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Stichting SJP, PK, JoU en U Centraal 
t.a.v. de heer G. Jongetjes, bestuurder 
Pieterskerkhof 16 
3512 JR Utrecht 
 
Datum: 24-01-2022 
Kenmerk: 220124-ADV-WMN-Adviesaanvraag Procedure W&S en Inwerkprogramma (WKO) 
Van: Centraal Medezeggenschapsteam 
Bereikbaar: groep.CMT@stichting-pk.nl  
Onderwerp: Instemming Procedure W&S en Inwerkprogramma (WKO) 

 
 

Geachte heer Jongetjes, Beste Gert, 

Op 21 april 2021 ontving het CMT van u een instemmingsaanvraag over de documenten 210418(6) 
Proces W&S210120-(8), FOR-WMN-Inwerkprogramma nieuwe medewerkers210121 (8a) en het 
Format evaluatietijdelijk dienstverband. Ook is versie 6 van het WKO beleid als aanvullend relevant 
bestand bijgevoegd (210418-NOT-GRP-BelWKO.V6.1). 
 

Op 13-11-2019 heeft het CMT conform artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden het 
instemmingsverzoek ontvangen inzake 191113-ADV-WMN-AdviesaanvraagCMT-WKObeleid.   
Het CMT had verder de volgende schriftelijke stukken ontvangen:   
190525-NOT-GRP-BelWKO.V4  
191113-Opmerkingen WKO (1)  
190525-NOT-GRP-BelWKO.V5  
 
Het CMT heeft op 29-01-2020 geen instemming verleend aan het WKO beleid. U heeft vervolgens 
aangegeven dat u voornemens bent om het beleid uit te voeren dat niet instemmingsplichtig is.  
Twee keer heeft er met de voorzitter en vicevoorzitter van het CMT met u en Directieraad lid T. van 
der Linden een constructief overleg plaats gevonden over het WKO beleid. Het doel van dit overleg 
was om samen te kijken naar de zorgen die er vanuit de organisatie zijn m.b.t. het WKO beleid. 
Vervolgens heeft een medewerker van de afdeling P&O gekeken welke stukken instemmingsplichtig 
zijn volgens de WOR. Dit bleek te gaan om het proces van Werving en Selectie en het 
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.  
 
In de Overlegvergadering van 25 mei 2021 hebben wij deze stukken met u besproken.  
Wij hebben u toen aangeven dat de aanvraag wat ons betreft niet compleet was, aangezien het 
gedeelte van de gevolgen voor het personeel niet was ingevuld en welke maatregelen genomen 
worden om de gevolgen op te vangen. U heeft toen aangegeven ons de complete aanvraag toe te 
sturen. Tijdens deze Overlegvergadering hebben we u een aantal vragen gesteld over het 
inwerkprogramma en het proces van werving en selectie en deze heeft u beantwoord. 
 
In de Overlegvergadering van 29 juni 2021 hebben we u aangeven dat we nog in afwachting zijn van 
de complete aanvraag en dat wij deze snel af zouden kunnen handelen wat ons betreft.  
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U gaf toen aan dat u de tekst spoedig naar ons zou sturen. Tot op heden hebben wij helaas nog 
steeds niet de tekst met de gevolgen voor het personeel ontvangen. Gezien de lange loopduur van 
deze aanvraag hebben wij besloten om de aanvraag af te handelen. 
 
Het CMT heeft kennisgenomen van de instemmingsaanvraag en is hierover bijeengekomen om te 
overleggen over een besluit. Het CMT merkt een aantal zaken op:  
 
Proces werving en selectie 
Het CMT maakt zich zorgen over de doorlooptijd van werving tot aanstelling. In de praktijk duurt het 
soms langer dan noodzakelijk om een vacature uit te zetten. Het betreffende team moet het werk 
met een persoon minder doen en dit geeft druk voor het team. Daarnaast is het voorgestelde beleid 
voor kleine organisaties een behoorlijke opgave en vraagt het veel van de medewerkers. 
 
Inwerkprogramma nieuwe medewerkers 
Het CMT is tevreden over het inwerkingprogramma dat nieuwe medewerkers aangeboden wordt. 
Vanuit ervaring weten wij dat het soms wachten is op een administratief akkoord, voordat 
bijvoorbeeld medewerkers een laptop krijgen of toegang tot Profit. In onze ogen zou dit effectiever 
geregeld kunnen worden.   
 
Een inwerkprogramma kan mooi op papier staan. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren of de 
praktijk ook klopt met dat wat er op papier staat m.b.t. het inwerkprogramma. Om een voorbeeld te 
noemen, in het inwerkprogramma staat dat er in de 1e maand een uitgebreid gesprek is tussen de 
nieuwe medewerker en een P&O adviseur over o.a. procedures, regelingen en ontwikkeling.  
Het CMT heeft signalen dat dit niet altijd gebeurt. Wat ons betreft is dit een gemiste kans voor de 
organisatie als medewerkers niet goed worden voorgelicht over persoonsregelingen etc.  
Het is noodzakelijk dat dit gesprek tussen de nieuwe medewerker en een P&O medewerker gebeurd. 
 
Een medewerker krijgt in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd van acht maanden en 
daarna een vast contract. Het CMT heeft signalen dat er soms meerdere tijdelijke contracten achter 
elkaar gegeven worden i.p.v. na 8 maanden een vast contract. Het lijkt of de verschillende 
organisaties hier verschillend mee om gaan. 
 
Format evaluatie tijdelijk dienstverband  
Het lijkt ons goed dat aan de medewerkers waarvan de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd 
een exitgesprek wordt aangeboden. Deze medewerkers nemen waarschijnlijk geen blad voor de 
mond en de organisatie kan leren van de informatie die dit oplevert. 
  
Conclusie: 
Gelet op bovenstaande opmerkingen stemt het CMT in met de instemmingsaanvraag m.b.t. de 
procedure werving en selectie, het inwerkprogramma nieuwe medewerkers en het format evaluatie 
tijdelijk dienstverband. 
 
Het CMT hoopt met deze brief een positieve bijdrage te hebben geleverd en ziet uw reactie graag 

tegemoet. 

Hoogachtend, 

Reijco Roseboom 

Voorzitter van het Centraal Medezeggenschapsteam 


