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  Dit verslag wordt op 14 juni tekstueel vastgesteld 

    Dit verslag is op 4 oktober 2022 vastgesteld  

 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

1.1 Voorzitter opent het overleg en heet iedereen van harte welkom 
1.2 Gasten stellen zich voor  
1.3 Agenda vastgesteld  
 
 

2. Mededelingen en actiepuntenlijsten 
2.1 CMT heeft contact gehad met GroenLinks, D66 en cliëntenraad WMO over de 
maaltijdvoorziening. Deze contacten hebben toegezegd er werk van te maken en blijven in 
contact met het CMT. Bestuurder zegt toe nieuws te delen met CMT.    
2.2 Actiepuntenlijst: geen bijzonderheden.   

 
 
3. Ingekomen stukken  

Geen opmerkingen  
 
 
4. Vaststellen verslag 

220308-VSG-OV-CMT 
4.1 Actie: DB moet nog een aantekening aanpassen in het verslag, daarna zal DB het verslag delen 
met bestuurder. 
4.2 Actie: na ontvangst van aangepaste versie 220308-VSG-OV-CMT zal bestuurder schriftelijk 
reageren. 
4.3 Actie: officieel vaststellen in volgend OV  

 
 
5. Informatie vanuit de medezeggenschap  

JoU heeft gesprek met bestuurder gepland met als onderwerp de medezeggenschap.  
 
 
6. Procesafspraken openstaande adviezen 

Er zijn een aantal lopende zaken waarover het CMT graag afspraken wil maken met de bestuurder 
zodat deze goed kunnen worden afgehandeld. Het gaat daarbij om: 
 



6.1 Procesmatige afhandeling nieuw beleidsplan en nieuwe financiële cyclus. Het CMT ontvangt 
deze stukken op 25 mei.  
6.1.1 CMT heeft de behoefte in een eerder stadium te worden betrokken, welke opties zijn er? 
Bestuurder zegt dat dit goed mogelijk is als er een goede planning wordt gemaakt, hij licht toe 
hoe de planning eruit kan zien: eerst de inhoudelijke gesprekken in de directieraad, in juni 
algemene kaders bespreken. De verslagen van deze overleggen gaan naar het CMT, een paar 
dagen later in gesprek met bestuurder (en/of RvT?). Dit vergt een strakke planning, 
beleidsmedewerker gaat dit proces stroomlijnen.  
6.1.2 CMT merkt op dat het stuk ingekort is. 
6.1.3 Bestuurder licht de wijziging in het tijdschrijven toe: 95 % van het huidige tijdschrijven zal 
verdwijnen, wat blijft zijn het schrijven van verlof- en overwerkuren en projecten waar in het 
kader van de Jeugdwet registratie verplicht is. De wens is dit in januari in te voeren maar als 
mogelijk eerder. De bedoeling is dat registratie in Regicare wordt gekoppeld aan 
subsidienummers en dus op die manier kan worden verantwoord. 
6.1.4 CMT gaat komende week de adviesaanvraag verder behandelen en zal daarna advies 
uitbrengen. Eventuele vragen wil bestuurder graag beantwoorden.  
6.2 Regicare  
Het proces om te kiezen voor een nieuw registratiesysteem is al langere tijd aan de gang. Het CMT 
wil graag weten hoe de adviesaanvraag hierover tot stand gaat komen en hoort graag wanneer zij 
de adviesaanvraag kunnen verwachten.  
6.2.1 Bestuurder zegt dat dit waarschijnlijk vanmiddag in de directieraad wordt besproken. Het is 
een ingewikkeld proces en de betrokkenheid van medewerkers moet goed georganiseerd 
worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de registratiewensen van de gemeente 
Utrecht, willen we de key users betrekken, daarnaast moet de AdSysCo projectleider 
geïnformeerd worden over onze wensen. Volgens bestuurder levert AdSysCo een programma dat 
voldoet aan alle wettelijke regels die ervoor staan. 
6.2.2 Aandachtspunt is welke gegevens meegenomen worden in het nieuwe systeem. Oude 
gegevens moeten volgens wettelijke bewaartermijnen opgeslagen worden maar dat hoeft niet in 
het nieuwe systeem.   
6.2.3 Het voornemen is samen met AdSysCo een globale planning te maken, samen met alle 
relevante documenten en adviesaanvraag wordt het naar het CMT gestuurd.   
6.2.4 Het is een investering 950 euro per persoon per jaar. Gemeente Utrecht heeft de 
systematiek verantwoording subsidie verandert waardoor wij al langere tijd worstelen met 
aanleveren van data bij het verhalend verantwoorden. We gaan voor de meeste garantie voor 
succes. De kosten zijn heel duidelijk en wordt waarschijnlijk volledig gefinancierd door de 
bezuiniging in de directieraad (minder mensen) en er wordt waarschijnlijk nog een pand 
afgestoten wat ook weer gevolgen heeft voor personele bezetting van de receptie.  
6.2.5 Veel werk wordt geleverd door AdSysCo maar als overgang naar en invullen van nieuwe 
systeem met bestaande formatie niet lukt is inhuren van extra mensen een optie. Huidige ICT 
vacature zal opgevuld worden door iemand met veel ervaring op dit vlak.  
6.2.6 Het CMT maakt zich zorgen over de privacy van cliënten. Bestuurder zegt de privacy van 
gegevens van alle cliënten te kunnen waarborgen, het zijn gegevens die in bulk worden overgezet 
naar een ander systeem, niemand kijkt naar de inhoud.  
6.3 Personele regelingen 
CMT benadrukt grote waarde te hechten aan de personele regelingen. CMT heeft het voornemen 
een aantal vragen uit te zetten bij de medewerkers over welke onderdelen van de personele 
regelingen zij belangrijk vinden.  Met de antwoorden uit die enquête wil het CMT nog voor de 
zomer in gesprek met bestuurder. Bestuurder gaat akkoord.  

 
 
7. Samenwerking Tussenvoorziening 
Het CMT wordt door bestuurder bijgepraat over de samenwerking met de Tussenvoorziening.  



7.1 Bestuurder vertelt over de huidige samenwerking met de Tussenvoorziening en de 
mogelijkheden deze uit te breiden met als doel te komen tot wat beter werkt voor de burgers van 
Utrecht. Bestuurder licht de grote verschillen toe in de ondersteuning en beheer van aantallen 
panden, hier moet je niet te veel op samenbinden.  
7.2 Daarnaast is op onderdelen goede afstemming samenwerking en bundelen van krachten 
nodig. Eerste gesprekken daarover zijn gevoerd. Voornemen is samen een plan te schrijven en 
hier subsidie bij de gemeente Utrecht voor aan te vragen. 
7.3 Op meerdere onderdelen werken we al samen met de Tussenvoorziening. Daarnaast zijn er 
onderdelen met zekerheid, onderdelen met onzekerheid en onderdelen waar we nieuwe plannen 
voor kunnen schrijven. Eerst kijken waar snelle winst te halen valt want dat geeft energie. 
7.4 Er is een belangrijke strategische vraag die we nog moeten beantwoorden. Wat is onze visie 
voor de komende jaren en is deze hetzelfde als die van de Tussenvoorziening. De eerste tekst is 
geschreven.  Bestuurder benoemt dat specifieke groepen geen gebruik wensen te maken van de 
Buurtteams. Samen met de Tussenvoorziening wil WMN dit onder aandacht brengen bij de 
gemeente Utrecht. Zodra de gemeenschappelijke visie geschreven is komt deze naar het CMT.  
7.5 Gezamenlijke cliëntenraden spelen hier uiteindelijk ook een rol in. Cliëntenraad WMN heeft 
contact gelegd met cliëntenraad Tussenvoorziening. Actie: Bestuurder zegt toe de cliëntenraad 
van WMN en cliëntenraad Tussenvoorziening waar mogelijk uit te nodigen om zaken vanuit het 
cliëntperspectief te bespreken.  
7.6 Er volgt een discussie over de manier waarop cliëntenraad en vrijwilligersraad geïnformeerd 
worden. Afspraak is dat bestuurder alle relevante stukken ook naar de cliëntenraad en 
vrijwilligersraad stuurt zodat deze goed geïnformeerd blijven.  
7.7 Bestuurder geeft aan Dock geen sterke samenwerkingspartner te vinden. 
7.8 Doel is in oktober de eerste tussenstand te hebben, dan stellen we ons de vraag of we 
doorgaan of niet. We hebben nu al vastgesteld niet alle onderdelen samen te gaan. Gemeente 
Utrecht is op de hoogte van dit traject.  

 
 
8. Stand van zaken opvolging bestuurder 
Het CMT wordt bijgepraat over de stand van zaken als voorschot op eventueel vertrek van bestuurder. 

8.1 CMT heeft schriftelijk advies aan de Raad van Toezicht gegeven. Actie: Reijco vraagt aan 
Annelien dit schrijven te delen met bestuurder.  
8.2 Bestuurder is van mening dat het mogelijk is te werken zonder bestuurder en met minder 
directie en stelt voor een interim in te stellen die een bepaalde periode speciaal daarop gaat 
werken.   
8.3 Zodra een datum van eventueel vertrek bekend is gaat de RvT actie ondernemen 
8.4 Na de gesprekken met alle leden directieraad gaat RvT een definitief standpunt innemen.  

 
 
9. Rondvraag 

9.1 CMT mist de terugkoppeling op de vraag die bestuurder aan de directieraad zou stellen of 
vrijwilligers van cliëntenraad en vrijwilligersraad uitgenodigd kunnen worden voor het Lentefeest 
voor medewerkers.  
Reactie van bestuurder is dat het een medewerkersfeest is en dat is het kennelijk gebleven. Als 
daar een ander besluit over was genomen dan hadden de vrijwilligers wel een uitnodiging 
ontvangen.  
CMT benadrukt met bestuurder te hebben afgesproken dat hij een terugkoppeling zou geven. 
Bestuurder wil in de toekomst graag inhoudelijk in gesprek over dit onderwerp. Actie: als 
voorbereiding hierop gaat DB dit onderwerp agenderen op volgende OB. 
9.2 Kan bestuurder iets meer vertellen over de uitvraag Pretty Woman? Klopt het dat er een 
datum gewijzigd is?  
Bestuurder vertelt dat formeel nog niets bekend is. Actie: bestuurder houdt CMT op de hoogte.  
9.3 Voorzitter dankt bestuurder en alle aanwezigen en sluit het overleg. 
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