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1. Opening en vaststellen agenda 
Iedereen wordt welkom geheten. Hans de Groot sluit bij dit overleg aan vanuit de Vrijwilligersraad 
ter oriëntatie. 
 

2. Mededelingen en actiepuntlijst OB en OV 
a. Mededelingen 

1. Bestuurder merkt op dat het CMT niet aanwezig was op de  jaarlijkse bijeenkomst van de 
medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht waarbij onder andere het vertrek/opvolging 
van de bestuurder op de agenda stond. De afwezigheid van de CMT-leden was te wijten aan 
ziekte, vakantie en andere verplichtingen. CR- en VR-leden waren wel aanwezig. Reijco geeft aan 
dat het CMT zich een volgende keer officieel zal afmelden en bij volledige afwezigheid schriftelijke 
vragen indient.  

2. Het CMT OV van 15 november vindt plaats in Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77A. In verband met 
de reistijd van de bestuurder zal de vergadering iets korter zijn. 

3. Hans de Groot sluit bij dit overleg aan als afgevaardigde vanuit de Vrijwilligersraad. 
 

b. Actiepunten OV 
De actiepuntenlijst wordt in het komende DB doorgenomen en opgeschoond. 
 

3. Ingekomen stukken  
a. Vraag- en antwoorddocument CMT/bestuurder 

Geen opmerkingen. 
 

b. Verslag WMN-DR-060922 + WMN-DR-130922 
DR van 13-09-2022: De arbeidsmarkttoeslag van 1,13% wordt waarschijnlijk in november 2022 

toegekend met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022. Met ingang van 01-01-2023 geldt een cao 

verhoging van 2% ten opzichte van de salarissen per 1 december 2021 (cf CAO Sociaal Werk 2021-

2023). 

4. Vaststellen verslag 220531-VSG-OV-CMT  
Verslag is vastgesteld. 
 
 

Datum 11-10-2022 
Tijd 10:30 uur – 12:30 uur 
Locatie Hart van Hoograven 
Voorzitter Reijco Roseboom 
Aanwezigen Marga Meijer, Rob van Asch, Roos Wissink, Jos 

Kloppenburg, Luuk Overman, Emin Yilmaz,  
Gert Jongetjes, Hans de Groot en Ineke Schout 
(online) 

Afwezigen 
Verslaglegging 

- 
Patricia van Tergouw 
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5. Informatie vanuit de medezeggenschapsteams 
Cliëntenraad: Geen mededelingen. 
Vrijwilligersraad: Heeft bij de bestuurder hun zorg gedeeld over de afnemende motivatie bij 
vrijwilligers van met name FIA en VI, gezien de omvang van de problematiek waar hun cliënten mee 
te kampen hebben. Deze groep vrijwilligers voelen zich hiervoor onvoldoende toegerust. 
 JoU: Is nog steeds van plan om een eigen OR op te zetten. Bestuurder geeft aan dat er ooit juist 
gekozen is voor één CMT die alle organisaties vertegenwoordigd zodat een eenduidig besluit niet 
vanuit vier verschillende organisatie hoeft te komen. Bestuurder zorgt ervoor dat er vóór de CMT-
verkiezingen een vervolggesprek wordt gepland met de medewerkers van JoU. Actie: Gert  
Emin zorgt dat Gert de contactgegevens van de JoU-medewerkers ontvangt voor het initiëren van 
deze afspraak. Actie: Emin 
 

6. Reorganisatie receptie 
De bestuurder geeft aan dat het plan vandaag in de ‘uitloopvergadering’ van 11 oktober wordt 
voorgelegd aan de directie. Op 4 oktober was er te weinig tijd voor. De uitkomst wordt uiterlijk begin 
volgende week aan het CMT gestuurd. Actie: Gert 
Locatie Kromme Nieuwe Gracht (KNG) wordt afgestoten, daardoor wordt het drukker op locatie De 
Drift. Vooralsnog blijft de receptie op De Drift onbemand en moeten de medewerkers op deze locatie 
zelf hun gasten ontvangen en/of de deur opendoen. Mocht dit problemen opleveren dan kan dit 
besproken worden. 
 
Extra agendapunt: Overgang Mantelzorg Utrecht naar SJP 
Het doel van Mantelzorg Utrecht met de overgang van U Centraal naar SJP was om zich als ‘merk’ 
sterker te kunnen profileren en daardoor een betere toekomst te creëren, maar nu lijkt het 
voortbestaan van de functie(titel) van teamleider meer leidend te zijn in dit proces. 
Team MU wilde graag de teamleider meenemen naar SJP, maar sinds geruime tijd is bekend dat de 
‘titel’ teamleider als leidinggevende functie per 01-01-2023 bij U Centraal verdwijnt en bij SJP niet 
(meer) bestaat. Bij de overgang van MU van U Centraal naar SJP zouden hiervoor nadere afspraken 
worden gemaakt over werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden met de huidige teamleider. 
De rechtspositie van alle medewerkers van het team zou bij de overgang gehandhaafd blijven.  
Mantelzorg Utrecht heeft het bestuur laten weten dat zij hierdoor zijn verrast en hebben te kennen 
gegeven volgend jaar niet de overstap naar SJP te willen maken. In de voorbereiding van deze 
overstap hebben veel partijen (waaronder directieraad, Raad van Toezicht en gemeente) veel tijd 
gestopt. Nu deze inspanningen voor niets lijken, hebben de bestuurder en directie van U Centraal 
besloten dat de overstap naar SJP geen doorgang meer vindt en zij zullen de gemeente hierover 
schriftelijk inlichten. Bestuurder licht dit besluit toe in een persoonlijk gesprek met de teamleider en 
het team Mantelzorg Utrecht. 
 

7. Organisatorische verandering bij U Centraal  
Het doel van U Centraal bij deze verandering was om de teams te clusteren. Hiervoor is een nieuw 
organisatiemodel opgetuigd met rollen in plaats van functies, omdat rollen flexibeler zijn dan 
functies. Omdat dit een belangrijke organisatiewijziging betreft, heeft het CMT op 30 augustus jl. bij 
de bestuurder aangegeven om een adviesaanvraag in te dienen. In de tussentijd is er bij U Centraal 
een procesbegeleider/teamcoach in dienst getreden en wordt er vandaag (11 oktober 2022) een 
personeelsbijeenkomst gehouden om de plannen aan de medewerkers van U Centraal te 
presenteren. Het CMT heeft het idee dat de organisatorische verandering bij U Centraal een feit is en 
dat zij niet voldoende in de gelegenheid zijn gesteld om wezenlijke invloed uit te oefenen op het 
proces. Het CMT bespreekt deze situatie met de bestuurder en geeft aan dat inmiddels de 30 dagen 
termijn voor de nietigheidsverklaring verstreken is. 
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De bestuurder geeft aan dat de personeelsbijeenkomst van vandaag is bedoeld om informatie bij de 
medewerkers op te halen en om draagvlak te creëren. Daarna gaat de directie hierover in beraad en 
volgt er een adviesaanvraag voor het CMT.  
Het is een dynamisch proces waarin alle medewerkers worden meegenomen en waar 
evaluatiemomenten zijn gepland waarvan deze personeelsbijeenkomst er een is. De adviesaanvraag 
wordt gedaan wanneer er een redelijk totaalbeeld is van hoe het eruit komt te zien. 
Voor het CMT is het lastig om hier adequaat op te anticiperen; het doet hen denken aan een 
soortgelijke situatie bij JoU. Ook dit is een grote organisatorische wijziging waarbij het CMT in het 
gehele proces op grote lijnen meegenomen dient te worden.  
Iedereen is het eens dat het qua proces geen schoonheidsprijs verdient en bestuurder stelt voor dat 
het CMT de volgende keer eerder en direct contact heeft met de leidinggevende van de betreffende 
organisatie.  
Een ander aandachtspunt voor een volgende keer is het officieel vastleggen van datum 
adviesaanvraag, zodat daar geen twijfel over is. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om 
te zorgen dat advies en instemmingsaanvragen worden ingediend als dat verplicht is. 
Vervolg is dat het voorgenomen besluit in de DR-vergadering van november verder wordt besproken 
en dat daarna het CMT hierover advies kan geven waarna de DR de uiteindelijke beslissing neemt. 
 
Extra agendapunt: Eenmalige uitbetaling van LBB 
DR ziet de nood bij sommige medewerkers oplopen qua kosten van energie, benzine, etc. en heeft 
daarom besloten om in november een eenmalige uitbetaling te doen om medewerkers hierin 
tegemoet te komen. BPK heeft de middelen binnen de bestaande organisatie bekeken en de keuze is 
gevallen op LBB, omdat er geen alternatieven waren om voor 250 medewerkers op korte termijn 
maatwerk te leveren. 
Als een medewerker geen LBB (meer) heeft of een andere regeling heeft getroffen, dan ontvangt 
hij/zij toch een minimum bedrag van ad. € 1.500 bruto. Medewerkers die wel LBB hebben 
opgebouwd, ontvangen hun totale bedrag minus de wettelijke inhoudingen.  
De medewerkersvertegenwoordiging van het CMT stemt in met dit besluit. 
 
Hans vraagt of de vrijwilligers hierin ook worden meegenomen. De bestuurder geeft aan dat dit niet 
het geval is, omdat medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben en de vergoedingen aan 
vrijwilligers in de fiscus zijn geregeld en de werkgever zich hieraan moet houden om hoge boetes te 
voorkomen. 
 

8. Overweging om van meerdere organisaties naar één organisatie te gaan. 
Volgens de bestuurder betreft dit een fusie van vijf organisaties, t.w. U Centraal, JoU, SJP, BPK en 
Ravelijn en heeft meer voor- dan nadelen. Het laten voortbestaan van de huidige situatie brengt veel 
risico met zich mee. Het is eigenlijk een juridische exercitie en kan snel geregeld worden. De DR en 
RvT hebben de uitvoering van het plan voorlopig opgeschort. De adviesaanvraag aan CMT volgt te 
zijner tijd. 
 

9. Rondvraag 
Emin:  Gert vraagt na wat de hoogte van het WKR-bedrag gaat worden. Actie: Gert 
Emin:  Stelt voor om tot het einde van het jaar vice voorzitter te zijn. 


