
 
 

 
  
  

Beste lezer,  
  
Dinsdag 26 april jl. hebben we een overlegvergadering met de bestuurder gehad. Voor de 
eerste keer sinds corona was dit weer live op locatie. In deze nieuwsflits vertellen we over de 
belangrijkste onderwerpen van het overleg en andere onderwerpen die op dit moment actueel 
zijn. Ben je benieuwd naar het gehele verslag van de Overlegvergadering?   

Het hele verslag is binnenkort te vinden op: SharePoint >>Beleid en Organisatie >>    
04-Medezeggenschap >> 1-CMT >> Verslagen OV van het CMT>>2022.  
 

 

 
 

 
Loonsverhoging, of 

toch niet?  
 

Sommige van jullie hebben 
misschien het bericht 
vanuit Sociaal Werk 
Nederland gehad, dat er 
een loonsverhoging van 
1,13% aan gaat komen. 
Deze informatie heeft ons 
ook bereikt en we hebben 
het met de bestuurder 
hierover gehad. Het blijkt 
dat het bericht toch wat 
genuanceerder ligt.  

 
 

 
 

 
Werkplekken genoeg? 

 
 
Vanaf 23 maart is het 
thuiswerkadvies komen te 
vervallen en mogen we weer 
naar kantoor.  
Elk team heeft onderling 
werkafspraken gemaakt 
wanneer iemand thuis of op 
kantoor werkt.  
 
Een schema per afdeling is 
fijn, maar doordat het 
drukker wordt, is het vinden 
van een werkplek op 

 

 
 

Nieuwe vorm 
maaltijdvoorziening 

 
Er is vanuit de gemeente een 
voornemen voor een nieuwe 
vorm van maaltijdvoorziening 
in de stad. Studenten gaan 
samen met o.a. U Centraal 
onderzoek doen naar de 
behoefte van 
ouderen/cliënten. Het CMT is 
hierover met de bestuurder in 
gesprek geweest. Vanuit de 
Cliëntenraad zal een brief naar 
de wethouders en de 
gemeenteraadsleden worden 



 

De bestuurder is met de 
gemeente in overleg over 
de mogelijk doorvoering 
van deze verhoging en voor 
welke medewerkers dit wel 
of niet geldt.  
 
De verhoging waar Sociaal 
Werk Nederland het over 
heeft is dus mogelijk niet 
voor iedereen van 
toepassing.  
 
Wij als CMT houden jullie 
hiervan op de hoogte.  
 

sommige dagen lastig. 
Daarom hebben we aan de 
bestuurder gevraagd of er 
ook een schema te realiseren 
is per pand en hebben hem 
geadviseerd om een digitaal 
systeem te ontwikkelen 
waarin alle werkplekken of 
vergaderruimtes voor de 
gehele organisatie te zien 
en/of te reserveren zijn.  
 
 
 

gestuurd waarin zij hun zorgen 
uiten en aanbevelingen doen, 
zodat hopelijk de cliënt niet de 
dupe wordt van deze 
wijziging. 
 

 


