
 
 

                        CMT Nieuwsflits Dinsdag 7 juni 2022 

             
 
  
 Beste lezer,  

 
Dinsdag 31 mei jl. hebben we een overlegvergadering met de bestuurder gehad. 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.  
 

 

 
 

Samenwerking  
Tussenvoorziening 

 

 
Op SharePoint is op 30 
maart een bericht gepost 
over een mogelijk 
intensievere 
samenwerking tussen de 
Tussenvoorziening en 
onze organisaties.  
De afgelopen 
overlegvergaderingen 
hebben we de bestuurder 
hierover gesproken.  
 
De organisaties zien 
kansen om het huidige 

 
 

 
 

 
Nieuw systeem? 

 
 
 
Jullie hebben vast al wel 
gehoord dat de wens er is om  
gebruik te gaan maken van 
een nieuw 
cliëntregistratiesysteem. 
Hierdoor kunnen er o.a. 
betere analyses van gegevens 
voor de rapportages aan de 
gemeente worden gemaakt. 
 
Het CMT heeft o.a. kritische  
vragen gesteld over de 
privacy van onze cliënten en 

 

 
 

Lentefeest & 
Personeelsregelingen   

 
 
Na twee jaar was het 
personeelsfeest op 12 mei jl.  
De medewerkers van U-Centraal, 
SJP en PK vierden het Lentefeest.  
Na de inhoudelijke activiteit per 
stichting, volgde er een ‘’workshop 
naar keuze’’, een lekkere maaltijd 
en  we kregen zelfs een ijsje toe 
van de ijskraam. Als vanouds 
konden er grappige foto’s worden 
gemaakt en er was zelfs een 
muziekquiz. Het CMT deelde pakjes 
kauwgom uit met de tekst:  



 

aanbod te versterken en 
verruimen of nieuw 
aanbod te ontwikkelen 
zodat Utrechters 
efficiënter en effectiever 
geholpen kunnen worden.  
 
In september/oktober 
komt er een tussenstand 
en vervolgens een besluit 
of ze verder gaan met dit 
proces of niet. 
 
Wij houden jullie hiervan 
op de hoogte.  
 

vrijwilligers als er overgestapt 
wordt naar een nieuw 
systeem. De bestuurder gaf 
aan dat de betrokkenheid van 
medewerkers bij het nieuwe 
systeem goed georganiseerd 
moet worden.  
 
Inmiddels is de 
adviesaanvraag bij ons binnen 
en gaan wij hier ons over 
buigen.   
 
 
 

Zorg jij voor een frisse wind bij het 
CMT? Dit werd positief ontvangen.  
 
Irene, Annelien en Rian en alle 
anderen die betrokken waren bij 
de organisatie: heel veel dank voor 
de organisatie van deze gezellige 
middag en avond! 
 
Het lentefeest was wat ons betreft 
een groot succes!  
 
Leden van de Vrijwilligersraad en 
de Cliëntenraad hebben de wens 
om ook een keer tijdens een 
personeelsbijeenkomst aanwezig 
te zijn. Dit zodat ze de 
medewerkers die met de 
cliënten/vrijwilligers werken (die zij 
vertegenwoordigen) in een 
informele sfeer kunnen 
ontmoeten. Met de bestuurder is 
afgesproken dat we samen met de   
twee raden gaan kijken op welke 
bijeenkomsten dit wel of niet zou 
kunnen. Later hierover meer! 
 
Personeelsregelingen 
In een eerdere nieuwsflits hebben 
we gesproken over de 
personeelsregelingen en de keuze 
tussen de personeelsregelingen óf 
de ‘’kale’’ CAO. 
 
Omdat we erg benieuwd zijn hoe 
jullie hier over denken, staat er 
sinds 2 juni een enquête op 
SharePoint over de 
personeelsregelingen. 
 

Ons verzoek aan jullie: Vul deze 
enquête in! Wijs je collega’s op 

deze enquête.  
Laat van je horen, want we 
willen graag jouw mening 

weten! 


