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Notulen vergadering CFA d.d. 20-05-2021 

 

Aanwezig: Ernst Blankestijn (EB) -vz, Flori Bets (FB), Ron van Dort (RvD)-secr., Gerda Klokke (GK), Frits 

Kramp (FK), Alie Maas (AM) en Jaap Zwitser (JZ). 

Gasten     : Toke Piket (TP) m.b.t. agendapunt 3 

Tijdstip     : 19.30u – 21.30u 

Locatie     : Teams 

 

1. Opening en vaststelling agenda: 

De agenda zal onverkort worden gehanteerd, waarbij t.a.v. pt. 5 het tijdstip van beëindiging van 

de presentatie zal worden bewaakt. 

2. Conceptnotulen vergadering d.d. 15 april 2021 en nalopen actiepuntenlijst: 

Conceptnotulen worden zonder op- of aanmerkingen gearresteerd en zullen worden 

gepubliceerd op de CFA-site.  

3. Overleg RvB: 

= Managementrapportage is verlaat: verschijning op of omstreeks 27 mei a.s. 

= Sollicitatieprocedure voor functie manager FC&I (Financiën, Control en IT) is niet afgerond: RvB 

beraadt zich. 

= Functie manager Facilitair/Vastgoed/Inkoop: er zijn 2 kandidaten geselecteerd voor de 

sollicitatieprocedure. 

= Jaarrekening is bijna klaar en zal op de vergadering van 2 juni a.s. worden besproken: 

2020 is goed afgesloten en een positieve koers is merkbaar, 

2021 Q1 heeft een blijvend positieve lijn. 

= Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.h.k.v. implementatie Wet Zorg en Dwang binnen 

Abrona op 25 mei a.s.: deelname door CCA/CFA. 

= Planetenlaan (focus-locatie): vanwege complexiteit van de locatie zal de interim-teamleider 

worden vervangen door twee teamleiders, tot nu toe werkzaam op Zonnelaan 100/102. Voor de 

onder beiden ressorterende locaties wordt een andere teamleider ingepland.  

= “marktconforme” naamswijziging van enige functies: voorstel is Financiële Controller te 

wijzigen in Business Controller en Manager Zorg in Regiomanager. 

= op 15 juni a.s. is het afscheid gepland van 2 leden RvT, t.w.: Cock Aquarius en Marjan Boertjes. 
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4. Ingekomen stukken: 

Er is verder geen correspondentie ontvangen. 

5. Presentatie WMCZ door Jaap Zwitser: 

Voor de “visuele begeleiding” van zijn presentatie heeft Jaap een PP-presentatie geproduceerd. 

Artikelsgewijs wordt de WMCZ doorgenomen, waarbij al gauw blijkt, dat per artikel uitvoerige 

discussie ontstaat over voors en tegens, maar ook actuele voorbeelden naar voren worden 

gebracht. 

Gezegd kan/moet worden, dat deze -vaak levendige- discussies soms zorgen voor “licht in de 

duisternis” m.b.t. regelgeving omtrent medezeggenschap. 

Door de uitvoerige behandeling van de betreffende artikelen wordt ten 22.45u besloten tijdens 

een te plannen volgende vergadering de presentatie voort te zetten. 

6. WTTK en Rondvraag: 

Alle deelnemers zijn content met de manier, waarop de presentatie vorm heeft gekregen en 

door onderlinge discussies verduidelijking is opgetreden t.a.v. sommige -of misschien wel véle- 

artikelen. 

Onder dankzegging voor eenieders inzet wordt de vergadering gesloten. 

  

 


