
Nieuwsfeiten SGB VVTK vanuit de vergadering van 25 januari 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Delegatie vanuit de VVTK is aanwezig geweest op de AV op 30 november jl in Nijkerk. Er werd 

gebruik gemaakt van het stemrecht. Algemeen viel op dat het een overvol programma was.  

 Modernisering cao proces loopt in den lande via de landelijke werkgroep. Geopteerd wordt 

om lokale initiatieven en pilots in te laten rijpen om te kijken of dit levensvatbaar is.                  

( bottom-up). 

 De declaratieapp (vergoeding onkosten SGBleden) is uitgelegd en wordt verder geïnitieerd 

door CNV. Deze digitale route van declareren maakt de administratieve binnen CNV 

gemakkelijker en zullen de SGBleden, maar ook bv adviseurs en vrijwilligers bij CNV, vlotter 

betaald krijgen. 

 Gesproken is over de wet op de ondernemingsraden ( de WOR) en de toekomstige update 

hiervan. Het SGB vindt het van belang om dit in een plek te geven in een aparte vergadering 

te plannen in Maart a.s. Bestuurder Suzanne Kruizinga wordt hiervoor ook uitgenodigd, zodat 

zij onderwerpen mee kan nemen in lobby bij ministerie SZW. Kernvraag is hoe faciliteren we 

de OR optimaal om de nieuwe toekomstige rol aan te kunnen. 

 Gesproken is over de stand van zaken met betrekking tot De Kanteling. Hoewel de ene 

organisatie hier verder mee is dan de ander kan toch worden geconstateerd dat het bij de 

organisaties waar de SGBleden werkzaam zijn het hoog op de agenda staat en varieert van 

planvorming tot uitvoering. 

 Jaarplan SGB VVTK en regiogroepen Noord en Midden inclusief de bijbehorende financiën 

zijn goedgekeurd voor 2017. 

 Wij willen dit jaar kiezen voor 1 keer een regiodag met thema ( in mei)  en een forumdag ( in 

het najaar). Thema zou kunnen zijn: cao nieuwe stijl. 

 Hoewel de kraamzorg geen deel meer uitmaakt van de cao VVT zal de zetel in het VVTK bezet 

blijven door een lid van de kraamzorg. Het sectorbestuur Zorg & Welzijn heeft ,samen met 

bestuurder CNV besloten dat er geen aparte sector Kraamzorg zal komen en dat de 

klankbordgroep Kraamzorg onder SGB VVTK blijft voort bestaan. 

 CNV Zorg & Welzijn heeft er weer een zetel bij in de pensioenraad van PfZW 

 Er is contact gelegd met CNV Jongeren vanwege de vacature in ons SGB VVTK. De wens is dat 

deze wordt opgevuld met een 40minner en/of een lid uit de zuidelijke provincies. Afdeling 

PR/Communicatie wordt benaderd om dit op originele wijze te gaan ( CNV tv filmpje ?)  

 De kieslijst ( verkiesbaarheid en rooster van aftreden ) is bijgewerkt in de vergadering: 

Clasien Weemhoff is voor een volgende periode herkozen.  

Leden sectorgroepsbestuur Verpleeg-enVerzorgingshuizen, Thuis- en Kraamzorg 

Naam:                                     start of herkozen:                          herkiesbaar/aftreden: 

Annalies Marsman   2016 4e termijn    2020 

Silvia Duyster (Kraamzorg)  2016 3e termijn    2020 

Adry Bonefaas                                  2016 3e termijn   2020 

Pieter Blaak    2016 2e termijn    2020 

Wilma v Rijn    2016 2e  termijn   2020 

 

Clasien Weemhoff   herkozen 2017 2e termijn    

Rina Meines    2013 1e termijn    2017 ? 

 

Johan Kramer                                     2014 3e termijn   2018 

Willie Velinga                                     2014 2e termijn   2018 

 

Ronnie vd Wal    2015 2e termijn   2019 

 

Carla Hegeman    2015 1e termijn  aftredend juni 2017 
 


