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1. Verslag van vorige vergadering 

Het verslag wordt doorgeschoven naar volgende vergadering 

 

2. Memo Inrichting ASSC 

Van den Wijngaard licht het document toe.   

 

De Dienstraad vraagt zich af of de nieuwe teamleider van het Servicepunt een medewerker uit het 

huidige team wordt en of deze medewerker ook een bevordering krijgt. Van den Wijngaard geeft aan 

dat de insteek is om iemand vanuit het huidige team hiervoor te kiezen. Eventuele bevordering is 

afhankelijk van de functiewaardering.  

 

De Dienstraad vraagt zich af op welke termijn de functie van vicedirecteur wordt ingevuld. Van den 

Wijngaard zal deze vraag schriftelijke beantwoorden.  

 

De Dienstraad vraagt of er geworven wordt voor het nieuwe hoofd FSCC. Van den Wijngaard geeft 

aan dat met alle medewerkers Learning & Development gesprekken zijn gevoerd. Voor het hoofd 

FSSC wordt niet geworven. 

  

De Dienstraad vraagt zich af of DIA en FB ook gaan werken met teamleiders of coördinatoren. Van 

den Wijngaard geeft aan dat dit voor het team van FB en DIA nog een ontwikkelingsvraagstuk is wat 

in 2021 zal worden opgepakt. 

 

De Dienstraad vraagt zich af hoe Peter Magielse de medewerkers betrekt bij het uitwerken van een 

nieuwe vormgeving van het FB. Van den Wijngaard heeft Magielse gevraagd eerst zijn eigen ideeën 

hierover op te stellen. De Dienstraad blijft graag betrokken bij de doorontwikkeling van het ASSC en 

zal vanaf 1 januari 2021 worden opgevolgd door de interim Dienstraad van het ASSC. 

 

De Dienstraad vraagt zich af wat er gebeurt met de teamleider CM. Van den Wijngaard licht toe dat 

deze functie onveranderd blijft.  

 

De Dienstraad vraagt zich af waar het mandaat ligt voor gedwongen ontslag. Van den Wijngaard geeft 

aan dat dit mandaat bij de directeur ligt. 

 

De Dienstraad vraagt zich af wat het plan is voor de communicatie tot 1 januari 2021. Van den 

Wijngaard zal het plan voor de communicatie delen met de Dienstraad. 

  

De Dienstraad vraagt zich of er een tijdspad is voor de doorontwikkeling en heeft zorg of het 

ontbreken van een tijdspad niet leidt tot onrust bij de medewerkers. Van den Wijngaard geeft aan dat 

medewerkers goed aangesloten zijn op het traject en dat er geen sprake is van onrust onder de 

medewerkers. 

 

De Dienstraad BB  zou in de toekomstige situatie graag informeel in verbinding staan met de nieuw op 

te richten Dienstraad van het ASSC. Van den Wijngaard en de AD staan er positief tegenover als 

Dienstraden elkaar helpen. 
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Mededelingen  

Afgesproken wordt met de Dienstraad dat zij gebruik kunnen maken van iBabs-licenties. In 2020 

zullen we voor de Dienstraadvergadering iBabs gebruiken als vergadertool.  

 

Vergadering Onderwerp Deadline Status 

2020-6 Overzicht overdrachtsdocument 

werkzaamheden Van der Boon opnieuw 

delen na 1 januari 2021 

  

2020-7 Door- en uitstroomcijfers trainees  Stukken gedeeld met 

DR. 

2020-7 Verschillen in reiskostenvergoeding LDE-

trainees 
 Stukken gedeeld met 

DR. 

2020-7 Uitzoeken stand van zaken betreft het 

aantal BHV’ers 
 Stukken gedeeld met 

DR. 

2020-7 RI&E  Stukken gedeeld met 

DR. 

2020-8 Regeling reiskosten   

2020-9 Vicedirecteur ASSC   

 


