Griffie

Memo

Datum

28 maart 2017
Onderwerp

Ons kenmerk

Aanbieden Jaarverslag werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
Aan

Provinciale Staten

Conform artikel 7, derde lid, van het Reglement werkgeverscommissie Provinciale
Staten Noord-Brabant brengt de commissie jaarlijks verslag uit van haar
werkzaamheden en bevindingen en zendt dit aan Provinciale Staten. Het verslag
van de commissie over de periode maart 2016 tot maart 2017, inclusief bijlagen, is
bij deze memo gevoegd.

Kopie aan

Van

M.P.J.M. van Gruijthuijsen,
voorzitter werkgeverscommissie
Telefoon
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Jaarverslag Werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
Periode: maart 2016 – maart 2017
Artikel 7, derde lid van het Reglement Werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
bepaalt dat de Werkgeverscommissie jaarlijks verslag uitbrengt van haar werkzaamheden en
bevindingen.
Het voormelde Reglement is in werking getreden op 12 maart 2016. Zodoende is dit het eerste
verslag dat de Werkgeverscommissie uitbrengt.
De Werkgeverscommissie (hierna: de commissie) bestond in de verslagperiode, conform het bepaalde
in artikel 3 van het Reglement, uit de vice-voorzitters van Provinciale Staten. Voorzitter is de heer drs.
M.P.J.M. van Gruijthuijsen; leden zijn mw. drs. C. G.M. Klitsie en mw. mr. M.A.B. van der Sloot. De
uitvoering van de secretarisrol is belegd bij de afdeling P&O.
In de verslagperiode heeft de commissie de volgende gesprekken gevoerd:
24 juni 2016: planningsgesprek met de griffier.
31 oktober 2016: voortgangsgesprek. De commissie heeft voorafgaand aan dit gesprek inlichtingen
ingewonnen omtrent het functioneren van de griffier bij de vaste adviseurs van de commissie, CdK W.
Van de Donk en provinciesecretaris A. Burger.
Separaat aan dit overleg is de secretaris van de commissie opdracht gegeven de functie van
Statengriffier voor advies voor te leggen aan de adviescommissie functiewaardering van de provincie.
Op 24 februari 2017 heeft de commissie een evaluatie- en beoordelingsgesprek gevoerd met de
griffier. Aan de beoordeling lag mede 360graden feedback van zowel Statenleden als personen
binnen en buiten de griffie ten grondslag. De commissie heeft geconcludeerd dat de griffier voldoet
aan de eisen die aan haar functioneren gesteld mogen worden.
In de bijeenkomst op 24 februari is tevens besloten het advies van de voormelde adviescommissie
functiewaardering betreffende de inschaling van de functie van Statengriffier bij de provincie NoordBrabant op schaal 16, over te nemen. De functie was reeds indicatief gewaardeerd op schaal 16.
De werkgeverscommissie heeft kennis genomen van de besluiten die de griffier genomen heeft t.a.v.
de inschaling van de functies van loco-griffier, statenadviseur en statenadviseur communicatie, conform
de adviezen van de commissie functiewaardering.
In het afgelopen jaar heeft de commissie tevens contact onderhouden met de voormalige griffier,
Cathalijne Dortmans.
Bijlage 1: besluitenoverzicht 24 juni 2016
Bijlage 2: besluitenoverzicht 31 oktober 2016
Bijlage 3: besluitenoverzicht 24 februari 2017

Bijlage 1.

Griffie

Besluitenoverzicht werkgeverscommissie
Mrt 2016- mrt 2017

Datum

Ons kenmerk

Aan

24 juni 2016

Kopie aan

Aanwezig:
M. Van Gruijthuijsen (voorzitter WGC)
M. Van der Sloot (lid WGC)
T. Klitsie (lid WGC)
M. Verholen (secretaris)

Van

L. Hersmus
Telefoon

(073) 6808664

Besluiten:
De WGC heeft op 24 juni 2016 het volgende besloten:
1. De planningsafspraken (werkresultaten en competentie-ontwikkeling) inclusief
bijlagen zijn vastgesteld.
2. Het voortgangsgesprek vindt plaats in oktober 2016.
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Bijlage 2

Griffie

Besluitenoverzicht werkgeverscommissie
Mrt 2016- mrt 2017

Datum

Ons kenmerk

Aan

31 oktober 2016

Kopie aan

Aanwezig:
M. Van Gruijthuijsen (voorzitter WGC)
M. Van der Sloot (lid WGC)
T. Klitsie (lid WGC)
K. ten Cate (griffier)
M. Verholen (secretaris)

Van

L. Hersmus
Telefoon

(073) 6808664

Besluiten:
De WGC heeft op 31 oktober 2016 het volgende besloten:
1.
2.

Het functioneren van griffier Kirsten ten Cate (in functie sinds 10 juni 2016)
ontwikkelt zich conform verwachting.
Het evaluatie- en beoordelingsgesprek over 2016 volgt in februari 2017.
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Bijlage 3

Griffie

Besluitenoverzicht werkgeverscommissie
Mrt 2016- mrt 2017

Datum

Ons kenmerk

Aan

24 februari 2017

Kopie aan

Aanwezig:
M. Van Gruijthuijsen (voorzitter WGC)
M. Van der Sloot (lid WGC)
T. Klitsie (lid WGC)
K. ten Cate (griffier)
L. Hersmus (secretaris)

Van

L. Hersmus
Telefoon

(073) 6808664

Besluiten:
De WGC heeft op 24 februari 2017 het volgende besloten:
1. Het functioneren van griffier Kirsten ten Cate voldoet aan de gestelde eisen
t.a.v. de behaalde werkresultaten en competentie ontwikkeling in de periode
vanaf 10 juni 2016 tot 1 januari 2017.
2. De planningsafspraken voor 2017 zijn (onder voorbehoud van nadere
uitwerking) vastgesteld.
3. Het vervolgproces kan gestart worden om Provinciale Staten te laten
besluiten over de verlenging van de benoeming van Kirsten ten Cate in de
functie van griffier.
4. Op grond van het advies van de adviescommissie functiewaardering
waardeert de werkgeverscommissie de functie van griffier als integraal
manager B, schaal 16.
5. Het jaarverslag van de werkgeverscommissie is vastgesteld over de periode
van 1 maart 2016 tot 1 maart 2017 en wordt toegestuurd aan Provinciale
Staten.
6. Het voortgangsgesprek t.a.v. het functioneren van Kirsten ten Cate volgt in
juni 2017.
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