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AGENDA ALV PON 27 januari 2021 

 

Tijd : 13.30 – 15.00 uur 

Plaats :  TEAMS 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen: 

 

- Ontwikkelingen m.b.t. corona 

 

3. Notulen vergadering 10 december 2020 

 

4. Modernisering PF 

 

Met ingang van 1 augustus 2021 is de modernisering van het PF een feit. 

Al een aantal keren is aandacht gevraagd voor deze ingrijpende 

wijzigingen in de reglementen en werkwijze van het PF en wordt er een 

proactieve rol van de besturen verwacht bij (dreigend) ontslag. Niet alleen 

vanuit een vast dienstverband, maar vanuit alle vormen van 

dienstverbanden.  

Samen met de regiocoördinatoren van de PF in onze regio en de Cabo 

hebben we een werkgroep gevormd om de effecten van de ontwikkelingen 

te onderzoeken en op welke wijze we als PON en het LBC preventief de 

negatieve effecten zo veel mogelijk kunnen voorkomen. 

De regiocoördinatoren in onze regio zijn Jeanette van Elteren en Elvira ter 

Stege, één van deze dames zal aansluiten bij de ALV en een nadere 

toelichting geven op deze ontwikkeling.  

 

5. Ontwikkelingen nieuwe statuten PON. 

In de ALV van 10 december is er een commissie ingesteld die de ALV een 

voorstel voorlegt over de wenselijkheid van gewogen stemming. 

De commissie is bezig dit voorstel voor te bereiden en zal zo spoedig 

mogelijk het advies naar alle leden verzenden om te ter vergadering te 

kunnen bespreken. 

 

6. Eerste inzicht in de inzet van de PONflexpool in 2020 

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitdraai van overzichten van de 

inzet van de vaste poolers in dienst van de besturen. We willen de 

besturen hier zo snel mogelijk inzicht in geven, vooral van wege de 

ontwikkelingen van corona en de inzet van de poolers tijdens de 

scholensluiting. 

Het doel is om uiteindelijk per bestuur dit inzicht te geven en daarnaast te 

onderzoeken welke besturen onevenredig veel te maken hebben gehad 

met ziekteverzuim van poolers. Mochten hier grote verschillen in zitten  
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dan gaan de afspraken van de ALV van oktober 2019 in werking, waarbij 

er een onderlinge verrekening zal plaatsvinden, dit op basis van onze 

solidariteitsprincipes. 

 

7. Reiskosten poolers. 

In de cao po zijn nieuwe afspraken gemaakt over de extra reiskosten van 

personeel dat wordt ingezet voor vervanging. De reiskosten tot 34,5 km 

moeten volgens cao worden vergoed. De reiskosten voor de poolers 

worden daarnaast binnen PON aangevulde tot € 0,19 per km en wordt 

gebaseerd op de werkelijke kilometers die de pooler heeft gereden. Dit 

wordt gebaseerd op de snelste route. 

De reiskosten werden tot 2019 meegenomen bij de personeelskosten in de 

gezamenlijke afrekening van de PONflexpool. Nu we deze gezamenlijke 

verrekening niet meer maken is het voorstel om de reiskosten te 

verrekenen bij de afrekening van de onderlinge verrekening van de 

personeelskosten voor inzet van een pooler bij een ander bestuur. 

 

8. Wat verder ter tafel komt. 

 

9. Sluiting. 

 

 

Mini Schouten 

Zutphen, 18 januari 

 

 

 


