Stand van zaken toezeggingen van het moderamen en DO na de kleine synode van 17 juni 2020
Dienstenorganisatie
05 Samenstelling Werknemersdelegatie GOM (LWK 20-01)
RMU Reformatorisch Maatschappelijke Unie
● Er wordt uitgezocht wat de samenstelling is van de 34 leden van de RMU in het kader van
kerkelijke medewerkers.
Stand van zaken: na contact met de RMU blijkt dat de samenstelling van de leden in het kader
van de kerkelijk medewerkers zich als volgt kwalificeert.
De RMU bestaat als vakorganisatie sinds 1983. De dienstverlening van de RMU heeft twee
aspecten, namelijk de individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging.
De behartiging van de kerkelijk werkers in het Georganiseerd Overleg valt onder de
collectieve belangenbehartiging van werknemers. Dit doet de RMU op diverse landelijke
(cao) tafels zoals de Schippersinternaten, Groothandel Groenten en Fruit en de Retail. De
RMU heeft meerdere kerkelijk werkers in het ledenbestand. De kerkelijk werkers die zich
onder de leden bevinden zijn op te splitsen in een aantal categorieën namelijk werkzaam op
het dienstencentrum, werkzaam als kerkelijk werker in een gemeente, werkzaam als koster
in een gemeente en werkzaam bij organisaties die de PKN-regeling volgen. De RMU
vertegenwoordigd hiermee een kleine maar brede groep binnen het geheel van de PKN.
Naast de kerkelijk werkers zijn ook een tiental predikanten als lid bij de RMU aangesloten.
Aangezien zij niet tot de PKN arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers behoren,
zijn deze leden niet meegenomen in de telling.
07 Statistische Jaarbrief 2019 (KS 20-04)
● Bij de Jaarbrief zal in het vervolg vanuit de DO een eigen analyse op de samenhang van het
cijfermateriaal worden toegevoegd. Op die manier kan er ook beleidsmatig beter mee worden
gewerkt.
Stand van zaken: nog geen nadere ontwikkeling.
11 Jaarverslag en Jaarrekening 2019 PSDV
● Er wordt contact opgenomen met PSDV om voor september 2020 een informatief beeld te
krijgen over de impact van de Corona-tijd 2020 op de bezettingsgraad van de
vakantielocaties. Gevolg en risico zijn daarbij leidend.
Stand van zaken: dit onderwerp is geagendeerd in de vergadering d.d. 2 oktober 2020.
15 Jaarverslag en Jaarrekening PKN
● Gesprek met Wim Oosterom ( Voorzitter GCBB) over de mogelijkheden van synchronisatie
tussen de CCBB’s omtrent het beleggingsbeleid naar de lokale gemeenten.
Stand van zaken: nog geen nadere ontwikkeling.
Moderamen
16 Rondvraag
● In de volgende KS wordt een voorstel neergelegd over het gebruik van de classisnaam
Fryslân of Friesland.
Stand van zaken: dit onderwerp is geagendeerd in de vergadering d.d. 2 oktober 2020.

