
 
 

De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen) is een koepel van beroeps- en belangenverenigingen. 
De CMHF is aangesloten bij de MHP, Vakcentrale voor Professionals. 

 
  
 
 
 
 

Uitnodiging 
 

Aan de CMHF-(kader )leden 
 

maandag 17 februari 2014 - CMHF- (kader)ledenmiddag 
  
U bent welkom vanaf 12.15 uur bij de CMHF, Ametisthorst 20 Den Haag, voor een lunch wordt 
gezorgd. Vanaf 13.15 uur begint het daadwerkelijke programma. 
 
Het programma *) ziet er als volgt uit: 
 
12.15 uur – 13.15 uur Inloop met lunch 
 

13.15 uur –14.00 uur welkomstwoord door Reginald Visser, voorzitter CMHF en 

Jan Hut praat u bij over o.a. de stand van zaken Normalisering rechtspositie 

ambtenaren 
 

14.00 uur – 15.15 uur Joost van der Stoep – Leiderschap & Professionele Ruimte 

 Joost werkt via de Vrije Universiteit, op het Ministerie van Binnenlandse Zaken – 
Afdeling Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk – en houdt zich bezig met Leiderschap 
& Management. Onderzoekt o.a. het  5R-model: Richting, Ruimte, Resultaten, 
Rekenschap en Relatie. Zie ook zijn website  

 
15.15 uur – 15.45 uur Pauze 
 

15.45 uur – 16.45 uur  Ajda Balikci – actualiteiten Medezeggenschap 

Ajda is werkzaam als trainer medezeggenschap bij Trainiac Training & Advies en 
richt zich op het trainen en adviseren van ondernemingsraden, PVT’s en HR-
professionals in de publieke sector. Tijdens deze kaderledenmiddag neemt zij in 
ongeveer een uur met u de belangrijkste actualiteiten door op het gebied van 
medezeggenschap. Van wetswijzigingen en interessante onderzoeken tot 
verrassende uitspraken in het medezeggenschapsrecht. Zie ook haar artikel uit 
OR-Rendement 

 
16.45 uur Ter afsluiting nodigen wij u uit voor een drankje 
 
 
U kunt zich opgeven via de mail bij Anja van Kleffens:akleffens@cmhf.nl onder vermelding van 
kaderledenmiddag 17 februari 2014 en opgave van uw naam en contactgegevens  
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd even bellen (070) 419 19 44 of 06 – 20 53 43 18. 

Graag tot 17 februari in Den Haag. 
 

******************* 
*) tijden zijn een indicatie 

http://www.cmhf.nl/
http://www.cmhf.nl/
http://www.vakcentralemhp.nl/
http://www.joostvanderstoep.nl/
http://www.trainiac.nl/uploads/OR2013-10%20De%20OR%20en%20het%20politiek%20primaat%20-%20Trainiac.pdf
http://www.trainiac.nl/uploads/OR2013-10%20De%20OR%20en%20het%20politiek%20primaat%20-%20Trainiac.pdf

