
Christelijke Mutualiteit blijft werken
op afspraak ...
maar laat in Schoten de deur op een kier voor een open zitting
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De gespreksavond rond de nieuwe werking van het CM-kantoor heeft in Schoten de

gemoederen fel beroerd. Na de gespreksavond en een opvolgingsgesprek

onderzoekt CM de mogelijkheid om het kantoor één voormiddag open te houden.

Beweging.net Schoten
kreeg maandag 9
september 60 mensen
over de vloer in het
Rozenkransheem. Het
CM-team o.l.v. Sophie
Mandeville startte eerst
met een presentatie over
de nieuwe werking.
Nadien was het aan de
deelnemers om in vier
groepen bedenkingen en
bezwaren aan bod te
laten komen.

De aanwezige CM
medewerkers namen
ijverig nota om nadien af
te sluiten met een open
debat. Uit het debat
blijkt dat CM de
gevoeligheden
onderschat heeft en
erkent ook dat de
communicatie beter kon.
Het debat werd even
woelig toen één koppel
het nodig vond om wat
te roepen. Voorzitter Erik
Maes nam kordaat het
woord en stelde voor om
een opvolgingsgesprek
te organiseren. We zijn
het in Schoten gewend
om het beschaafd te
houden. Dit bleek ook
toen Maria De Belder,
voorzitter van de
Seniorenraad, het woord
nam om Erik Maes te
danken voor het initiatief
en akkoord te gaan met
het opvolgingsgesprek.
Applaus volgde, wat
zowel de deelnemers, als

CM-medewerkers met
een goed gevoel
huiswaarts deed keren.

Woensdag 13 november
stond in het
Rozenkransheem het
opvolgingsgesprek met
de Seniorenraad, de raad
voor personen met een
handicap en beweging.
net op het programma.
Na het afwegen van pro
en contra en het
evalueren van alle
verzuchtingen, wil CM
zich engageren voor een
proefproject met één
open zitting.
Goedkeuring van alle 15
kantoren is wel een
vereiste, al was er voor
CM geen bewaar
aangetekend om dit
binnen de adviesraden
reeds voorzichtig aan te
kondigen.

Bij de opmaak van dit
nummer werden enkele
bewaren opgetekend en
kon er nog geen groen
licht gegeven worden.
Na een laatste gesprek
met stafmedewerker
Sophie Mandeville is er
afgesproken om
maandag 16 december
terug te koppelen. Met
wat geluk kunnen we dan
kort na de feestdagen
meer nieuws
verschaffen. Wordt
vervolgd…
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