NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,
De (bijna) afgelopen maand stond bij de KBvG
in het teken van de keuze en benoeming van
een nieuwe voorzitter.
Collega Chris Bakhuis – Van Kesteren werd
gekozen en benoemd als voorzitter. Wij
wensten haar inmiddels veel succes en zij
sprak naar ons toe haar hoop uit op een
goede samenwerking.
Naar de toekomst toe: een afvaardiging van
uw belangenvereniging zal deelnemen aan de
Commissie Meerjarenbeleid KBvG. Deze buigt
zich over de periode 2023-2027.

Met beide ontwikkelingen doen wij ons
uiterste best om onze en uw stem uit te
dragen binnen de gelederen van de KBvG.
Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Voortgaande ontwikkelingen
Shared Services Center
OptiShare
Wij praten u hierbij graag bij over het inrichten van HRM gerelateerde services. We zijn
inmiddels gekomen tot een shortlist van twee aanbieders van HRM-diensten, waarmee
wij momenteel goede voortgang boeken.
Een drietal cases (naar omvang van kantoren) is uitgewerkt en liggen nu voor ter
beoordeling. Daarbij is gekozen voor aandacht naar permanente zaken en éénmalige
zaken.
Bij éénmalige zaken kunt u denken aan een functie- en salarisgebouw, een
pensioenregeling en verzuimpolis. Bij permanente zaken betreft dit bijvoorbeeld de
salarisadministratie, de arbodienst, RI&E, een subsidiescan, gebruik van HRM software
en een portal alsmede de inzet van een HR adviseur.
De eerder gestelde kernvraag blijft van kracht: wat scheelt het u als u mee gaat doen
met een HRM initiatief vanuit OptiShare en wat houdt dit concreet voor u in?
Voor meer informatie over OptiShare kunt u www.optishare.nl bezoeken.

ALV DeurwaardersBelangen.Nu en PE-cursus:
11 mei 2022

Kort door de bocht…

De tijd gaat snel! Dit brengt met zich mee dat wij alweer volop bezig zijn met het voor u
verzorgen van de eerste ALV van dit jaar. De ALV wordt gehouden in de middag van 11 mei a.s.

•

Als gevolg van de versoepelingen van het Corona beleid wordt de ALV weer op locatie
gehouden. Ook dit jaar verzorgen wij de ALV op een centraal gelegen locatie.
Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de verdere voorbereidingen, agenda, stukken
en locatie.

Themabijeenkomsten motie
Beukering, Ministerie J & V.

Wij namen deel aan een bijeenkomst
op 20 februari jl. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de themasessies
opgesplitst in deelgroepen voor
vervolg. Daaraan doen wij eveneens
mee. Een datum wordt nog vastgesteld.
•

Cursus in de ochtend.
In de ochtend verzorgen wij de PE-cursus ‘Het executoriale derdenbeslag (en meer)’.
Deze vakinhoudelijke cursus staat voor 4 PE-punten. Tijdens de cursus behandelen we de
wettelijke regeling van het derdenbeslag en enkele aanverwante onderwerpen. Dit beslag
wordt in de praktijk het meest toegepast om tot verhaal van een geldvordering te komen . We
behandelen ook het alimentatiebeslag, het eigen beslag en beslag op de rechten uit een
levensverzekering.
Wij verzoeken u alvast om 11 mei a.s. te reserveren in uw agenda en hopen op voorhand u te
mogen verwelkomen: voor de ALV, voor de cursus of voor beide.

Agenda:

In deze rubriek geven wij u een beknopt
overzicht van mededelingen, die voor u
wetenswaardig zijn.

•

11 mei ochtend: Het executoriale derdenbeslag (en meer)

DB.NU werkgroep ICT

Momenteel wordt gewerkt aan een
(juridische) notitie over de inzet van
algoritmen. Dit is een complexe
materie, waarbij niet over één nacht ijs
zal worden gegaan.

Wilt u reageren?
Laat het ons weten en stuur uw bericht
naar info@deurwaardersbelangen.nu.

•

11 mei middag : Voorjaars ALV

