
Wijziging van de Procuratieregeling CWI

22 januari 2008/Nr. CWI/2008/001
Centrale organisatie Werk en Inkomen

De Raad van Bestuur van de Centrale
organisatie Werk en Inkomen,

Besluit:

Artikel I
Het Procuratieregeling CWI wordt
gewijzigd als volgt.

A
Artikel 1, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
De medewerker van de afdeling Facili-
tair Management genoemd in bijlage 1,
is bevoegd om in opdracht van één of
meer daartoe bevoegde leidinggevenden
en binnen de aan hem toegekende ruim-
te inkoopverplichtingen aan te gaan.

B
Aan artikel 1 wordt een nieuw derde lid
toegevoegd, luidende:

Ieder individueel lid van de Raad van
bestuur is bevoegd handelingen te ver-
richten en financiële verplichtingen aan
te gaan die nodig zijn voor een goede
uitvoering van de taken van CWI.

C
Artikel 3, derde lid wordt als volgt
gewijzigd:
In een centraal register dat wordt bijge-
houden op de afdeling Financiën en
Control worden de namen, functies en
handtekeningen bijgehouden van de lei-
dinggevenden en degenen die op grond
van het eerste lid zijn aangewezen als
plaatsvervanger, alsmede van de mede-
werkers van de afdeling Facilitair
Management bedoeld in artikel 1, twee-
de lid.

D
Onder vernummering van artikel 6 tot
artikel 7, wordt een nieuw artikel 6 inge-
voegd, luidende:

Artikel 6. wijziging van de bijlagen
De bevoegdheid tot wijziging van de bij
deze regeling behorende bijlagen is
voorbehouden aan het lid van de Raad
van bestuur dat is belast met bedrijfsvoe-
ring.
Wijzigingen in de bijlagen worden niet
gepubliceerd in de Staatscourant, maar
op de website van CWI bekendgemaakt
door vermelding van een actuele versie
van de bijlagen.

E
Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

bevoegdheid Leidinggevende vervanging
 

tot € 15.000 Vestigingsmanager CWI,
Vestigingsmanager CWIS

Vestigingsmanager CWI,
Vestigingsmanager CWIS,
teamcoördinator eigen ves-
tiging

 Hoofd Bureau TWV Coördinator Bureau TWV
 Districtshoofd Juridische

Zaken
Locatiehoofd binnen district,
districtshoofd Juridische
Zaken van ander district

 Locatiehoofd Juridische
Zaken

Districtshoofd Juridische
Zaken

tot € 50.000 Districtsmanager Districtsmanager, Hoofd dis-
trictsserviceteam

 Landelijke Manager Juridi-
sche Zaken

Teamleider HK Juridische
Zaken

 Landelijk Manager CWIS Leidinggevende Hoofdkan-
toor

CWI
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bevoegdheid Leidinggevende vervanging
 

 Hoofdkantoor: Manager
Product & Kwaliteit, Mana-
ger Arbeidsmarktkennis,
Hoofd Facilitair Manage-
ment, Directeur HRM, Direc-
teur Financiën en Control,
Directeur Beleid, Planning
en Evaluatie, Directeur
Communicatie, Directeur
Informatiemanagement,
Directeur CWI Academie,
Hoofd Bedrijfsjuridisch
Advies, Secretaris Raad van
bestuur,
Raadsman Ombudszaken,
Klantgroepmanager Werk-
geversdienstverlening,
Klantgroepmanager WSW/
AG, Manager Mobiliteitsbu-
reau, manager Mobiliteits-
centrum Thuiszorg, Manager
bedrijfsadvies.

Leidinggevende Hoofdkan-
toor

 Directeur BKWI Plaatsvervangend directeur
BKWI

   
bevoegdheid  voorbehoud
tot € 15.000 Inkoopmedewerker, Facili-

tair Districtsmedewerker
aan de opdracht dient een
door een daartoe geautori-
seerde leidinggevende
(elektronisch) getekende
opdracht ten grondslag te
liggen.

tot € 50.000 Inkoopadviseur, Facilitair
Districtscoördinator

tot € 211.000 Coördinator Inkoop
meer dan € 211.000 hoofd Facilitair Management

F
In bijlage 2 worden de onderstaande
onderdelen als volgt gewijzigd:

Inhuur extern personeel, specia-
listen, onderzoekers etc.

Afname uit bestaande raamovereenkomst(en).

Bloemen Vrije inkoop mogelijk door leidinggevenden

Artikel II. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de twee-
de dag na dagtekening van de Staatscou-
rant waarin zij is geplaatst en werkt
terug tot 10 juli 2007.

Amsterdam, 22 januari 2008.
Centrale organisatie werk en inkomen,
De Voorzitter Raad van Bestuur,
R. de Groot.
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