
Handboek Teamraad Sprinklr
HOOFDSTUK 1: Samenstelling Teamraad

Artikel 1 - de Teamraad

In het kader van Steward Ownership bestaat er binnen Sprinklr een Teamraad. Deze raad wordt
rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2 - Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad

1. De omvang en de samenstelling van de Teamraad, verbonden aan Sprinklr, bestaat bij
genoeg animo altijd uit drie personen.

2. Bij minder verkiesbare personen, volstaat de Teamraad ook met twee leden of 1 lid.

Artikel 3 - Incompatibiliteiten

1. Medewerkers met  een 0-uren-contract, freelancers en medewerkers in proefperiode
kunnen geen zitting nemen in de Teamraad van Sprinklr

2. Een lid van de directie kan evenmin zitting hebben in de Teamraad.

Artikel 4 - Zittingsduur

1. Een lid van de Teamraad heeft zitting voor een periode van één jaar.
2. Een lid van de Teamraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen,

treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen,
zou moeten aftreden.

4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de Teamraad:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor het

is gekozen;
d. door ondercuratelestelling.
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HOOFDSTUK 2: De Verkiezingen

Paragraaf 1 - Organisatie

Artikel 6 - Verkiezingscommissie

1. Er is geen verkiezingscommissie

Artikel 7 - Verkiezingsprocedure

1. De Teamraad bepaalt ten minste zes weken voor de beoogde datum van de
verkiezingen, de datum van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en
einde van de stemming. Bij uitzondering van:
- Vorming van de eerste Teamraad. Dan bepaalt de directie de verkiezingsdatum

2. Aan de hand van de in het vorige lid bepaalde datum en tijdstippen stelt de teamraad een
tijdschema op waarin wordt aangegeven op welke wijze het verloop van de verkiezing
wordt ingericht. De commissie neemt daarbij de artikelen 10 tot en met 16, alsmede
artikel 18 van dit reglement in acht.

3. De commissie stelt het bevoegd gezag, de Teamraad en de betrokken geleding(en) in
kennis van het in het tweede lid genoemde tijdschema.

Paragraaf 2 - Het actief en passief kiesrecht

Artikel 8

1. Voor de Teamraad verbonden aan Sprinklr zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar:
○ leden van het personeel;
○ Met uitsluiting van freelancers, medewerkers op 0-uren contract en medewerkers

in proefperiode.

Artikel 9 - Lijst van verkiesbare en kiesgerechtigde personen

1. De Teamraad stelt per geleding een voorlopige lijst op van verkiesbare en
kiesgerechtigde personen en legt deze ter inzage.

2. Tot een week na het opstellen van de in het eerste lid bedoelde lijst kunnen op verzoek
van belanghebbenden wijzigingen worden doorgegeven aan de Teamraad.

3. Tien dagen na het opstellen van de voorlopige lijst stelt de Teamraad de lijst van
verkiesbare en kiesgerechtigde personen vast en legt deze ter inzage.

Paragraaf 3 - De kandidaatstelling

Artikel 10 - Aanmelding kandidaten

Kandidaten melden zich schriftelijk aan bij de Teamraad of Directie in het geval van eerste
vorming Teamraad. Deze verstrekt aan de betrokkene een gedagtekend bewijs van ontvangst
van de kandidaatstelling.
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Artikel 11 - Onderzoek en vaststelling kandidaten

1. de Teamraad (of directie) onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereisten van de
wet en dit reglement. Indien een kandidaatstelling wegens strijd met deze vereisten
ongeldig is, deelt de commissie dit onverwijld schriftelijk aan de betrokkene mede en stelt
de betrokkene in de gelegenheid dit verzuim onverwijld te herstellen.

2. De Teamraad (of directie) stelt per geleding een lijst van kandidaat-gestelde personen op
en legt de lijst ter inzage.

Artikel 12 - Onvoldoende kandidaten

Indien uit een geleding niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de Teamraad voor die
geleding zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten
geacht te zijn gekozen. De verkiezingscommissie stelt het bevoegd gezag, de Teamraad en de
betrokken geleding daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.

Paragraaf 4 - De verkiezing

Artikel 13

1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming.
2. Uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen zendt de teamraad (of directie) aan

de kiesgerechtigden een gewaarmerkt stembiljet dat de namen van de kandidaten uit de
geleding van de kiesgerechtigden bevat; daarbij wordt de door de teamraad (of directie)
vastgestelde stemprocedure medegedeeld.

Artikel 14 - Stemming; volmacht

1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn
geleding in de teamraad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden
uitgebracht.

2. De kiesgerechtigde maakte en top 3. Met de meest gewenste kandidaat op 1.
3. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een

ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde
kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigden bij volmacht een stem uitbrengen.

Artikel 15 - Telling der stemmen; ongeldigheid

1. Na het einde van de stemming stelt de teamraad (of Directie) in een openbare zitting het
aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.

2. Ongeldig zijn de stembiljetten:
○ a.
○ die niet door of namens de teamraad/directie zijn uitgereikt;
○ b.
○ waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt;
○ c.
○ waarop meer dan het toegestane aantal stemmen is uitgebracht.
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Artikel 16 - Uitslag verkiezingen

1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich
hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die
een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.

2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de teamraad/Directie vastgesteld en
schriftelijk bekendgemaakt aan het team, het bevoegd gezag en de betrokken
geledingen.

3. Binnen twee weken na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen roept de
voorzitter van de teamraad de leden van de teamraad bijeen voor de eerste vergadering.

Artikel 17 - Tussentijdse vacature

1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de teamraad tot opvolger van het betrokken
lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde,
bekendgemaakte uitslag, bedoeld in artikel 16, tweede lid, daarvoor als eerste in
aanmerking komt.

2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De
teamraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bestuur en de betrokkenen

3. Indien uit een geleding minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de teamraad voor
die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan
in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing.
Meldt zich één kandidaat voor deze tussentijdse verkiezing en is het team unaniem
akkoord met deze kandidaat, zijn er geen verkiezingen nodig. Zijn er meerdere
kandidaten? In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 16 en 18 van overeenkomstige
toepassing.

Paragraaf 5 - Geschillen omtrent de verkiezingen

Artikel 18

1. Het bestuur oordeelt bij uitsluiting over de geschillen betreffende de beslissingen van de
teamraad inzake:

○ a.
○ het vaststellen van de lijst van personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn,

als bedoeld in artikel 9, derde lid, van dit reglement;
○ b.
○ het vaststellen van de lijst van geldig kandidaat gestelde personen, als bedoeld in

artikel 11, tweede lid, van dit reglement;
○ c.
○ het vaststellen dat de gestelde kandidaten geacht worden te zijn verkozen, als

bedoeld in artikel 12 van dit reglement;
○ d.
○ het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen, als bedoeld in artikel 16,

tweede lid, van dit reglement.
2. Tegen een beslissing als bedoeld in het vorige lid kan een bezwaarschrift worden

ingediend door een ieder die door de beslissing rechtstreeks in zijn belang wordt
getroffen. Het bezwaarschrift wordt gemotiveerd ingediend bij het bevoegd gezag binnen
drie dagen nadat de beslissing bekend is gemaakt.
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3. Het bezwaarschrift kan worden ingediend op grond van strijd met de wet, dit reglement of
krachtens dit reglement gegeven aanwijzingen dan wel wegens strijd met de redelijkheid.

4. Binnen acht dagen nadat het bezwaarschrift is ingediend, beslist het bevoegd gezag,
nadat het de belanghebbende en de teamraad in de gelegenheid heeft gesteld zich te
doen horen. Afschrift van de beslissing wordt gezonden aan de belanghebbende en de
teamraad.
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