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Onderzoek besturenfusie krijgt vervolg
Op 2 april hebben de bestuurders van VCBO
Ten Boer en VCPO Noord-Groningen met
elkaar gesproken over de stand van zaken en
de ontwikkelingen in het onderzoek naar een
mogelijke fusie tussen beide verenigingen. De
uitkomst van dit gesprek is dat het onderzoek
naar deze besturenfusie op korte termijn een
vervolg krijgt. Zij richten zich daarbij op het tot
stand brengen van een functionele fusie met
ingang van 1 augustus 2015 en een formele,
juridische, fusie tussen beide verenigingen
met ingang van 1 januari 2016.
Het proces tot nu toe
1. Intentieverklaring
In december 2013 hebben beide besturen
een intentieverklaring getekend, waarin zij
opdracht hebben gegeven de mogelijkheden
en de gevolgen van een dergelijke fusie te
willen onderzoeken, om daarna al dan niet tot
een formele fusie te besluiten.
2. Positief advies GMR-en
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van beide organisaties hebben ieder
voor zich, een positief advies uitgebracht op
deze intentieverklaring.
3. Projectorganisatie
Begin 2014 is een projectorganisatie ingesteld die de opdracht kreeg dit onderzoek uit
te voeren. De projectorganisatie bestond uit
een stuurgroep en een aantal werkgroepen,
samengesteld met deelnemers uit beide
organisaties, waar nodig aangevuld met
externe deskundigen. De begeleiding van dit
proces lag in handen van Ben Mooibroek,
senior consult van OSGMetrium.
4. Rapportages van de werkgroepen
De werkgroepen zijn voortvarend aan de slag
gegaan. Iedere werkgroep heeft een rapportage gemaakt waarin zij hun bevindingen

hebben weergegeven. Alle rapportages zijn
aangeboden aan de stuurgroep.
Uit alle rapportages blijkt dat beide verenigingen meer overeenkomsten dan verschillen
hebben. Beide organisaties zien het als hun
missie om op basis van het christelijk geloof
ouders en kinderen in hun regio kwalitatief
goed basisonderwijs te bieden. Beide organisaties leggen in hun P&O-beleid accent op
professionalisering en talentontwikkeling.
Beide organisaties hebben nadrukkelijk
aandacht voor een efficiënte inzet van
mensen en middelen en maken werk van
strategische personeelsplanning om zo het
hoofd te kunnen bieden aan de krimp in de
regio.
5. Bestuurlijke stuurgroep
Lopende dit proces is een bestuurlijke
stuurgroep ingesteld, die zich met name heeft
gebogen over zaken als:
Wordt de nieuwe organisatie een stichting of
een vereniging?
Hoe gaan de nieuwe statuten er dan uitzien?
Welk besturingsmodel willen wij?
Welke managementstructuur?
Hoe gaat de medezeggenschap er in de
nieuwe organisatie uit zien?
6. Pas op de plaats
De laatste stap die in dit proces genomen zou
moeten worden, was het samenstellen van
een fusierapport en een fusie effectrapportage. Deze documenten zouden de basis
moeten gaan vormen voor de formele
besluitvorming over de fusie binnen VCPO
Noord-Groningen en VCBO Ten Boer.
Om drie redenen is het tot op heden nog niet
tot die stap gekomen.
a. Vanwege de verkennende gesprekken over
een mogelijke bestuurlijke fusie tussen
Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen
heeft het bestuur van VCBO Ten Boer
besloten deze ontwikkelingen even af te
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wachten, alvorens verdere stappen in het
fusieonderzoek te zetten;
b. Op het moment dat het onderzoek een
vervolg kon krijgen, werd de externe procesbegeleider van OSGMetrium getroffen door
een hartinfarct;
c. Tijdens zijn herstel heeft de procesbegeleider besloten een andere baan bij een andere
organisatie te aanvaarden.
Begin maart is in de persoon van Lucretia van
der Wal, eveneens senior consultant bij
OSGMetrium, voorzien in een nieuwe
procesbegeleider. Op 2 april heeft het
onderzoek naar de fusie een vervolg gekregen in de vorm van een bestuurlijk overleg.
Constructief overleg
Dit bestuurlijk overleg heeft in plezierige en
uitermate constructieve sfeer plaats gevondenen. Daarmee is de basis gelegd voor het
verder afronden van het fusieonderzoek en
het samenstellen van het fusierapport en de
fusie effectrapportage. Deze documenten
zullen de basis gaan vormen voor de formele
besluitvorming over de fusie. Bij die formele
besluitvorming worden het bestuur, de Raad
van Toezicht, de Commissie Intern Toezicht,
de directeur-bestuurder, de GMR-en en de
Algemene Ledenvergaderingen, ieder vanuit
hun specifieke rol betrokken.
Om te kunnen fuseren, moet bovendien het
advies van de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de betrokken gemeenten
gevraagd worden en moet de minister
uiteindelijk zijn goedkeuring aan de fusie
geven.

VCPO Noord-Groningen, Simon van der Wal,
zal hetzelfde doen met de GMR van VCPO
Noord-Groningen.
Bijpraten teamleden
Op korte termijn wordt er ook een overleg
gepland met alle medewerkers van de VCBO
Ten Boer om ook hen te kunnen bijpraten en
mee te kunnen nemen in het vervolg van het
proces. VCPO Noord- Groningen zal de
teams via de directeuren op de hoogte
brengen.
Volgende vergadering Stuurgroep
De eerst volgende vergadering van de
stuurgroep is gepland op 28 april 2015.
Op de agenda voor dat overleg staan dan in
ieder geval de eerste concepten van het
fusierapport en de fusie effectrapportage.
Planning
Voor het vervolg van het proces is een
planning gemaakt. Op basis van deze
planning koersen wij aan op praktische
samenwerking met ingang van 1 augustus en
een formele fusie met ingang van 1 januari
2016.
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Toestemming Minister
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Voeren overleg met D.G.O
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Deze nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep.
De stuurgroep bestaat uit:
Namens VCPO Noord-Groningen:
Dhr. S. van der Wal
Namens VCBO Ten Boer:
Dhr. J.P de Vries, Mw. H. Bakker en
Dhr. C.M. Westerholt
Onafhankelijke procesbegeleider:
Lucretia van der Wal

Bijpraten GMR-en
Op dit punt in het proces lijkt het ons goed de
GMR-en van beide organisaties bij te praten
en inzicht te geven in het verdere verloop van
het proces en de planning.
Op 7 april 2015 wordt de GMR van VCBO
Ten Boer bijgepraat door de nieuwe procesbegeleider in het bijzijn van de voorzitter van
het bestuur. De directeur-bestuurder van

Heeft u vragen over het proces of over deze
nieuwsbrief, schroom dan niet om die aan
één van de leden van de stuurgroep te
stellen.
Namens de stuurgroep:
Lucretia van der Wal
l.vd.wal@metrium.nl
06-22488930

2

