
 
 
Beste leden van de GMR, 
 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad op dinsdag 6 september  a.s., aanvang 20:00 uur (inloop om 19:45 uur) in 
hotel HaJé te Joure. 
 
Met vriendelijke groet, 
Iwan van Dam 
voorzitter GMR 
 
 
Agenda 
 

1. Inloop met koffie en thee 
 

2. Opening en vaststellen van de agenda 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
a. reacties rondje langs de velden komend schooljaar 
b. opening De Populier 
c. verder geen stukken … 

 
4. Organisatie bustour 

Wie willen de organisatie (mede) op zich nemen ? 
 

5. Gezamenlijke bespreking met Raad van Toezicht 
a. kennismaken en wederzijdse rollen en verwachtingen 
b. het bestuurlijk handelen (in afwezigheid overigens van de bestuurder) 
c. mogelijke thema's en opzet voor de werkbezoeken 

 
6. Rondvraag 

 
7. Sluiting 

 
  



Ter toelichting het bericht van de voorzitter van de RvT: 
"Op dinsdag 6 september as. is een vertegenwoordiging en wellicht de voltallige Raad van Toezicht 
aanwezig bij de vergadering van de GMR. Naast regulier overleg met de bestuurder en 
verantwoording over de bedrijfsvoering oriënteert de Raad zich op verschillende manieren op de gang 
van zaken binnen Gearhing waaronder werkbezoeken, aanwezigheid bij bijvoorbeeld de Gearhing 
dag, een jaarlijks gesprek met de directeuren en een jaarlijks gesprek met de GMR als 
overkoepelende geleding voor medezeggenschap. Daarnaast zullen er onderwerpen zijn zoals de 
organisatiestructuur - een eenhoofdig of tweehoofdig College van Bestuur - waarover overleg met de 
GMR aan de orde is.  Ter vergadering zouden we graag met de GMR praten over rollen en 
wederzijdse verwachtingen en vooruit kijken naar het komende cursusjaar.  
 
Daarnaast zouden we graag met de GMR van gedachten willen wisselen over het bestuurlijk handelen 
van de voorzitter van het College van Bestuur. De doelstelling daarbij is dat de Raad zicht moet 
hebben en kunnen houden op het bestuurlijk handelen of beter gezegd hoe dat binnen de organisatie 
ervaren wordt. Het gaat dan om vragen als het tijdig en volledig informeren van de GMR, de inrichting 
van processen van besluitvorming etc.  
 
Verder zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken door de GMR de vraag voor te leggen of er 
specifieke wensen of suggesties zijn voor wat betreft een thema voor de werkbezoeken. We zullen 
dan ook kort duiden wat het doel van de werkbezoeken is en dat het vooral niet om een gedegen 
onderzoek gaat en de Raad ook geen inspectie is.  
 
Hoewel de Raad in beginsel als toehoorder aanwezig is bij de vergadering van de GMR, zou ik dus 
ruimte willen vragen voor bovenstaande drie agendapunten: kennismaken en wederzijdse rollen en 
verwachtingen, het bestuurlijk handelen (in afwezigheid overigens van de bestuurder) en mogelijke 
thema's en opzet voor de werkbezoeken. " 
 


