
Jaarverslag GMR 2020 

 

Januari t/m juli 

Deze periode heeft voor de vier GMR’s van de verschillende organisaties met name in het teken 

gestaan van het onderzoek naar de fusie.  

In januari heeft er een gezamenlijk GMR overleg plaatsgevonden waarin de bestuurders gezamenlijk 

de inhoud van de fusie-effectrapportage hebben gepresenteerd. Tijdens het overleg is met name 

aandacht gevraagd voor een evaluatie van de voorgestelde medezeggenschapstructuur. De GMR’s 

van de vier organisaties hebben, na intern overleg en met inachtneming van de reactietermijn,  alle 

vier ingestemd met de voorgenomen fusie zoals beschreven in de FER.  

Op 11 maart heeft een Decentraal Georganiseerd Overleg plaatsgevonden (DGO). In dit overleg zijn 

met een afvaardiging van de vakbonden (CNV, FVOV en AOB) de arbeidsrechtelijke gevolgen voor het 

personeel besproken. In dit overleg is door de bonden met name benadrukt dat geen enkel 

personeelslid nadelige gevolgen mag ondervinden als gevolg van de fusie.  

Voor de zomervakantie is door de vier GMR’s voor de gefuseerde organisatie ingestemd met de 

samenwerking met een nieuwe ARBOdienst, de arbeidsvoorwaarden (inclusief attentiebeleid), 

verzuimbeleid en het veiligheidsplan (inclusief de bijbehorende protocollen). De jaarrekening en het 

jaarverslag zijn ter informatie besproken.  

Augustus t/m december (postfusie) 

Na een wervingsprocedure voor leden voor de nieuwe GMR en regioraden (RR) van EduMare heeft 

de GMR in de nieuwe samenstelling in 2021 drie keer (online) vergaderd. Tijdens de eerste 

vergadering in oktober is de medezeggenschapsstructuur en de besluitvormingsprocedure aan de 

orde geweest (figuur 1 en figuur 2) 

 

 



 

De GMR heeft ingestemd met het Medezeggenschapsstatuut, reglementen en huishoudelijk 

reglementen (GMR, RR en MR) en is een onderlinge taakverdeling overeengekomen.  De GMR heeft 

een positief advies uitgebracht ten aanzien van de kadernota en de begroting voor EduMare voor het 

kalenderjaar 2021. Op verzoek van het bestuur heeft de GMR ingestemd met twee kleine wijzigingen 

in de arbeidsvoorwaarden. Ter informatie zijn de bezoldiging van de RvT en de bestuursrapportage  

gedeeld met de GMR. De begroting voor 2022 voor de GMR zelf is vastgesteld. In navolging hiervan 

zijn trainingsbijeenkomsten (basis en verdieping) opgenomen in de Academie voor 2021.  
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