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update huidige stand van zaken GMR

Geachte MR,
Via deze brief wilt de GMR (verder te noemen raad) u informeren over de huidige
stand van zaken m.b.t. werkwijze van en voortgang binnen de raad.
In onze vorige brief d.d. 16-02-2017 hebben wij u geïnformeerd over de
onderbezetting i.v.m. ziekte van vijf van de zes personeelsleden en een ouderlid.
Omdat zowel de voorzitter alsook de secretaris zich ziek gemeld hebben, is de
afgelopen periode nauwelijks vanuit de GMR gecommuniceerd met derden.
In de vergadering van 21 februari 2017 heeft de vergadering een nieuw,
plaatsvervangend, DB van de GMR gekozen.
De functie van plaatsvervangend voorzitter zal door de heer A. Brouns ingevuld
worden en mevrouw F. Karolewski zal als plaatsvervangende secretaris het
secretariaat beheren.
Dit betekent dat vanaf heden de communicatie weer opgepakt zal worden en de
GMR weer bereikbaar is.
Het dagelijks bestuur van de raad zal wekelijks bij elkaar komen en zal in het begin
tijd nodig hebben zijn weg te vinden. Wij vragen hiervoor uw begrip en verzoeken
u in de communicatie rekening te houden met enige vertraging.
We vinden het van grote waarde om snel weer bij elkaar te komen en ervaringen
met elkaar te delen, daarom zullen wij u, zo spoedig mogelijk, over de
eerstvolgende regiobijeenkomst en scholingsmoment informeren.
Als laatst wil de raad u informeren over de verstandhouding GMR-CvB. Er is door
alle betrokken(lees: GMR, CvB en RvT) partijen geïnvesteerd in herstel van het
vertrouwen, een constructieve, professionele samenwerking en boven alles een
werkbare situatie waarin we ons werk als medezeggenschapsorgaan kunnen
uitvoeren. Op dit moment leidt dit ertoe dat we als raad een aantal beleidsstukken
in behandeling hebben. Ook onderzoeken we hoe gezamenlijk verder te gaan.
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Het afgelopen jaar heeft van ons veel gevraagd. De raad heeft toegezegd zich
constructief op te stellen. Het is een ingewikkeld en moeilijk proces en zal
behoorlijk veel inzet van de betrokken partijen vragen.
Er zal daarom in de toekomst nog een en ander goed besproken dienen te worden
tussen de partijen om te komen tot helderheid over bepaalde standpunten,
genomen besluiten en/of acties, waardoor de GMR zijn vertrouwen is kwijtgeraakt.
Gesterkt door alle berichten van onze achterban en andere betrokkenen, de
huidige voortgang en ontwikkelingen, zetten we samen onze schouders eronder en
verwachten dat u dit met ons mee doet! Medezeggenschap doe je immers samen!
Graag brengen we dan ook onder uw aandacht dat er op dit moment
vacatureruimte is voor zowel personeelsgeleding als oudergeleding.
Wilt u meer weten of wilt u zich kandidaat stellen voor de GMR, dan verzoeken wij
u dit kenbaar te maken via ons e-mailaccount: gmr@movare.nl.
Wij hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens GMR Movare
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