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Bijeenkomst:  Interne vergadering GMR  
Oudergeleding: Aanwezig: Benito Boer, Manish Dixit, Rolien Blanken,             

Tina van Wouw, Esther Verheijen, Marjonne Maan 
Afwezig: Karima Sanhaji, Thomas Klompmaker 

Personeelsgeleding: 
 

Aanwezig: Zohra Moudian, Frank Koole, Arnold Zadelberg, 
Willem van Gemmert, Şahiner Pekdemir, Ihsane Hajjaoui 
Afwezig: Cathy Goose, Jikke Slijkhuis 

Notulen: Marianne Gommans 
Voorzitter:  Benito Boer 
Datum:     24 juni 2021 
Verslag vastgesteld: 11 oktober 2021 

  

  
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur. Het is een bijzondere vergadering, zegt hij, 
want de GMR is voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek bijeen. Ook memoreert hij dat dit 
zijn laatste vergadering als voorzitter is. Hij dankt alle leden en in het bijzonder de ambtelijk 
secretaris voor de samenwerking in de afgelopen jaren. 
 

2. Verslag Interne Vergadering en actiepuntenlijst d.d. 17 mei 2021 

De GMR stelt het verslag vast.    
  
3. Ingekomen/uitgegane stukken 

Het postboek volgt binnenkort. Bij vragen nemen de leden contact op met de ambtelijk 
secretaris. 
 
4. Vakantieplanning 2022-2026 

Het betreft een planning die regionaal afgestemd is, geeft de voorzitter aan. Op zijn vraag of 
er nog iemand iets wil inbrengen, zegt een lid van de OGMR dat de spreiding voor de laatste 
twee jaren (2024-2025, 2025-2026) voor de periode meivakantie – zomervakantie zou 
kunnen verbeteren door de week meivakantie, die vrij vastgesteld mag worden, te 
verplaatsen. 
 
De GMR kan zich na enig overleg erin vinden om naar het College van Bestuur toe per brief 
aan te geven dat de GMR hierbij graag op een later moment stilstaat. Voor de eerste twee 
jaren (2022-2023, 2023-2024) is er geen probleem. (Actie: vz/as) 
 
5. Vacatures RvT 
De voorzitter GMR heeft met de voorzitter RvT telefonisch contact gehad om enkele plooien 
glad te strijken voor de bijeenkomst van een delegatie van de GMR met de RvT. Het 
belangrijkste discussiepunt tijdens de bijeenkomst was de profielschets, zegt een lid van de 
PGMR. Daarover is afgesproken dat deze in een later stadium aangepast zal worden. Wel 
worden voor de huidige vacatures de accenten die de OGMR en de PGMR aangebracht 
hebben, opgenomen in de wervingscampagne. De voorzitter vult aan dat twee bureaus de 
BAC hierin ondersteunen. Verder is er gesproken over de manier van werken van de Raad 
van Toezicht, die de GMR weinig transparant vindt. De Raad van Toezicht zal in het najaar 
een document opstellen waarin ze ingaan op hun werkwijze in relatie tot de nieuwe wijze van 
governance. Dat ervaart de voorzitter als positief. De ambtelijk secretaris neemt dit op in de 
jaarplanning GMR. (Actie: as) 
 
Een lid van de OGMR wijst erop dat de GMR nog geen verslag van het gesprek ontvangen 
heeft, terwijl dat wel toegezegd was.  
 
Vervolgens spreekt de GMR over de vraag of er één BAC moet komen voor de drie 
vacatures of drie verschillende BAC’s. Een lid van de OGMR merkt op dat één BAC als 
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voordeel heeft dat er beter gekeken kan worden naar de samenstelling van de RvT. Het is 
ook goed voor de samenwerking. De GMR kan zich hierin vinden. De voorzitter benadrukt 
dat een voordracht door de BAC niet betekent dat de OGMR of de PGMR met deze 
kandidaat akkoord moet gaan. De vrijheid blijft bestaan om een andere kandidaat voor te 
dragen.  
 
Aangezien de RvT aangegeven heeft graag vrouwen in de RvT te willen zien, lijkt het een lid 
van de OGMR ook logisch om als GMR in ieder geval een vrouw af te vaardigen voor de 
BAC. De BAC kent vier leden, zegt de voorzitter, twee uit de RvT en een uit de OGMR en 
een uit de PGMR. Voor de OGMR zal dat Thomas Klompmaker zijn, die al lang betrokken is 
bij het proces, en voor de PGMR Zohra Moudian. 
 
De voorzitter zal nogmaals contact opnemen met de voorzitter RvT om naar de voortgang en 
het verslag te vragen en om aan te geven dat de GMR akkoord gaat met één BAC, waarin 
namens de GMR Thomas Klompmaker en Zohra Moudian zitting zullen nemen. (Actie: vz) 
 

6. Uitslag verkiezingen GMR 

De voorzitter spreekt niet alleen voor zichzelf, wanneer hij opmerkt het zeer te betreuren dat 
Sahiner Pekdemir niet herkozen is. Hij prijst haar onafhankelijke opstelling en dankt haar 
voor de samenwerking de afgelopen jaren. De uitslag van de verkiezingen is rondgestuurd 
en iedereen heeft er kennis van kunnen nemen. 
.  
7. Verkiezingen nieuw DB  
Esther Verheijen wordt de nieuwe voorzitter GMR per 1 augustus a.s. Arnold Zadelberg en 
Tina van Wouw zullen per 1 augustus a.s. deel uitmaken van het nieuwe Dagelijks Bestuur 
van de GMR. 
 

8. Rondvraag en mededelingen  
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

9.   Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur en nodigt iedereen uit aan tafel voor de 
informele voortzetting.  


