Behoort bij overlegvergadering CvB – GPMR agendapunt 2b 20 november 2017

Vastgesteld verslag van het overleg van het
College van bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met de
Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
19 juni 2017 op het Gymnasium Haganum, Laan van Meerdervoort 57
Aanwezig:
namens de GPMR:
Peter van den Boom (Dalton Den Haag), Marlies Meijer en Anneke Freeke (De Einder), Doreen
van der Post (Gymnasium Haganum), Gerard Pellikaan (Johan de Witt Scholengroep), Jeanette
Rontberg en Marieke Destilo (Lyceum Ypenburg), Jessie Doensen en Christaan de Regt
(Maerlant-Lyceum), Robert van der Zwart (Maris College), Maarten Honkoop (Rijswijks
Lyceum/Van Vredenburch College).
namens SVOH:
Arno Peters (CvB, tevens voorzitter), Ron van der Kruit (CvB) en Margreet van Vliet (BMO, tevens
verslag)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.50u en heet iedereen welkom.
Er zijn geen mededelingen.
2. Personeel
a. Bestuursformatieplan schooljaar 2017-2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De vergadering stemt unaniem in met het Bestuursformatieplan schooljaar 2017-2018.
b. Wijziging Arbodienst
Arno Peters meldt dat er overgestapt zal worden van Human Capital Care (HCC) naar A&P
Provitale.
Robert van der Zwart wil graag weten wat de problemen precies zijn.
Ron van der Kruit vertelt dat R&D veel klachten hadden: geen goede dossiervorming,
ondeskundig handelen, veel wisselingen in bedrijfsartsen, enz. De problemen zijn m.n. ontstaan
na het overnemen door HCC van een andere, grote arbodienst. In gesprekken met HCC leek de
uitkomst geen verbetering te zijn. Daarnaast bevestigde de accountmanager ons beeld.
Jessie Doensen vraagt naar de keuze voor A&P.
Ron Kruit zegt dat er een aantal partijen geconsulteerd is, waarna visies vergeleken zijn. R&D
was hierbij betrokken. A&P heeft ervaring in het onderwijs; er zal maatwerk komen. Consulten
vinden plaats op school maar kunnen ook elders in Den Haag plaats vinden. Formeel moest er
aanbesteed worden maar om gewichtige redenen kan de uitbesteding uitgesteld worden. Er
komt een tijdelijk contract met A&P t/m 2018-2019, daarna komt de formele aanbesteding.
Peter van den Boom vraagt naar de status van de casemanager.
Ron van der Kruit antwoordt dat deze persoon medisch onderlegd is. Er wordt gekeken welke
kandidaat het best bij ons past.
Arno Peters voegt hieraan toe dat er een kennismakingsrondje met R&D zal komen. Volgend
schooljaar moet A&P operationeel zijn.
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De vergadering stemt unaniem in met de wijziging van de Arbodienst.
3. 2016-2017: normjaartaak of vacatiegeld
Er wordt verzocht om eventuele wijzigingen aan Margreet van Vliet door te geven.
4. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.03 uur.

