
 

 
 
 
 

Agenda OPR-vergadering 
 

Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

07-05-2019 Flexinos, Rijnauwestraat 203, Breda   19.30 uur 21.30 uur 

 

 

Oudergeleding OPR  Personeelsgeleding OPR 

Chantal van Seeters Oosterhout OBS Sterrendonk  Ben Kusters Breda Flexinos 

Iwona Tielen Rijen De Brakken  Jack Tijs Hoeven SO De Singel 

Patty Schellens Breda Bao De Zandberg  Babette Rademakers Breda NBS DirkvVeen 

Roy Oenen Breda Dr. de Visser  Mona Boelhouwers Roosendaal BS De Wilsdonck 

Marieke Kreek Oosterhout Meander  Jaap Vogels Breda SO ‘t Kasteel 

Anouk de Wijs Rijen De Brakken  Francy Derijck Etten-Leur SBO Het Kompas 

Yvonne Zwarter       

 

Overige betrokkenen 
Jacques van den Born  Directeur RSV PO 3003 
Marie-Louise Haers  Notuliste / secretariële ondersteuning 
Nicole van Son   Voorzitter DB RSV 

       

    

 

De volgende agenda wordt voorgesteld:       
 

1. Opening door Jack Tijs  
 

 
2. Verslag vorige vergadering d.d. 12-03-2019 

 

 
3. Kader medezeggenschap 

 Toelichting op de inrichting MRp door Nicole van Son en Dimitri van Hekken (adviseur van Verus) 

 Maken van vervolgafspraken 

 
Informatie vanuit Nicole van Son 
Zoals in de laatste OPR vergadering is aangegeven, zal er met de nieuwe organisatie ook een MRp 

ingericht moeten worden. De nieuwe verhoudingen in medezeggenschap mede in relatie tot de werking 
van het raad van beheermodel met een ALV, vragen om herziening van de structuurkant (statuut en 

reglement).  Dimitri van Hekken, adviseur van Verus, sluit graag aan bij de OPR vergadering van 7 mei 
om e.e.a. toe te lichten en daarna vervolgafspraken te maken met de subgroep zodat besluitvorming eind 

juni mogelijk is. 

 
 

4. Lokale werkeenheden en Centraal Ondersteuningsteam 
 Toelichting door Nicole van Son 

 Maken van afspraken  

 

Informatie vanuit Nicole van Son 
In lijn met het OP ‘Meer mogelijk maken’, hebben wij de opdracht tot vorming van de lokale 

werkeenheden en het organiseren van de ondersteuning op wijkniveau. Wij nemen jullie me in de 

uitkomst van de studieochtend en de bevindingen van de werkgroep governance van diezelfde middag en 
horen graag hoe we de subwerkgroep van de OPR op dit thema kunnen betrekken bij de verdere 

uitwerking. 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
5. Profielschets directeur-bestuurder (zie bijlage) – vanaf 20.15 uur 

 Toelichting op de profielschets door Nicole van Son en Lidewij Geertsma van Wesselo & Partners 

(begeleider tijdens de procedure van werving van de directeur-bestuurder) 

 Termijn afspreken waarop de OPR advies uitbrengt betreft de profielschets 

 Bespreken welke (twee) OPR-leden een rol gaan krijgen in de benoemingsadviescommissie 

 
Informatie vanuit Nicole van Son 
In de bijlagen treffen jullie een concept functieomschrijving en een korte notitie aan die ook als 
vertrouwelijke input naar het werving- en selectiebureau is gestuurd ter voorbereiding. De notitie is de 

opbrengst van de werkgroep governance en de consultatie in het AB van maart jl.. Wij sturen jullie deze 

alvast ter informatie toe. Tijdens de OPR vergadering zouden we graag de profielschets zoals deze wordt 
opgesteld door het bureau aan jullie toelichten en een eerste consultatie doen. Daarna volgt het formele 

verzoek aan de OPR om een advies uit te brengen over de profielschets op een termijn die voor jullie 
haalbaar is. Het profiel zal ter instemming worden voorgelegd aan het AB op 14 mei. Omdat het kort dag 

is, zullen wij instemming vragen onder de voorwaarde dat we jullie advies afwachten en ter harte zullen 
nemen (wat dus kan leiden tot aanpassingen) mocht het advies op dat moment nog niet binnen zijn. Voor 

het bureau betekent dit dat zij pas naar buiten kunnen als deze procedure rond is. Wel kunnen zij achter 

de schermen starten met de search in hun netwerk. 
 

NB. Het lijkt ons belangrijk en passend bij onze visie dat één of twee OPR leden een rol krijgen in 
benoemingsadviescommissie. Ook dit willen we graag bespreken. We zullen het bureau sowieso vragen 

een procedure en planning uit te werken.  

 
 

6. Rondvraag 
 

 
7. Sluiting 


