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Verklarins DGO

De besturen van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier hebben op 4 februari 20L6 de
intentie uitgesproken om te fuseren. Na een verkennend onderzoek is op 26 mei 2OL6
een fusierapport uitgebracht. Daarna zijn alle wettelijk voorgeschreven procedures
doorlopen om de samenvoeging te realiseren per L janua ri 20t7. Door tegenwerking van
de gemeente Leeuwarderadeel is de fusiedatum herhaaldelijk opgeschoven en
uiteindelijk bepaald op L augustus 2018.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van beide stichtingen hebben in juni
20L6 ingestemd met de bestuurlijke fusie. Deze besluiten zijn ten behoeve van het
ministerie van OCW bevestigd op Zljanuari ZOL7.

De onderwijsvakbonden zijn tijdens informeel overleg regelmatig over de voortgang
geinformeerd. Op 4 april 20L8 zijn de bestuurders van de stichtingen en de vakbonden
overeengekomen de afspraken over rechtspositionele- en arbeidsvoorwaardelijke
gevolgen van de fusie vast te leggen in deze verklaring DGO.

De samenvoeging wordt juridisch gezien in de vorm gegoten van een overname, hetgeen
in dit geval betekent dat Stichting Radius wordt opgeheven en dat Onderwijsgroep Fier
van naam verandert. De nieuwe naam van het fusiebestuur is Elan Onderwijsgroep.

1. Algemeen
De arbeidsvoorwaa rdenregelingen van beide bestu ren zijn geinventariseerd, evenals
de personeelsbeleidsstukken. Er zijn geen grote verschillen vastgesteld. Afgesproken is

de regelingen en het beleid de komende drie jaar te uniformeren. Het uitgangspunt
daarbij is dat telkens de voor het personeel meest gunstige regeling wordt gekozen.
De nieuwe regelingen en beleidsstukken worden zoals gebruikelijk ter instemming aan
de GMR voorgelegd.
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2. CAO PO

Voor personeelsleden van Stichting Radius zijn de bepalingen over dienstverbanden bij
het openbaar onderwijs van toepassing (hoofdstuk 4 CAO PO). Het personeel van
Onderwijsgroep Fier valt onder het hoofdstuk (3) bijzonder onderwijs. Na de fusie zal
voor alle personeelsleden hoofdstuk (3) bíjzonder onderwijs gelden.
Het personeel van Stichting Radius is uitgebreid voorgelicht over de gevolgen van deze
wijziging in rechtspositie. Door geen der personeelsleden is bezwaar gemaakt tegen de
verandering.
Alle medewerkers hebben en krijgen een bestuursbenoeming. Dit betekent dat zij op
alle scholen inzetbaar zijn.

3. Werkgelegenheid
ln geval van gedwongen ontslag hanteren beide stichtingen de regeling ontslagbeleid
(artikel L0.4 CAO PO). Voor Elan Onderwijsgroep wordt formeel eveneens de regeling
ontslagbeleid van toepassing. Voorop staat echter dat al het mogelijke wordt gedaan
om gedwongen ontslag te voorkomen. ln de praktijk wordt daarmee werkgelegen-
heidsbeleid gevoerd.

Er is afgesproken dat als gevolg van de fusie geen functies in het risicodragend deel
van de formatie (RDDF)worden geplaatst. Deze afspraak impliceert een werkgelegen-
heidsgarantie voor het personeel in vaste dienst voor onbepaalde tijd.
lndien in de toekomst onverhoopt toch gedwongen ontslag nodig is, zal daarbij op
grond van de Wet Werk en Zekerheid het afspiegelingsbeginsel van toepassing zijn.
Binnen de voorgeschreven leeftijdscohorten is de diensttijd bepalend voor de positie
in de afvloeiingsvolgorde.

4. Diensttijd
Bij beide fusiepartners is de ABP-diensttijd bepalend. Elan Onderwijsgroep zal dit
criterium ook hanteren. De opgebouwde en vastgelegde diensttijd van het huidige
personeel in vaste dienst wordt ongewijzigd overgenomen.

5. Functiebouwwerk
De functiebouwwerken van beide stichtingen worden in het Bestuursformatieplan
2OL8/f9 geïntegreerd tot één gezamenlijk functiebouwwerk. Alle medewerkers
behouden de voor hen geldende functie en schaal en krijgen in de nieuwe organisatie
een sa larisperspectiefga ra ntie.

6. Bestuur
Het dagelijks bestuur bij Stichting Radius is opgedragen aan een (externe) algemeen
directeur a.i. Het contract van betrokkene loopt door tot de fusiedatum. Bij Onderwijs-
groep Fier is een directeur-bestuurder in dienst (0,8 fte).
Na een zorgvuldige procedure onder leiding van een externe deskundige is door een
benoemingsadviescommissie, waarin de GMR-en participeerden, vastgesteld dat de
directeur-bestuurder van Onderwijsgroep Fier benoembaar is als bestuurder van de
nieuwe organisatie. De besturen hebben het advies overgenomen om hem te
benoemen als enig bestuurder. De CAO Bestuurders is van toepassing verklaard als
rechtspositieregeli ng voor de directeu r-bestu u rder.
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7. Stafbureau
Omdat bij Stichting Radius slechts 2 medewerkers (L,4 fte.) staffuncties bekleden en de
personeels- en financiële administratie sinds 2015 is uitbesteed aan Onderwijsgroep
Fier, is er slechts in beperkte mate sprake van overlapping in staffuncties.
De functie-aanpassingen die nodig zijn worden in 2018 in goed overleg met de functie-
houders doorgevoerd. De medewerkers van het stafbureau van Stichting Radius komen
bij Elan Onderwijsgroep in dezelfde functie en omvang en met salarisperspectief-
garantie. De functie "medewerker invalpool" (0,6 fte.) is toegevoegd aan de formatie
voor staffuncties.

8. Functiemix
Het aantal LB-ers en LC-ers is bij beide besturen hoger dan het landelijk gemiddelde.
Bij stichting Radius was het aantal LB-ers 32,6 % en het aantal LC-ers L,o %. B¡j sBo-
school "de Bolder" waren deze percentages 94,G% en 5,4 %. Bijonderwijsgroep Fier
was het aantal LB-ers en LC-ers respectievel¡jk 33,6 o/o êfi !,0 %. Het landelijk
gemiddelde was 26,7 % en 0,3 %,terwijl de quota zijn bepaald op 40 % en Z%.
De eerdergenoemde cijfers zijn ontleend aan de database 20t7 op www.functiemix.nl.

Het aantal LB-ers en LC-ers (excl. de sBo-school) bij Elan onderwijsgroep is per
L januari 20L8 respectievelijk 33,8o/o en 0,8 %. Opgemerkt wordt dat de afgelopen vijf
jaartottenminsteLL,6fte. (9,4%) LB-ersinternzijndoorgestroomd,danweldedienst
om uiteenlopende redenen hebben verlaten.
Het beleid inzake de functiemix is in 2018 heroverwogen en in overleg met de GMR
zodanig bijgesteld dat de voorgeschreven quota kunnen worden gehaald.

9. Taakbeleid
Het taakbeleid bij beide besturen is gelijk. Bij Stichting Radius was een opslagfactor van
35 o/o vãtr toepassing. Bij Onderwijsgroep Fier werd gewerkt met een opslag van 38 %.

Bij Elan Onderwijsgroep wordt de opslagfactor 38 %.

10. Payroll

Bij Stichting Radius is L leerkracht (0,6 fte.) werkzaam op payroll-basis. Bij Onderwijs-
groep Fier werkten op L januari 2018 tot 5,3 fte. aan leerkrachten via payrolling.
ln 2Ot7 is overigens tot 10,3 fte. aan jonge leerkrachten, die eerder via payroll werden
verloond, in vaste dienst gekomen.

Elan Onderwijsgroep zal naar verwachting een flexibele schil van 5,0 - L0,0 fte.
aanhouden.

11. Arbobeleid
De besturen hebben eind 2016 gezamenlijk een nieuwe Arbodienst gecontracteerd.
ln 20L8 wordt opdracht gegeven om de Risico lnventarisaties & Evaluaties te
actualiseren. Daarna wordt het Arbobeleid in een notitie vastgelegd, waarbij uiteraard
rekening wordt gehouden met de laatste wijzigingen van de Arbowet- en regelgeving.
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12. Professionalisering
Eén van de speerpunten van Elan Onderwijsgroep is verdere professionalisering.

Evaluatie

Deze verklaring DGO wordt geëvalueerd tijdens het halfjaarlijks overleg tussen de
directeur-bestuurder en de vakbonden.

Stiens, 30 januari 2019

Namens Sticht¡ng Radius, namens AOb,

M.A. Kammeraad

algemeen directeur a.i.

de heer H. van Velthoven

namens CNV Onderwijs,

namens Onderwijsgroep Fier,

de heer N. Foppen

M.O. Vrolijk
directeur-bestu u rder namens FvOv,

K. Beljon

Namens AVS,

H. van Soest



Overzicht van emolumenten

ln aanvulling op de primaire arbeidsvoorwaarden geregeld in de CAO Primair Onderwijs is
een aantal regelingen opengesteld voor het personeel.

EfFir¡

L Functiemix
(promotie van 1L0

naar 1L1)

Onderwijzend
personeel

Beleidscriteria:
a. Excellent functioneren
b. Breed inzetbaar
c. Belangrijke bijdrage

aan onderwijs-
vernieuwing

d. Post HBO-opleiding
e. Voordracht directeur

Geaccordeerd door
de GMR op 5 juni
20L8

2 Studiefaciliteiten Alle personeels-
leden

o.a. 50 - 1-00 % kosten-
vergoeding +e ventueel
verloffaciliteiten

Zie notitie
"Scholingsbeleid"

3 Vergoeding voor
kosten bij dienst-
reizen per auto

Alle personeels-
leden

€0,29 per kilometer,
waarvan € 0,L9 p/km.
onbelast, plus vergoeding
noodzakelijk gemaakte
onkosten

cAo Po 20L8-20L9:
€O,28 p/km.

4. Reiskosten woon-
werkverkeer

Alle personeels-
leden

Conform CAO PO 20L8-
20L9 (bijlase 4L0)

5 Vaste telefoon-
kostenvergoeding

Directeuren en

een enkele staf-
medewerkers

€ 15 per maand

6 Attenties bij
bijzondere
situaties
(lief en leed)

Alle personeels-
leden

Attenties bij persoon lijke
omstandigheden en

ambtsjubilea, alsmede ter
gelegenheid van de
kerstvakantie of de Dag

van de Leraar

Zie "Attentie-
regeling"

7 Collectieve zorg-
kostenverzekering

Alle personeels-
leden

10 % korting op de
premie voor de basis- en
aanvu llende verzekering

Bij De Friesland
(code 204438700]¡

8. Fiets-privé-
regeling

Alle personeels-
leden

Eens per 3 jaar aanschaf
van een fiets ter waarde
van maximaal € L.000 via
de salarisad ministratie

ln samenwerking
met Nationale
Fiets-projecten

9 Bed rijfsfitness-
regeling

Alle personeels-
leden

Abonnementskosten kun-
nen via de salaris-admini-
stratie worden betaald.
Werkgeversbijdrage € 5
per maand

ln samenwerking
met Bedrijfsfitness
Nederland

10 Werkkosten-
regeling

Alle personeels-
leden

Deze regeling is no$
in voorbereiding
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Stiens, 19 december 20L8


