
 

 

 
 
Aan: alle medewerkers van MeerderWeert en Eduquaat 
Weert – 6 oktober 2017 
 
Voortgang samenwerking Eduquaat / MeerderWeert 

 
Het onderzoek naar samenwerking is in de afgelopen weken door de bestuurders en de RvT’s van 
Eduquaat en MeerderWeert geëvalueerd. De conclusie is dat de intentie waarmee wij in 2016 dit 
onderzoek zijn gestart (verdieping van de samenwerking), nog steeds door ons als positief wordt ervaren 
en van toepassing is.  
 
De evaluatie van het proces geeft een genuanceerd beeld. Enerzijds vindt men dat er vooruitgang is 
geboekt en anderzijds heeft het proces niet aan ieders verwachting voldaan. De redenen daarvoor zijn dat 
op voorhand de doelen niet duidelijk genoeg geformuleerd zijn of anders werden geïnterpreteerd. Er is 
niet altijd goed of tijdig gecommuniceerd. Door de koppeling van het proces aan het vertrek van de 
bestuurder van Eduquaat, zat er teveel tijdsdruk op het proces. Dat heeft geleid tot niet altijd zorgvuldige 
en tijdige communicatie. Daardoor is onder andere het beeld ontstaan dat een fusie met één bestuurder 
de gewenste uitkomst moest zijn. Het vertrouwen in de oprechtheid van de doelstellingen en 
transparantie is daardoor enigszins beschadigd.  
Het samenwerkingsproces staat los van het vinden van een nieuwe bestuurder voor Eduquaat. Op korte 
termijn wordt gestart met de wervingsprocedure voor een opvolger van de huidige bestuurder.  
 
Wij zijn voorstander van de samenwerking Eduquaat/MeerderWeert. Delen en leren van en met elkaar in 
alle lagen van de organisatie. De uitgangspunten zijn: het kind centraal, niet de organisatie; uitgaan van 
samenwerking, niet van concurrentie en het zoeken van een weg naar verbinding en verdieping. Zaken 
waarin bestuurders, RvT, directeuren en GMR-leden van beide stichtingen zich kunnen vinden. Er zijn al 
veel thema’s die beide stichtingen bindt. De focus ligt op het borgen van de kwaliteit van het onderwijs 
(inzetten op brede voorzieningen – IKC’s) in de toekomst door gezamenlijk thema’s op te pakken en te 
ontwikkelen. 
 
Het proces moet een ontwikkeltraject worden vanuit draagvlak. Vanuit de ontmoeting en gezamenlijke 
activiteiten ontstaat de verbinding en daarmee een verdieping in de samenwerking. Daar waar nodig 
zoeken we naar een juridische basis, bijvoorbeeld in de vorm van contracten, zodat de afspraken niet 
vrijblijvend zijn, maar worden geborgd. Door bij alle volgende stappen de directeuren en GMR van beide 
stichtingen te betrekken, blijven we in verbinding en bevorderen we de samenwerking. Ter ondersteuning 
van het proces denken we dat het nodig is dat er een nieuwe externe procesbegeleider wordt gezocht. 
Ook bij het zoeken hiernaar worden directies en GMR ’en betrokken. 
 
De bestuurders hebben de opdracht om het proces verder in deze richting vorm te geven. Er ligt een 
opdracht bij ons allemaal om vanuit een gezamenlijke visie en inhoud samen te werken en dit verder uit 
te diepen. Er wordt door de beide stichtingen geïnvesteerd in gezamenlijke activiteiten en thema’s die 
worden vastgelegd in een jaarplanning. Wij willen samen werken aan de toekomst van kwalitatief goede 
kindvoorzieningen in Weert en Nederweert. Dat is een opdracht aan ieder en daarbij hebben we iedereen 
ook nodig!  
Wij vertrouwen erop dat iedere medewerker zich hierin kan vinden en zien de voortzetting van 
samenwerking met vertrouwen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René van Strijp, Henk Jabben en Henk Derks 
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