Woningcorporaties Goeree-Overflakkee; groen licht voor fusie.
De fusieplannen van de 4 woningbouwcorporaties op Goeree Overflakkee gaan door. Op 11
september 2018 is door de 4 corporaties op Goeree-Overflakkee de fusie-overeenkomst
getekend. Na de onderzoeks-en afwegingsfase komt het fusietraject nu in een nieuwe fase.
Nut en noodzaak.
De woningcorporaties Woongoed GO, FidesWonen, Beter Wonen Ooltgensplaat en Beter
Wonen Goedereede gaan samen verder.
De betrokken ondernemingsraden hebben ieder op 12 september de adviesaanvraag van de
stuurgroep ontvangen. De ondernemingsraden gaan zich thans beraden over de
adviesaanvraag. De ondernemingsraden hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar
zullen in de beoordeling van de nut en noodzaak gezamenlijk optrekken.
Bij de stuurgroep drongen we er op aan, dat de ondernemingsraden geruime tijd krijgen om
tot een zorgvuldige afweging te komen. Naast de eigen afweging moeten de
ondernemingsraden alle gelegenheid krijgen om de voorgenomen plannen met jullie te
bespreken.
Concept sociaal plan.
In een gezamenlijke bijeenkomst van stuurgroep, vakbonden en ondernemingsraad op
woensdag 12 september jl. hebben vakbonden het concept sociaal plan ontvangen. De
ondernemingsraad ontving ter kennisname een afschrift.
Het concept sociaal plan is een praatstuk. Om te voorkomen dat het concept sociaal plan een
eigen leven gaat leiden, zullen wij de inhoud niet delen. Het dient slechts als basis om met
jullie het gesprek aan te gaan. De komende periode gaan we in gesprek met jullie en de
ondernemingsraden om te horen wat jullie belangrijk vinden.
1 Oktober: gezamenlijke personeelsbijeenkomst van vakbonden en ondernemingsraden.
Op maandag 1 oktober a.s. organiseren ondernemingsraden en vakbonden gezamenlijk een
personeelsbijeenkomst. Met elkaar gaan we dan het gesprek aan. Ook niet-vakbondsleden zijn
op deze bijeenkomst van harte welkom. De bestuurders zullen in deze bijeenkomst niet
aanwezig zijn. De locatie van de bijeenkomst zal nader bekend gemaakt worden.
Voor de personeelsbijeenkomst gaan de vakbonden ook nog met de ondernemingsraden in
gesprek om alvast signalen op te vangen. Als je nu reeds vragen en/of opmerkingen hebt,
schroom niet en benader je eigen ondernemingsraad.

Onderhandelingen sociaal plan krijgen op 9 oktober 2018 vervolg.
De onderhandelingen krijgen op 9 oktober een vervolg. Wij geven dan aan de stuurgroep een
terugkoppeling van hetgeen in de personeelsbijeenkomst besproken is.
In overleg proberen bonden en stuurgroep tot een akkoord te komen. Nadat het akkoord tot
stand gekomen is, zullen we jullie uitnodigen voor een personeelsbijeenkomst. Vakbonden
zullen dan een uitleg geven aan alle geïnteresseerde medewerkers. Aan vakbondsleden is het
vervolgens voorbehouden om te stemmen. De vakbondsleden bepalen of het sociaal plan
voldoende is of niet.
Ook voor individuele ondersteuning of loopbaanadvies kun je bij je bond terecht. Meer
weten: neem contact op met je bestuurder.
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