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Besluit 
Het algemeen bestuur: 

− Besluit de aanbevelingen uit de notitie over te nemen; 
− Besluit de directeur en management van de FUMO-organisatie opdracht te geven de gewenste 

aanbevelingen door te voeren. 
 

Doel 

Verdere verbetering van de samenwerking tussen deelnemers en FUMO, opdat 

• Het AB effectief kan sturen op kaders, en besluiten op hoofdlijnen; 

• Het DB effectief de beslissingen van het algemeen bestuur kan voorbereiden en uitvoeren, en waar 

nodig zorg kan dragen voor de afhandeling van opdrachtgevers vragen; 

• De directeur zorg kan dragen voor een goede uitvoering naar tevredenheid van alle deelnemers. 

 

Middel 

Versterking van de governance, in het bijzonder door verbetering van de werkprocessen binnen de FUMO 

en de gemeenschappelijke ambtelijke voorbereiding in MO, CO en VO. 

 

Communicatie 

Zowel binnen de FUMO als bij de deelnemers zullen alle betrokkenen na vaststelling deze Notitie 

Tussenstand Governance ontvangen.  

 

Toelichting 

Halverwege 2021 is een tussenstand opgenomen van de (gewenste) effecten van de op 10 december 
2020 vastgestelde nieuwe governance structuur, d.m.v. een vragenlijst en interviews met het AB, DB, MO, 
CO, VO en FUMO.  
Geconstateerd wordt dat er belangrijke stappen zijn gezet, i.h.b. ten behoeve van het AB en in het 
vertrouwen tussen deelnemers onderling en deelnemers en FUMO. Belangrijkste verbeteringen die nu 
gewenst zijn hebben te maken met “Rust, Reinheid en Regelmaat”. In de eerste plaats door 
procesverbetering binnen de FUMO-organisatie zelf, en vervolgens door een betere rolverdeling, 
agendering, planning, en werkwijze van de overleggen. 
 
Vervolg 
Het DB zal toezien op het doorvoeren van de verbeteringen binnen de FUMO-organisatie en de ambtelijke 
afstemming en voorbereiding. Het DB informeert het AB elk half jaar over de realisatie van de 
verbeteringen, middels een korte notitie voorzien van een reactie van het MO.   


