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Datum : dinsdag 29 januari 2013 

Onderwerp : samenwerkingsovereenkomst stichting SOM - stichting ABBO 

Geacht college, geachte raadsleden, 

In de vergadering van 28 januari 2013 hebben de besturen van stichting SOM en stichting ABBO 
besloten tot een samenwerking. Er is voor gekozen om de samenwerking in eerste instantie te starten 
op basis van een overeenkomst. Op basis van de concrete ervaringen met de samenwerking zou op 
termijn opgeschaald kunnen worden naar een zwaardere vorm van samenwerking, bijvoorbeeld in de 
vorm van een federatie. 

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om samen tot een efficiencywinst te komen in de 
bedrijfsvoering, samen in te zetten op verdere kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing en samen 
te zorgen voor een betere positionering van SOM en ABBO in de regio. 

De doelstellingen nader gespecificeerd: 
Doelstelling 1. Efficiencywinst in de bedrijfsvoering 
a. de financiële administratie 
b. personele administratie 
c. vastgoedbeheer en onderhoud 
d. kantoorruimte 
e. Verdere mogelijkheden om te komen tot efficiencywinst: Naast de besparingsmogelijkheden die 
onder a t/m d zijn genoemd kan de samenwerking natuurlijk ook op andere vlakken tot besparingen en 
een efficiëntere inzet van mensen en middelen leiden. 

Doelstelling 2.. Inzetten op verdere kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing 
a. Opbrengstgericht werken 
b. Passend onderwijs 
c. De ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten 
d. Het "7 tot 7 concept". 
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De efficiencywinst die door samenwerking bereikt kan worden is niet alleen financieel van aard maar 
levert "meer" op in de vorm van een bovenschoolse kantoorruimte en een directere sturing op de 
financiële en personele administratie. Bovendien zal het op basis van gezamenlijke aanbesteding zeker 
mogelijk moeten zijn om winst te boeken, waardoor de kosten voor beide partijen verder omlaag 
gebracht kunnen worden. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

L. Soffers 
Algemeen directeur I bestuurder 


