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Geachte leden van de raad, 

Bijgaand vindt u ter instemming het voorgenomen besluit inzake de ontvlechting van de 
Colleges van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. 
Het voorgenomen besluit is een besluit op hoofdlijnen en wordt hierbij op centraal niveau voor 
instemming voorgelegd aan de Gezamenlijke Vergadering van de UvA en de Centrale 
Medezeggenschapsraad van de HvA. 

De afgelopen weken is de bestuurlijke koers, zoals verwoord in de bestuurlijke reactie, 
uitgewerkt in dit voorgenomen besluit en de bijbehorende toelichting. De vele constructieve 
gesprekken, onder meer met vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen, hebben 
het mogelijk gemaakt dat het voorgenomen besluit met de toelichting thans aan u kan worden 
voorgelegd. 

Vanuit het uitgangspunt "medezeggenschap volgt zeggenschap" verzoeken de Colleges van 
Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam de beide 
medezeggenschapsorganen instemming te verlenen op het voornemen tot de bestuurlijke 
ontvlechting. Het voornemen betreft tevens de ontvlechting van enkele organisatorische 
eenheden en de keuze voor de inrichting van de governance van de gemeenschappelijke 
diensten, als één samenhangend geheel. Met medewerkers in eenheden waar de ontvlechting 
effect heeft, worden al voor 1 januari 2017 de nodige gesprekken gevoerd over hun 
werkzaamheden na de effectuering van het besluit. 

Het college beseft dat in de komende weken, maar ook in de periode na afronding van de 
formele besluitvorming, communicatie van cruciaal belang is om medewerkers op de hoogte te 
houden. Een communicatieplan is onderdeel van het Programmaplan dat in de komende weken 
opgesteld wordt om de bestuurlijke ontvlechting op onderdelen verder uit te werken, te 
implementeren en de uitwerking hiervan periodiek te kunnen evalueren. 

Op 31 oktober 2016 hebben de Colleges van Bestuur het voorgenomen besluit genomen. Op 
15 december 2016 kan, bij instemming van de Medezeggenschap en met goedkeuring van de 
Raden van Toezicht, het definitieve besluit worden opgesteld en worden bekrachtigd. 
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Vervolqens is het aan de Raden van Toezicht over te gaan tot de personele invulling van de 
beide Colleges, zodat per 1 januari 2017 de beëindiging van de personele unie van de Colleges 
van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam is 
geëffectueerd. 

Graag bespreekt het College van Bestuur op korte termijn met u het voorgenomen besluit. 

Ik vertrouw erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. 

Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 

prof r. Geert T.M. ten Dam, 
voorzitter 
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