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DE START: MAART 2016
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CMR & CvB: 

“Sluit de huidige inrichting en invulling van medezeggenschap (in 

volle breedte) nog aan op de (toekomst van de) organisatie?”



BESTEMMING

Bijdragen aan kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de HvA als 
daadkrachtige, wendbare en lerende organisatie

1. Actieve betrokkenheid

2. Vroegtijdig signaleren 

3. Vroegtijdig participeren (niet alleen controleren)

4. HvA beleid met sterk draagvlak en succesvol in praktijk gebracht

5. Positieve reputatie medezeggenschap (geïnformeerd en 
vertegenwoordigd) 3



MEDEZEGGENSCHAP

NIET:

• ‘Alles wat de CMR / FR / OC doet’

WEL: 

• De verzameling van alle manieren waarop studenten en 

medewerkers kunnen meepraten en –beslissen over thema’s en 

onderwerpen die in een organisatie spelen en de keuzes daarin.”
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Zeggenschap

MedezeggenschapAchterban



VERKENNEND ONDERZOEK

• Literatuuronderzoek

• Externe interviews

• Beperkt aantal focusgroep gesprekken

-> Rapportage 28 juli 2016

 Doelstellingen medezeggenschap

 Rollen medezeggenschapsraad

 Knelpunten / succesfactoren huidige invulling MZ

 Vernieuwing MZ

 Aanbevelingen
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DOELSTELLINGEN MEDEZEGGENSCHAP

• Controleren bestuurders / leidinggevenden (checks & balances)

• Democratisering / evenwichtiger verdeling van macht

• Vertegenwoordigen (belangen van) studenten en medewerkers

• Verhogen kwaliteit besluitvorming / Vergroten draagvlak voor beleid

• Bijdragen aan kwaliteit onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering 
(doelstelling organisatie)

• Stimuleren actieve betrokkenheid studenten en medewerkers 

• Maximaal inzetten intelligentie, kennis en ervaring organisatie
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ROLLEN RAAD
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Klassieke 

medezeggenschapper

Ogen & oren 

Onderhandelaar/ 

Gesprekspartner

Waakhond

Netwerker

Kantelaar

Procesregisseur



KNELPUNTEN / SUCCESFACTOREN

• Te veel controlerende / reactieve rol

• Vertegenwoordiging achterban / invloed werkvloer;

• Werkwijze binnen de raad

• Tijd en facilitaire ondersteuning

• Samenwerking zeggenschap en medezeggenschap 

• Samenwerking centrale en decentrale medezeggenschap. 
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SCENARIO'S VERNIEUWING

9

Controleur Gesprekspartner

Indirect

Direct

Klassiek

Forum

Gespreks-
partner

Directe 
(gedeelde) 

zeggenschap

Vervroegen & 
versterken invloed

A
ctiveren

 ach
terb

an



DEMOCRATISERING UVA
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AANBEVELINGEN
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Visie

Proeftuinen
Verbeteringen



HOE VERDER? 5 TIPS

1. Vernieuwing begint bij JOU

2. Vorm je eigen, lokale visie

3. Bied, zoek en vraag inspiratie en ondersteuning

4. Probeer, meet en evalueer

5. Organiseer uitwisseling ideeën en ervaringen
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