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Verslag CMR 

19 september 2017 

13.30 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), 

F. Nieland (p) C. Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), M. 

Thomas (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. 

Hyati (s), A. El Johari (s), A. El Khattabi (s), N. Őzcelik (s), S. Riani (s), P. Schaap (s).  

Afwezig: M. Abou Mandour (s), 

Gasten: 

 

Voorzitter: B. Buskoop 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de CMR-vergadering.  

 

Tay informeert waarom het kiezen van een nieuwe vicevoorzitter niet geagendeerd is. 

Buskoop geeft aan dat het DB heeft gekozen om eerst de voorstellen betreffende de 

vergaderstructuur CMR te agenderen en afhankelijk van de uitkomsten van deze discussie de 

bespreking van een nieuw DB-lid op 3 oktober te agenderen. Tay stelt tevens voor om eerst 

de voorbespreking te agenderen in plaats van de vergaderstructuur. De onderwerpen 

‘vergaderstructuur CMR’ en ‘voorbereiden overleg CMR/CvB’ worden omgewisseld, waarna 

de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Voorbereiden overleg CvB-CMR 

 

2.1 Huisvesting 

Claeys wil bij het CvB de communicatie aan de medewerkers ter sprake brengen omdat vanuit 

het management bij FBE en FT er berichten zijn gestuurd die de indruk wekken dat het 

huisvestingsplan een definitief karakter heeft. In de berichten gaat men voorbij gaat aan de rol 

van de medezeggenschap. Claeys gaat verzoeken om regie op het gebied van communicatie 

centraal onder te brengen. El Khattabi geeft aan te willen vragen of er scenarioanalyses zijn 

opgesteld voor de verschillende verhuisbewegingen. Ook is hij benieuwd waarom niet 

besproken is om FT naar Amsterdam-Noord te verhuizen, of het Conradhuis wellicht alsnog 

te bouwen. Brouwer geeft als lid van de klankbordgroep huisvesting aan dat de 

besluitvorming tot nog toe zorgvuldig is geweest. Tay informeert wat het DB gaat doen met 

de brieven die binnenkomen. Buskoop geeft aan dat het DB geen concrete acties gaat 

ondernemen naar aanleiding van de brieven, maar dat dit aan de raadsleden zelf is. Donga zou 

graag toegelicht zien waarom de huisvesting voor de staven en diensten voor het Wibauthuis 

is ingetekend.  

 

2.2 Allocatiemodel 

Van der Putte geeft aan dat de CMR voor zomer het standpunt heeft ingenomen dat het 

voorgestelde allocatiemodel kan worden uitgevoerd mits de overgangsperiode voor het 

nieuwe allocatiemodel wordt verlengt met een jaar en gaat informeren hoe het CvB aankijkt 

tegen een mogelijke verlenging van de overgangsperiode. Donga geeft aan dat het CMO zich 

bij deze vragen aansluit. El Khattabi gaat vragen stellen over de verschillende reserve- en 

risicopotten. Tevens gaat hij informeren waarom de budgetten niet worden bijgesteld, terwijl 

al bekend is dat deze niet toereikend zullen zijn. Donga gaat op verzoek van het CMO 
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informeren naar de geplande lobbyactiviteiten van het CvB in Den Haag om de discussie over 

de wegingsfactoren op het gebied van allocatie van het onderwijs in de sectoren bewegen, 

sport & voeding, gezondheid en onderwijs af te ronden.  

 

2.3 Klachtenregeling 

Van der Putte is blij dat er een reactie van het CvB ligt, maar zou graag bespreken welke 

acties er worden ondernomen zodat er tempo kan worden gemaakt in het dossier van de 

klachtenregeling.  

 

3. Vergaderstructuur CMR 

 

Buskoop licht de verschillende voorstellen van het DB tot wijziging van de vergaderstructuur 

van de CMR toe en dankt de leden voor het insturen van de verschillende vragen. Het DB 

heeft gezocht naar manieren om meer tijd te kunnen nemen voor het bespreken van 

instemmingsverzoeken en initiatieven en is daarbij uitgekomen om wekelijks te vergaderen. 

Het DB ziet zijn rol als voorbereidend orgaan die de raadsleden in staat stelt de 

werkzaamheden te verrichten en niet als orgaan dat het werk voor de raadsleden gaat doen. 

Inhoudelijke initiatieven en acties dienen vanuit de raadsleden zelf te komen. De voorstellen 

dienen te worden gelezen als een startpunt die verder uitgewerkt dient te worden. De 

uitvoeringsvragen wil het DB graag op een nader moment behandelen. Stulp is van mening 

dat het uitgangspunt waar het DB de verschillende voorstellen van de vergaderstructuur op 

stoelt niet klopt met de werkelijkheid. Hij herkent zich niet in de veronderstelling van het DB 

dat hij als raadslid onvoldoende de kans zou krijgen om zich in onderwerpen te verdiepen en 

dit tijdens de vergaderingen te behandelen. Als de aanname van het DB niet gedeeld wordt 

door verschillende leden van de raad kunnen deze voorstellen wat Stulp betreft nooit leiden 

tot oplossing van de problemen die het DB constateert. Het DB is van mening dat er 

momenteel te weinig orde en structuur in de vergaderingen zit, hetgeen deels door de 

vergaderruimte komt. Stulp had graag gezien dat het DB zijn observaties had geverifieerd met 

alle raadsleden alvorens met deze wijzigingen in de vergaderstructuur te komen. Zolang de 

observaties en de aannames van het DB niet zijn geverifieerd heeft het geen zin om praten 

over wijzigen van de vergaderstructuur. Van der Putte constateert dat het gedrag dat het DB 

momenteel vertoont tegenstrijdig is met hetgeen waar zij voorstaan, namelijk het faciliteren 

van de raad. El Johari constateert dat de huidige voorstellen te zwaar zijn om nu te bespreken 

en stelt voor ze op te knippen en bij de leden te inventariseren welke wensen er zijn rond de 

vergaderstructuur. Őzcelik sluit zich bij de woorden van El Johari. Spil complimenteert 

Buskoop met zijn voortvarendheid om dingen te veranderen, maar merkt dat deze 

voortvarendheid ten kostte kan gaan van zijn aansluiting met de raad. Omwille van de tijd 

gaat het DB binnen een maand een extra vergadering inplannen om dit onderwerp verder te 

bespreken.  

 

4. Mededelingen DB/CMR 

 

 Buskoop geeft aan dat het CvB heeft toegezegd dat er een communicatiemedewerker 

voor 0.4 fte beschikbaar wordt gesteld voor de medezeggenschap. Het DB neemt 

contact op met Claeys en van der Horst om samen met Paul Helbing over de invulling 

te spreken. 

 

5. Vaststelling notulen 
 

De notulen van 4 juli worden vastgesteld. 
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Naar aanleiding van:  

- Claeys informeert naar de afspraak van OSK met Vuijst over de docent van het jaar 

verkiezing. Őzcelik geeft aan dat binnen de commissie wordt gezocht naar een manier waarop 

dit kan worden ingevuld. Twee studenten zijn hierin geïnteresseerd en er wordt nog een 

student buiten de raad benaderd 

- Donga geeft aan dat de deelraad FDMCI zich niet herkent in het antwoord van het CvB dat 

zij betrokken zouden zijn bij de totstandkoming van de digital society school. 

 

6. Actielijst  
 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de actielijst. 

 

7.  Commissies en volgteams 

 

CMO heeft de CMR verzocht om een brief te schrijven naar het CvB waarin gepleit wordt om 

niet drie maar vier jaar te nemen als overgangstermijn ter uitvoering van het allocatiemodel en 

een lobby in Den Haag te starten om de discussie over de wegingsfactoren op het gebied van 

allocatie van het onderwijs in de sectoren bewegen, sport & voeding, gezondheid en 

onderwijs af te ronden. De ambtelijk secretaris stelt voor om deze punten eventueel op te 

nemen in de reactie op het instemmingsverzoek dat momenteel bij de CMR ligt.  

Werkgroep diversiteit/inclusiviteit gaat de opening van de rustruimtes organiseren. Deze 

bijeenkomst zal plaatsvinden op 26 september om 16:00 uur in de rustruimte op het 

Wibauthuis.  

 

Donga informeert of er nog iets gedaan gaat worden met de voorstellen die uit het project 

vernieuwing medezeggenschap naar voren zijn gekomen en verzoekt het DB een kader te 

stellen om het rapport vernieuwing medezeggenschappen. Het DB zegt toe dat tijdens de extra 

vergadering om over de vergaderstructuur van de CMR te spreken ook aandacht aan het 

rapport vernieuwing medezeggenschap besteedt gaat worden. Van der Putte gaat informeren 

bij Remco Martens of hij in de werkgroep ICT-informatie strategie zit. 

 

8. Acties overlegvergadering CvB  

 

Van der Putte geeft aan dat de reactie van het CvB op het standpunt van de CMR om de 

overgangstermijn van het allocatiemodel te verhogen naar vier jaar haaks staat op de geluiden 

die zij op de faculteit ontvangt. Van der Putte concludeert dat de faculteiten FBSV en FG 

mogelijk onder druk zijn gezet om akkoord te gaan met een overgangstermijn van drie jaar. 

Claeys is blij met de antwoorden van het CvB over de communicatie rond de huisvesting. Tay 

vraagt wat zij aan haar collega’s binnen FBE kan meegeven over het huisvestingsplan. De 

CMR heeft instemmingsrecht op het huisvestingsplan en van definitieve besluitvorming is 

nog geen sprake. De berichtgeving vanuit het management van FBE en FT over de 

verhuizingen waren derhalve voorbarig. Claeys, El Khattabi en Tay schrijven een 

conceptbericht over het huisvestingsplan die ter informatie kan worden doorgestuurd naar 

medewerkers en studenten. De commissie communicatie gaat het communicatieplan rond de 

huisvesting bij Paul Helbing opvragen en verzoeken om een rectificatie van de berichten van 

FBE en FT.  

 

9. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 
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M. Abou Mandour A. El Johari 

W. Brouwer Geen machtiging 

 

9.1 Adviesverzoek strategische HR-agenda 2017-2020 

 

Van der Putte geeft aan dat de commissie P&O als stemadvies meegeeft om positief te 

adviseren op de strategische HR-agenda mits: aandacht wordt besteed aan het uitwerken hoe 

de wenselijke werkdruk daadwerkelijk naar beneden kan worden gebracht, de analyse die 

momenteel wordt uitgevoerd rondom de werkdruk wordt toegevoegd aan de HR agenda en er 

een analyse plaatsvindt naar de maatregelen die in het verleden genomen zijn op het gebied 

van de mobiliteit van medewerkers.  

 

21 voor, 0 tegen, 2 onthouding en 0 blanco. De CMR adviseert positief op de strategische 

HR-agenda 2017-2020. Van der Putte stelt de aandachtspunten voor de conceptbrief op en 

stuurt deze naar het DB. 

 

9.2 Instemmingsverzoek overeenkomst Arbodienstverlening (Alleen ter stemming personeel) 

 

Van der Putte zou graag zien dat de deelraden geattendeerd worden op het feit dat zij 

instemmingsrecht hebben op de aanstelling van de preventiemedewerker. Tay geeft aan dat in 

de brief tevens moet worden opgenomen dat de CMR ontevreden over de 

instemmingsprocedure is nu het Arbocontract al inwerking is getreden voordat de procedure 

überhaupt kon worden afgerond. 

 

11 voor, 0 tegen, 0 onthouding en 0 blanco. De personeelsgeleding van de CMR stemt in met 

de overeenkomst Arbodienstverlening. Tay stelt de aandachtspunten voor de conceptbrief op 

en stuurt deze nog naar DB voor accordering, waarna de brief kan worden verzonden. waarna 

de brief kan worden verzonden. De ambtelijk secretaris stuurt de brieven ook naar de 

deelraden met daarbij het aandachtspunt van het instemmingsrecht voor de aanstelling van de 

preventiemedewerker. 

 

10. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

 

- Tay informeert hoe het zit met de begeleiding van de nieuwe studentleden en het instellen 

van een buddysysteem. Het DB geeft aan hier nog geen stappen in te hebben ondernomen en 

te rekenen op een proactieve houding van de studentleden.  

- Donga geeft aan dat de deelraad veel werkdruk ervaart in het proces rond de begroting en 

informeert waar de ruimte voor de deelraden zit om te worden meegenomen in het 

begrotingsproces. 

- Van der Horst is van mening dat er geen extra vergadering moet komen, maar dat er een 

werkgroep wordt geformeerd die de behoeften van de raadsleden omtrent de 

vergaderstructuur van de CMR gaat inventariseren. Het DB neemt dit voorstel mee.  

- Van der Horst geeft aan zich te storen aan de formele houding van de voorzitter voor wat 

betreft het noemen van de achternamen van de deelnemers aan de vergadering. Buskoop ziet 

de vergaderingen als een formeel overleg en blijft bij zijn huidige aanspreekvorm.  

 

11. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Melden problemen en onduidelijkheden 

regiegroep continu verbeteren.  

Brouwer Doorlopend 

2)  Volggroep klachtenregeling. Stulp en van der Putte Doorlopend 

3)  De CMR in nieuwe samenstelling evalueert 

voor eind 2017 de lidmaatschappen van het 

ISO en de VMH op zowel gebruik van de 

lidmaatschappen als de input die wordt 

geleverd. 

DB 31 december 2017 

4)  Opstellen conceptbrief standpunt 

allocatiemodel. 

DB 3 oktober 2017 

5)  Plannen extra CMR-vergadering voor 

bespreken vergaderstructuur CMR en 

vernieuwing medezeggenschap 

DB 17 oktober 2017 

6)  Claeys en van der Horst betrekken bij het 

gesprek met Paul Helbing over 

communicatie-medewerker voor de 

medezeggenschap 

DB 1 november 2017 

7)  Informeren bij Remco Martens over 

lidmaatschap werkgroep ICT-

informatiestrategie. 

Van der Putte 17 oktober 2017 

8)  Schrijven conceptbericht over 

huisvestingsdossier. 

Claeys, El Khattabi en 

Tay 

27 september 2017 

9)  Opstellen aandachtspunten voor reactiebrief 

strategische HR-agenda en deze sturen naar 

DB. 

Van der Putte 3 oktober 2017 

10)  Opstellen aandachtspunten voor reactiebrief 

Arbocontract en deze sturen naar DB. 

Tay 3 oktober 2017 
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Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB doorlopend CMR Doorlopend 

Partijenstelsel Buskoop 7-sep-16 CMR-CvB n.n.b 

Evaluatie lidmaatschappen CMR 4-jul-17 CMR Inplannen voor eind 2017 

Instemmingsverzoek functieprofiel 

rector CvB 

RvT 10-mrt-17 CMR September 2017 

Adviesverzoek actieplan werkdruk CMR/CvB 12-mei-17 CMR-CvB Ter stemming 3 oktober 

2017 

Instemmingsverzoek allocatiemodel CvB 24-juli-17 CMR-CvB Ter stemming 3 oktober 

2017 

Beleid voor personen met een 

functiebeperking 

El Johari 5-sep-17 CMR-CvB 17 oktober 2017 

Instemmingsverzoek strategisch 

huisvestingsplan 

CvB 8-sep-17 CMR-CvB 

en CMO 

17 oktober 2017 

Vergaderstructuur CMR DB 12-sep-17 CMR n.n.b. 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Bestuurs- en beheersreglement CMR-CvB September CMR-CvB n.n.b. 
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Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin    van de 2 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 2 

3.  E. Aydin  

 

  van de 2 

4.  H. Bouzgou    van de 2 

5.  W. Brouwer 5 sep  1 van de 2 

6.  B. Buskoop    van de 2 

7.  P. Claeys    van de 2 

8.  G. Donga    van de 2 

9.  R. Hagen    van de 2 

10.  M. van der Horst    van de 2 

11.  O. Hyati    van de 2 

12.  A. El Johari    van de 2 

13.  A. El Khattabi 5 sep  1 van de 2 

14.   M. Abou Mandour 19 sep  1 van de 2 

15.  F. Nieland    van de 2 

16.  N. Őzcelik    van de 2 

17.  C. Post    van de 2 

18.  K. van der Putte    van de 2 

19.  S. Riani 5 sep  1 van de 2 

20.  P. Schaap    van de 2 

21.  S. Spil    van de 2 

22.  S. Stulp    van de 2 

23.  A. Tay    van de 2 

24.  M. Thomas 5 sep  1 van de 2 

 
 

 


