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Verslag CMR 

3 oktober 2017 

15.30 uur 

 
Aanwezig: W. Brouwer (p), P. Claeys (p), G. Donga (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), H. Bouzgou 

(s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), A. El Khattabi (s), M. Abou 

Mandour (s), N. Őzcelik (s), S. Riani (s), P. Schaap (s).  

Afwezig: M. Adhin (p), M. van der Horst (p), E. Aydin (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.  

 

El Khattabi stelt voor om zijn presentatie over het huisvestingsdossier te agenderen. Deze 

presentatie wordt na de stemmingen geagendeerd. De stemming over het actieplan werkdruk 

wordt op verzoek van de commissie P&O van de agenda afgehaald, waarna de agenda wordt 

vastgesteld. 

 

2. Vaststelling notulen + actielijst 
 

De notulen van 19 september worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van:  

- Thomas informeert naar de extra vergadering die zou worden uitgeroepen naar aanleiding 

van de discussie over de vergaderstructuur CMR. Buskoop geeft aan dat het DB voornemens 

is een werkgroep te formeren die input bij de leden moet ophalen over de problemen rond de 

vergaderstructuur. In de werkgroep wordt ook het rapport vernieuwing medezeggenschap 

meegenomen. Er wordt derhalve geen extra vergadering uitgeschreven. De ambtelijk 

secretaris heeft een mail over de te vormen werkgroep gestuurd. 

- Claeys informeert naar de stand van zaken rond de CMR-begroting. Buskoop geeft aan dat 

het DB bezig is met het opstellen van de begroting en dat deze te zijner tijd in de CMR-

vergadering geagendeerd wordt.  

 

Actielijst: 

7) Van der Putte geeft aan contact te hebben gehad met Remco Martens die vandaag een 

bijeenkomst met de werkgroep ICT-informatiestrategie heeft, waarna hij een terugkoppeling 

kan geven over zijn taak of rol in de werkgroep.  

 

3. Mededelingen DB/CMR 

  

 3.1 Mededelingen DB 

 Buskoop geeft aan dat het onderwerp partijenstelsel niet is geagendeerd in verband 

met het ontbreken van een begeleidend stuk. Het DB heeft met het CSB gesproken en 

voor de verkiezingen van 2018 wordt ook rekening gehouden met een mogelijk 

partijenstelsel. Het DB roept de leden op voor de vergadering van 7 november een 
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stuk aan te leveren anders verdwijnt het onderwerp van de lijst agendaverzoeken. 

Donga en El Johari geven aan een voorstel over het partijenstelsel te schrijven. 

 Buskoop meldt dat het onderwerp huisvesting op 17 oktober in het CMO en het 

CMR/CvB overleg wordt geagendeerd. Op 7 november zal het voorgenomen besluit 

ter stemming op de agenda staan. Het DB roept de leden op om eventuele 

wijzigingsvoorstellen tijdig aan te leveren zodat hierover gesproken kan worden op 

17 oktober en 7 november.  

 Buskoop geeft aan dat per heden de CMR-leden de stukken die ter informatie naar de 

raad worden gestuurd niet meer per mail krijgen, maar dat ze op de beveiligde CMR-

omgeving worden geplaatst. De ambtelijk secretaris stuurt één keer per week een 

overzicht van de nieuwe berichten die zijn binnengekomen.  

 

3.2 Mededelingen CMR 

 Őzcelik geeft aan dat zij na de vergadering haar functie als raadslid neerlegt mede 

vanwege studie gerelateerde activiteiten. 

 Hagen zou graag zien dat het overleg met de RvT en CvB van 10 november verplaatst 

wordt in verband met het participatieweekend voor de actieve studenten van de HvA. 

Het DB neemt dit verzoek mee en komt er op terug. 

 

4.  Commissies en volgteams 

Bij COM is intern gesproken over de verspreiding van de join the pipe flessen. In november 

kiest de commissie een nieuwe voorzitter. Hagen roept de commissie op om te kijken naar 

CMR-vesten. De commissie neemt dit verzoek mee. 

F&R heeft op 9 oktober een gesprek met Nico Moolenaar, Hanneke Reuling en FP&C over de 

HvA-begroting 2018. De deelraden zijn uitgenodigd om begin november met de commissie 

de faculteitsbegrotingen te bespreken. Post is gekozen tot voorzitter van de commissie. Er 

wordt een afspraak ingepland met de jurist om de opschoning van verschillende reglementen 

door te spreken. 

OSK: Er is gesproken met programmamanagers over de DLO. Er wordt een nieuwe DLO 

aangeschaft, welke in 2019 gereed moet zijn. Er is afgesproken dat de commissie een 

roulerend voorzitterschap introduceert, waarbij Spil een secretarisrol vervult. Over de 

invulling van de taken voor de docent van het jaar verkiezing vindt nog afstemming plaats. 

P&O heeft gesproken over het klachtenproces, maar weet nog niet of zij op dit dossier via co-

creatie of als medezeggenschapsorgaan willen gaan opereren. Er dienen fundamentele zaken 

de worden aangepast in het actieplan werkdruk, waardoor er vandaag niet gestemd kan 

worden. De aanbesteding van de arbodienstverlening wordt opgestart. De commissie is 

akkoord gegaan met de werktijdenregeling. Ook is gesproken met Sharon van Embden over 

de doorontwikkeling van de HvA-academie. 

De werkgroep diversiteit is blij hoe de opening van de rustruimte op 26 september is 

verlopen. Van der Putte complimenteert de werkgroep met het werk dat verricht is. De 

werkgroep gaat nu de brief van de deelraad FDMCI over gender neutrale toiletten behandelen. 

 

Hagen zou graag zien dat er eigenaarschap wordt genomen van het huisvestingsdossier zodat 

er namens de CMR onder andere gereageerd kan worden op de verschillende brieven die 

vanuit de achterban zijn binnengekomen. Buskoop geeft aan dat het DB van mening is dat het 

aan individuele raadsleden zelf is om contacten met zijn of haar achterban te onderhouden. 

Normaal zouden de brieven naar een commissie worden doorgestuurd, maar daar leent het 

onderwerp huisvesting zich niet voor. Claeys geeft aan dat het de plicht van de 

medezeggenschap is om een reactie te sturen wanneer vanuit de HvA-gemeenschap de moeite 

wordt genomen een brief naar de raad te versturen. De ambtelijk secretaris geeft aan dat er 

wel een ontvangstsbevestiging wordt verzonden naar degene die een brief insturen. Er wordt 

een werkgroep huisvesting geformeerd die eigenaarschap in het huisvestingsdossier gaat 
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nemen. Atahiri, Bouzgou, Brouwer, Claeys, Hyati, El Johari, El Khattabi, Abou Mandour en 

Tay nemen plaats in de werkgroep huisvesting, waarbij El Khattabi in eerste instantie een 

trekkende rol zal hebben. 

 

5. DB-verkiezingen 
 

Buskoop geeft aan dat het aan de raad is of zij een nieuwe vicevoorzitter willen kiezen. Er 

hebben zich vooraf geen kandidaten gemeld en ook tijdens de vergadering dienen zich geen 

kandidaten aan. Het DB geeft aan in de huidige samenstelling door te gaan en de taken van 

vicevoorzitter onderling te verdelen. Het penningmeesterschap wordt gedurende de 

afwezigheid van Adhin waargenomen door Buskoop. Brouwer stelt voor om elke vergadering 

het onderwerp te agenderen tot er een vicevoorzitter is gekozen. De CMR stemt over het 

voorstel van Brouwer. 20 voor, 2 tegen, 1 onthouding en 0 blanco. Elke CMR–vergadering 

wordt het onderwerp DB-verkiezing geagendeerd zolang er geen vicevoorzitter is gekozen.  

 

6. BAC-Rector 

 

Verschillende leden hebben aangegeven dat zij in de benoemingsadviescommissie (BAC) 

willen plaatsnemen voor het werven van een nieuwe rector voor de HvA. De CMR stemt over 

welke leden er in de BAC plaatsnemen. De stemcommissie bestaat uit Hyati en Spil. Hagen 

wordt gekozen om als student in de BAC plaats te nemen. Claeys wordt gekozen om als 

medewerker in de BAC plaats te nemen. 

 

7. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

M. Adhin C. Post 

E. Aydin Geen machtiging 

M. van der Horst P. Claeys 

 

7.1 Instemmingsverzoek allocatiemodel HvA 

 

Brouwer stelt voor om in de reactie op te nemen dat de CMR adviseert om een 

overgangstermijn van vier jaar te hanteren in plaats van de in het voorliggende voorstel 

afgesproken drie jaar. De CMR stemt over het voorstel van Brouwer: 17 voor, 3 tegen, 2 

onthouding en 1 blanco. De CMR neemt het voorstel van Brouwer op in de reactiebrief. 

  

De CMR stemt over het instemmingsverzoek allocatiemodel: 15 voor, 6 tegen, 2 onthouding 

en 0 blanco. De CMR stemt in met het allocatiemodel. Het DB stelt een reactiebrief op waarin 

wordt aangegeven dat de CMR instemt met het allocatiemodel HvA, maar tevens adviseert 

om een overgangstermijn van vier jaar te hanteren om zodoende de faculteiten FBSV, FG en 

FOO meer tijd te geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Het DB stuurt de brief 

naar het CvB. 

 

8. Presentatie huisvestingsvisie 

 

Bouzgou en El Khattabi hebben een gesprek gehad met Martin Middendorp die het proces 

rond het huisvestingsdossier begeleid. Voor 2020 dient de Leeuwenburg te worden verlaten. 

De conclusie van El Khattabi is tot nog toe dat er verschillende scenario’s zijn met betrekking 

tot het vestigen van FBE in de Fraijlemaborg, het vestigen van FT in de Fraijlemaborg of het 
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alsnog bouwen van het Conradhuis. Voor elk van deze scenario’s zijn er positieve en 

negatieve kanten, waarbij het menselijke component moeilijk te meten is en voor zowel FBE 

als FT een belangrijke rol speelt. El Khattabi heeft specificaties opgevraagd van alle 

scenario’s en wacht op de informatie van het onderzoeksbureau. El Khattabi heeft gemerkt dat 

de communicatie richting de achterban de wensen overlaat, dit ligt enerzijds bij het 

management en anderzijds mag je van de achterban een grotere mate van proactief inlezen 

verwachten. El Khattabi ziet dat de medezeggenschap snel wordt geacht te reageren, terwijl 

niet alle feiten, cijfers, interne- en externe factoren zijn meegenomen in het voorgenomen 

besluit. Het is aan de CMR om hierop te reflecteren. El Khattabi roept de leden op om 

eventuele vragen op het gebied van het huisvestingsdossier naar hem als trekker van de 

werkgroep huisvesting te sturen. 

 

9. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

 

- Donga geeft aan dat de deelraad FDMCI teleurgesteld is in hoe de kandidaatstelling voor de 

tussentijdse verkiezingen is georganiseerd. Buskoop geeft aan dat de verantwoordelijkheid 

voor de verkiezingen en het aansturen van het CSB bij het CvB ligt. 

- Thomas zou graag zien dat er vanuit de leden een betere vergaderdiscipline wordt 

gehanteerd voor zowel het voor de beurt spreken, als het gebruiken van de 

vergaderonderwerpen waarvoor ze bedoeld zijn in een professionele vergadersetting. 

- Claeys informeert of het DB vooraf ter kennisname het bericht over huisvesting dan op 3 

oktober is gepubliceerd toegestuurd heeft gekregen. Buskoop geeft aan dat het DB het bericht 

niet vooraf gezien heeft en neemt dit mee in het overleg met het CvB van 10 oktober. 

- Tay bedankt Őzcelik voor haar inzet en zou graag met het CvB over het jaarverslag van de 

HvA willen spreken.  

 

10. 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 & 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 reactiebrief allocatiemodel. DB 10 oktober 2017 

5)  Informeren bij Remco Martens over 

lidmaatschap werkgroep ICT-

informatiestrategie 

Van der Putte 3 oktober 2017 

6)  Schrijven voorstel over partijenstelsel Donga & El Johari 1 november 2017 

7)  Kijken naar datum bijeenkomst met CMR, 

CvB en RvT. 

DB 17 oktober 2017 

8)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 

9)  Lürsen herinneren aan afspraak over het 

sturen van nieuwsberichten waarin MZ een 

rol heeft voordat deze gepubliceerd worden. 

DB 17 oktober 2017 

 

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 17 oktober, ter stemming 7 

november. 

Adviesverzoek actieplan werkdruk CMR/CvB 12-mei-17 CMR-CvB Ter stemming 7 november 

Beleid voor personen met een 

functiebeperking 

El Johari 5-sep-17 CMR-CvB 17 oktober, ter stemming 7 

november. 

Instemmingsverzoek strategisch 

huisvestingsplan 

CvB 8-sep-17 CMR-CvB 

en CMO 

17 oktober, ter stemming 7 

november. 

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

Jaarverslag HvA Tay 3-okt-17 CMR-CvB 17 oktober 

DB verkiezingen CMR 3-okt-17 CMR Doorlopend 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 171003   Pagina 6 van 6 

 

  

Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin 3 okt  1 van de 3 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 3 

3.  E. Aydin 3 okt 

 

 1 van de 3 

4.  H. Bouzgou    van de 3 

5.  W. Brouwer 5 sep  1 van de 3 

6.  B. Buskoop    van de 3 

7.  P. Claeys    van de 3 

8.  G. Donga    van de 3 

9.  R. Hagen    van de 3 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 3 

11.  O. Hyati    van de 3 

12.  A. El Johari    van de 3 

13.  A. El Khattabi 5 sep  1 van de 3 

14.   M. Abou Mandour 19 sep  1 van de 3 

15.  F. Nieland    van de 3 

16.  N. Őzcelik    van de 3 

17.  C. Post    van de 3 

18.  K. van der Putte    van de 3 

19.  S. Riani 5 sep  1 van de 3 

20.  P. Schaap    van de 3 

21.  S. Spil    van de 3 

22.  S. Stulp    van de 3 

23.  A. Tay    van de 3 

24.  M. Thomas 5 sep  1 van de 3 

 
 

 


