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Geacht college, 
 
Hierbij geeft de CMR zijn reactie op uw brief van 24 september 2015 met kenmerk hc15u0169 behorende 
bij het verzoek van het CvB in te stemmen met het voorgenomen besluit dd. 26 mei 2015 tot vaststelling 
van het transitieplan en de bijbehorende reorganisatie. 
 
De CMR spreekt zijn waardering uit over de toonzetting van de brief. De CMR ziet in de toezeggingen in 
de brief dat er meer aandacht gaat naar een zorgvuldige uitvoering van de transitie. Het CvB bouwt meer 
waarborgen in, met als doel een transparantere uitvoering richting de medewerkers die te maken krijgen 
met het transitietraject. De terugkoppeling van gesprekken van het volgteam transitie met Conny 
Vermolen, directeur Transitie en haar team, versterken dit beeld. 
 
De CMR heeft wederom advies gevraagd aan de deelraden over de transitie. Uit de consultatie van de 
deelraden blijkt dat nog niet voldoende wordt onderkend dat de transitie ook binnen de domeinen flinke 
consequenties heeft voor o.a. de inrichting en werkwijze van de ondersteuning van het onderwijs en de 
te ontwikkelen (kwaliteits)cultuur. 
 
Op basis van bovengenoemde bevindingen stemt de CMR in met het Transitieplan, mits aan drie 
voorwaarden wordt voldaan. 
 
Ten eerste moeten de gevolgen en consequenties van de transitie ook binnen de domein-
managementteams beter worden onderkend en moeten deze prominenter op de agenda komen van de 
deelraden. Onderwerpen van gesprek van de deelraad met de domeinvoorzitter zijn o.a. het 
organisatiedossier en een, bij voorkeur heldere schriftelijke, toelichting van de Domeinvoorzitter van de 
consequenties van de transitie. 
 
Ten tweede vragen we om concrete maatregelen die de interne mobiliteit van de HvA medewerkers 
helpen vergroten. Niet alleen in het kader van deze reorganisatie maar ook als structureel beleid binnen 
de portefeuille Personeel en Organisatie.   
Aandachtspunten daarbij zijn dat er bij vervanging van personeel meer en dwingender gekeken wordt 
naar doorstroom van het zittende personeel. Biedt altijd eerst het zittende personeel reële mogelijkheden 
om door te groeien naar een nieuwe functie. Geef tevens meer aandacht aan bij- of herscholing.  
 
Kortom investeer in sociaal kapitaal en geloof erin dat een (cultuur)verandering binnen de HvA met 
dezelfde mensen kan worden doorgevoerd. En bovenal laat uw medewerkers daarbij meedenken! 
 
 
 



 
Ten derde vragen we om een vacaturestop, inhoudende dat vacatures uitsluitend intern worden ingevuld 
en er alleen bij hoge uitzondering, en indien aantoonbaar niet intern beschikbaar, tot externe werving 
mag worden overgegaan. Dit bekrachtigt de interne mobiliteit. 
 
 
 
Wij spreken als CMR de wens uit dat de transitie de beoogde doelen en effecten realiseert. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de CMR,  

 
 
Dhr. M. Oldenhof 
Voorzitter CMR 2015-2016 
 
 
C.C. deelraden, mevr. C. Vermolen 


