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Jaarverslag UR jaar 2011-2012 
 
Introductie 
Bijgaand treft u het jaarverslag aan van de Universiteitsraad (UR) over het jaar 2011-2012. Het jaar 
werd gedomineerd door de discussie over het strategisch plan en de prestatieafspraken. Naast reguliere 
thema’s als begroting, kaderbrief en jaaroverzicht werd aandacht besteed aan duurzaamheid, de 
uitbesteding van de catering, het voornemen tot reorganisatie James Boswell Instituut, het 
verdeelmodel en collegegeldvrij besturen. 
 
Onderstaand worden enkele onderwerpen nader toegelicht. Voor de onderwerpen duurzaamheid, 
reorganisaties en het strategisch plan/prestatieafspraken is een gesprek met betrokken leden van de 
raad de basis voor het verslag geweest.  
 
Studentengelding (SG), personeelsgeleding (PG) en College van Bestuur overlegden in goede harmonie.  
Begin 2012 werd bij de raad de Ipad geïntroduceerd. Alhoewel er nog geen sprake is van geheel 
papierloos vergaderen, is naar ieders tevredenheid gebruik gemaakt van Ipad en teamsite.  
 
Contacten met ander raden en de achterban 
In de loop van het jaar heeft de universiteitsraad de contacten met overige (medezeggenschaps) 
organen geïntensiveerd. Het aan het eind van het raadsjaar binnengehaalde “SoFoKles”project voor een 
“vernieuwing van de medezeggenschap” beoogt deze samenwerking verder uit te werken.  
 
De relatie met de achterban was ook dit raadsjaar een punt van 'aanhoudende zorg'. Van systematisch 
overleg met achterbannen is geen sprake. Velen binnen de PG en vooral de SG leggen wel regelmatig 
her en der hun oor te luisteren (aanschuiven bij facultaire of universitaire activiteiten) om zodoende op 
de hoogte te blijven van wat er leeft en speelt. Dat gebeurt trouwens meer en beter dan in het 
verleden. 
 
Samen met het Netwerk Medezeggenschap zijn succesvolle themadagen georganiseerd. De dag van de 
Medezeggenschap trok weer veel deelnemers, evenals de themamiddag over de “brede bachelor” in het 
najaar. In het voorjaar vonden themamiddagen plaats over het “teaching/study load model”. De 
themamiddag over het ”het lezen van begrotingen” trok meer belangstellenden dan ooit. 
 
 
Vacatures en verkiezingen 
Er waren gedurende het jaar twee vacatures bij de PG. Bij de kandidaatstelling vroeg in het voorjaar 
bleek er slechts 1 kandidaat voor twee vacatures. Het is teleurstellend dat wij er niet in zijn geslaagd 
meer wp-ers te motiveren om zich voor de (vacante) zetels in de raad verkiesbaar te stellen. Met het 
zoeken is de PG in het late najaar gestart, terwijl het zoekproces na de jaarwisseling is geïntensiveerd. 
Voor veel wp-ers (er waren wel diverse obp-kandidaten beschikbaar, maar voor die geleding waren 
geen vacatures) gelden - zeker nu - andere prioriteiten dan participatie in de medezeggenschap. Bij de 
SG heeft men ook veel energie gestopt in het zoeken naar kandidaten en is men er maar net in 
geslaagd om de 12 zetels voor volgend jaar bezet te houden. Gedurende het jaar nam een studentlid 
afscheid: Lucinda Ewijk. Voor haar in de plaats kwam Vivan IJzerman. 
 
 
Samenstelling raad 2011-2012 
Personeelsgeleding Studentgeleding 
dr. R. (Ruud) van den Bos F.C.H. (Florentien) de Bruin 
dr. R.E. (Rebecca) Nordquist T. (Tom) Daalhuijsen 
dr. E.O.J. (Ernst-Otto) Onnasch L.V.R. (Lennart) van Doremalen 
dr. D.W. (Diederick) Raven L. (Lucinda) van Ewijk, opgevolgd door V. (Vivan) 

IJzerman 
prof.dr. J.J. (Joop) Schippers C.M. (Christine) de Hoop 
mr. F.P. (Frans Pieter) Sprik E.A. (Anne Sophie) Oosterlee 
dr. H. (Herre) Talsma H. (Henriëtte) van Riet 
L.E. (Laura) Tankink V.L.M. (Viola) Salemans 
drs. H.B. (Heleen) Verhage O.B. (Olivier) Schröder 
L.C. (Lucille) van Wijnbergen G.A. (Guido) van Seeters 
vacature M.C. (Maud) Verlinde 
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vacature R.H.P. (Roel) Wouters 
 
 
Duurzaamheid (naar aanleiding van een gesprek met Laura Tankink) 
Pas aan het eind bleek publiekelijk hoe succesvol de werkgroep Duurzaamheid was geweest. Tijdens de 
laatste raadsvergadering werd de website over duurzaamheid feestelijk geopend. Die website, in feite 
een subpagina, was niet het resultaat van een solotour van beleidsmedewerkers of UR-leden, maar van 
samenwerking en wederzijdse inspiratie. Laura Tankink, samen met Viola Salemans de trekker van de 
werkgroep duurzaamheid, vertelt over de ingrediënten van het succes: “direct aan de slag, regelmatig 
elkaar spreken, enthousiaste steun van betrokken medewerkers”. Ook de rol van duurzaamheids-
hoogleraar Jacqueline Cramer moet worden genoemd: haar netwerk droeg bij aan de snelle start.  
Goede voorbereiding van het overleg bleek essentieel. “Ook de beleidsmedewerkers zaten altijd goed 
voorbereid aan tafel” zegt Laura. Al snel waren de drie pijlers van de werkgroep duidelijk: 
bedrijfsvoering, onderwijs en bewustwording. Pragmatisme voerde de boventoon stelt Laura: “wat 
speelt er, waar kunnen we samenwerken, waar kan op korte termijn succes worden geboekt en een 
kleinschalige aanpak.” En zowel Laura als Viola gebruikten waar mogelijk hun eigen achterban. Als 
meest aansprekende resultaten noemt Laura de groentetas, ledverlichting, de oprichting van de 
Duurzaamheidscommissie Utrecht (DCU) en de al eerder genoemde webpagina die vooral van belang is 
voor de bewustwording. De groentetas was bij gebrek aan vrijwilligers eerder gestrand, maar tijdens 
een eerste bijeenkomst van de DCU bleken er genoeg studenten bereid om het initiatief opnieuw op te 
pakken. Het aantal belangstellende groeit, zoals ook blijkt op de facebook pagina (zie de website van de 
DCU op de UU duurzaamheidspagina) waar het aantal “vrienden” gestaag groeit.  
Laura noemt tenslotte nog de vele wensen die resten voor het komend raadsjaar waar onder: verdere 
bewustwording, gescheiden afval verzameling, ecofont, ecologische schoonmaakmiddelen, 
energiereductie oude panden.   
Misschien is de werkgroep duurzaamheid wel een voorbeeld van hoe een werkgroep kan opereren: 
betrek beleidsmedewerkers bij je plannen, wees doelgericht en onderhoud veelvuldig zinvol contact. 
 
 
Strategisch plan en prestatieafspraken (naar aanleiding van een gesprek met Joop Schippers en Lennart 
van Doremalen) 
Niet elk jaar krijgt een universiteitsraad de kans om met het college van gedachten te wisselen over 
een strategisch plan. Dit jaar met een extra dimensie, het strategisch plan (SP) in het licht van de te 
maken prestatieafspraken. De raad werd in een vroegtijdig stadium betrokken bij het proces, twee 
brainstormsessie werden gewijd aan het SP en de prestatieafspraken. De raadsleden Joop Schippers en 
Lennart van Doremalen ervoeren de brainstormsessies als schoolvoorbeeld van hoe universiteitsraad en 
college met elkaar om kunnen gaan bij dit soort processen. “Het biedt ruimte om in een open sfeer rijpe 
en groene ideeën uit te wisselen, stimuleert de gedachtevorming, creëert draagvlak en het is 
inspirerend voor raadsleden om ‘op niveau’ te discussiëren.” Lennart constateert wel het risico van het 
rondsturen van conceptversies, onzorgvuldigheden kunnen mensen verontrusten. Joop stelt dat “de 
tenen soms lang zijn” maar dat als je accepteert dat je meepraat in dit soort processen “ook niet te 
kleinzerig moet zijn.” Het vergt van beide partijen dat je tegen een stootje kunt. Het weerspiegelt ook 
het vertrouwen dat je in een organisatie hebt.  
Het proces werd vooral van bovenaf gestuurd, door college en decanen. “Niet zo vreemd”, zegt Joop: 
“decanen zijn bij strategiediscussies juist aangesteld voor die rol; als individuele medewerkers ontstijg 
je minder snel je eigen belang.”  
Hoe ziet de raad haar eigen bijdrage? Joop stelt dat “de raad zich voor geen enkel karretje heeft laten 
spannen”. Inhoudelijk hebben we vooral gekeken naar of het plan en de afspraken realistisch waren en 
de gevolgen voor de werkdruk benadrukt. Juist prestatieafspraken moeten op de werkvloer worden 
gerealiseerd. Lennart vraagt zich af waar nu de concrete bijdrage van de raad lag en of er wezenlijke 
verschillen van mening waren. “En hadden we niet vaker om cijfers hadden moeten vragen.” Joop is 
van mening dat bij een dergelijk proces het niet past om punten te claimen, het is geen onderhandeling 
maar een gezamenlijk proces.  
Wij kunnen stellen dat raad en college beide terugkijken op een geslaagd proces, zowel qua resultaat 
als proces. Wellicht een goede illustratie van de rol die Rien Meijerink bij zijn afscheid als voorzitter van 
de Raad van Toezicht de Universiteitsraad toedicht, namelijk ” …die verschaft de noodzakelijke interne 
legitimatie aan een onderwijsinstelling”. 
 
Organisatieveranderingen (naar aanleiding van een gesprek met Ruud van den Bos en Frans Pieter 
Sprik)  
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Twee raadsleden zijn een constante factor als het gaat om organisatieveranderingen: Ruud van den Bos 
en Frans Pieter Sprik. Veranderingen in de organisatie, zoals reorganisatieveranderingen, zijn geen 
eenvoudige dossiers. Zoals Ruud stelt: “Als raad dien je twee belangen, zowel het belang van de 
organisatie als dat van het personeel”. En daarbij gaat het ook nog om personeel waarvoor een van de 
pijlers van het dagelijks leven op het spel staat: werk. Lastig is ook dat niet altijd de informatie over de 
financiën voldoende helder is om eenduidig te kunnen adviseren over de (financiële) noodzaak van een 
organisatieverandering.  
 
Afgelopen jaar stond de uitbesteding van de catering, als uitloop van de reorganisatie van het Facilitair 
Service Centrum op de agenda. Alhoewel het besluit tot uitbesteding eigenlijk niet meer ter discussie 
stond, heeft de raad toch invloed gehad op de wijze waarop de uitbesteding vorm heeft gekregen. 
Verder heeft de raad een belangrijke rol gespeeld als intermediair tussen directie en betrokken 
werknemers. Ruud van den Bos is van mening dat er sprake was van een zorgvuldige procedure, 
waarbij de gevolgen voor het personeel in belangrijke mate (financieel) zijn gecompenseerd. De meeste 
werknemers zijn nog steeds werkzaam op de universiteit, alleen nu onder een andere vlag. 
 
Een lopend dossier is de opheffing van het James Boswell Instituut (JBI). “Een lastige spagaat”, zoals 
Frans Pieter Sprik het noemt. Formeel is de Universiteitsraad pas aan zet als het reorganisatieplan er 
ligt. Echter de opheffing wordt voorafgegaan door een traject van overdracht van mensen naar nieuw 
op te richten BV’s, waarbij de personeelsleden dus eigenlijk worden begeleid van “werk naar werk”, en 
een traject van de vrijwillige mobiliteitsregeling (VMR). Mede op aandringen van de 
medezeggenschapsraad van het JBI is de universiteitsraad al in een vroeg stadium bij het proces 
betrokken. De vakbonden en de universiteitsraad zijn verder gezamenlijk opgetrokken in dit proces 
omdat onder meer onzekerheid over de toekomst bij het personeel een belangrijke rol speelde: 
betrokken medewerkers moesten belangrijke keuzes maken in een situatie met vele open einden. 
Transparantie en vertrouwen tussen de gesprekspartners, zowel tijdens formele als informele 
besprekingen, zijn een randvoorwaarde voor een proces, dat naar ieders tevredenheid verloopt. De 
universiteitsraad is nog zoekende naar haar rol in dit soort voor-reorganisatietrajecten, maar merkt wel 
dat het personeel prijs stelt op haar bemoeienis.  
 
De door Frans Pieter genoemde spagaat betreft vooral dat het formele gedeelte van onze betrokkenheid 
pas begint als in feite het besluit tot opheffing onomkeerbaar is. Hierdoor kan een advies over nut en 
noodzaak als mosterd na de maaltijd worden beschouwd. Verder onttrekt een deel van het proces zich 
aan de controle van de medezeggenschap. Dat vraagt om een herbezinning op hoe in deze tijd 
vakbonden en universiteitsraad, of meer in het algemeen, de medezeggenschap, betrokken worden bij 
het proces van organisatieveranderingen. Een evaluatie van de vrijwillige mobiliteitsregeling is in deze 
context ook zeker gewenst. 
 
 
 
Namens de Universiteitsraad, 
 
Fred Toppen, voorzitter. 

 


