Verkiezingen OR en ODC’s in maart 2017
Ondernemingsraad (OR)
De zittingsperiode van de huidige ondernemingsraad (OR) en onderdeelcommissies (ODC's) eindigt in het
voorjaar van 2017. De ondernemingsraad oefent medezeggenschap uit met betrekking tot onderwerpen als
reorganisatieplannen, bouwplannen, arbo en milieu, en personeelsbeleid. Bovendien vormt de OR samen
met de universitaire studentenraad de Gezamenlijke Vergadering (GV),die met het College van Bestuur
overlegt over financiële zaken zoals de Begroting, Kadernota, Jaarrekening en Jaarrapport, over onderwijs
en onderzoek en over het strategisch beleid van de VU.
Verkiezingsperiode
De verkiezingsperiode voor de nieuwe raad en de nieuwe commissies is vastgesteld op 6 - 12 maart 2017.
In de week na deze bekendmaking kan formeel bezwaar worden gemaakt tegen deze verkiezingsperiode
via het onderstaande mailadres.
Tweejarige zittingstermijn
In de vergadering van 28 september 2016 hebben de Ondernemingsraad en het College van Bestuur
besloten tot de verkorting van de zittingstermijn van drie naar twee jaar. Dit geldt ook voor de
onderdeelcommissies. De achterliggende reden is het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
medezeggenschap, ook voor medewerkers in tijdelijke dienst.
Onderdeelcommissies (ODC’s)
De onderdeelcommissies oefenen medezeggenschap uit met betrekking tot onderwerpen die specifiek zijn
voor de faculteit of het dienstonderdeel. De ODC’s overleggen met het faculteitsbestuur respectievelijk
directeur van een dienst. Voor de periode 2017-2019 stelt de OR de volgende15 onderdeelcommissies in:
Faculteit der Godgeleerdheid
Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Bètafaculteit (FALW en FEW, dit is nog een werktitel)
Universiteitsbibliotheek
Student- en onderwijszaken
Communicatie en Marketing
Informatietechnologie
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Facilitaire Campusorganisatie
Bestuurszaken
HRM, arbo en milieu
Finance & Audit
Samenstelling en kandidaatstelling
Op 9 januari 2017 wordt het kiesregister opgesteld en openbaar gemaakt. Iedere werknemer die op 6 januari
2017 werkzaam is bij de VU en dat nog steeds is bij de start van de verkiezingen op 6 maart mag een stem
uitbrengen voor de OR en voor de ODC van zijn of haar onderdeel (actief kiesrecht). Diezelfde werknemers
kunnen zich kandidaat stellen voor de OR en de ODC als zij in de periode 6 januari 2016 – 6 januari 2017 ten
minste een halfjaar werkzaam zijn bij de VU en dat nog steeds zijn als de verkiezingen van start gaan (passief
kiesrecht).
Kandidatenlijsten
Vakorganisaties en individuele of groepen werknemers kunnen kandidatenlijsten indienen voor de OR en
de ODC’s.
Belangrijke data
Periode bezwaar tegen de
vastgestelde verkiezingsperiode

5 – 12 december 2016

Digitale terinzagelegging van de
lijsten van verkiesbare en
kiesgerechtigde werknemers

9 januari 2017

Schriftelijk bezwaar maken tegen
de geldigheid van deze lijsten

9 – 15 januari 2017

Indienen van kandidatenlijsten
door werknemersorganisaties

uiterlijk 30 januari 2017

Indienen van vrije lijsten

uiterlijk 6 februari 2017

Bekendmaking van de
geldige kandidatenlijsten

uiterlijk 20 februari 2017

Schriftelijk bezwaar maken tegen
De geldigheid van een kandidatenlijst

20 – 27 februari 2017

Verkiezingsperiode

maandag 6 t/m zondag 12 maart 2017

Meer informatie
De Verkiezingscommissie organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst over de verkiezingen. Houd de
berichtgeving in de gaten.
Voor informatie of vragen over de bovenstaande zaken of de verkiezingen in het algemeen kan men zich
wenden tot de ambtelijk secretaris van de OR, Kitty Jong (e-mail or@vu.nl, tel. 020-59 85312).
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