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Inleiding
De Verkiezingscommissie van de Ondernemingsraad van de Vrije Universiteit doet hiermee verslag
van haar werkzaamheden in de periode april 2016 tot en met maart 2017 met betrekking tot de
verkiezingen van de Ondernemingsraad (OR) en de onderdeelcommissies (ODC’s). De verkiezingen
werden gehouden van 6 tot en met 12 maart 2017. Deze eindrapportage bevat tevens het formele
verkiezingsprotocol.
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Organisatie verkiezingen
Opdracht
De Verkiezingscommissie heeft in opdracht van de OR de verkiezingen voor de Ondernemingsraad
en de onderdeelcommissies georganiseerd in overeenstemming met hoofdstuk 2 van het Reglement
van de Ondernemingsraad van de VU, en in samenwerking met de OR-commissie Communicatie. De
Verkiezingscommissie is hiertoe negen maal bijeengeweest in de periode van 20 april 2016 tot en met
12 maart 2017. De commissies waren als volgt samengesteld:
Samenstelling Verkiezingscommissie
T.C. de Gilder, voorzitter
L.M. Henderson
A. Kiss
E.J. Hartstra
J.B.K.M. Spaapen (adviseur)
C.G. Jong (secretaris)
Samenstelling commissie Communicatie
E. Plomp, voorzitter
H.J.M. Olijhoek
B. Slijper
A.A. de Maesschalck (secretaris)
In het voorjaar van 2016 zijn gesprekken gevoerd met mw. Susanne Visscher, het hoofd van de
afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de dienst Bestuurszaken. Zij is verantwoordelijk voor het
budget waaruit het nieuw aan te schaffen verkiezingssysteem zou moeten worden betaald. De
Universitaire Studentenraad had eind 2015 te kennen gegeven niet langer gebruik te willen maken
van het verkiezingssysteem van de VU om redenen van onbetrouwbaarheid en
gebruiksonvriendelijkheid. De OR deelde die kritiek niet, maar heeft zich niet verzet tegen de aanschaf
van een nieuw systeem. Na een paar consultatierondes kwam Webelect als winnaar uit de bus. De
eigenaar, de heer Rudolf Sloof, is bij de commissie op bezoek geweest. Met de komst van Webelect
werd de organisatie van de verkiezingen in theorie eenvoudiger, maar omdat het de eerste keer was
dat Webelect iets voor de VU organiseerde en de heer Ger van Dieten, de beheerder van het oude
systeem en steun en toeverlaat bij de verkiezingen, niet meer actief betrokken was, verliepen
sommige zaken in de praktijk minder soepel dan vooraf verwacht.
Kiesreglement en kaderregeling
In aanloop naar de verkiezingen is opnieuw gediscussieerd over de verkorting van de zittingstermijn
van drie naar twee jaar. Een eerdere poging daartoe mislukte, maar de OR besloot in november
positief over dit voorstel van de verkiezingscommissie in de verwachting dat het OR-lidmaatschap
daarmee aantrekkelijker zal worden voor (tijdelijke) medewerkers. Hierover is ook overleg geweest
met de voorzitters van de onderdeelcommissies. Ook die hadden geen bezwaar tegen de verkorting
van de zittingstermijn, maar wezen de verkiezingscommissie er wel op dat de kaderregeling
medezeggenschap, waarin rechten en bevoegdheden zijn vastgelegd, niet of onvoldoende wordt
nageleefd.
Het reglement van de OR, waarin ook het kiesreglement, is voor de deadline van 9 december 2016
aangepast en besproken met het college van bestuur. Naast de wijziging van de zittingstermijn zijn
ook enige cosmetische aanpassingen meegenomen. De OR heeft daarnaast voorstellen gedaan voor
de aanscherping van de kaderregeling medezeggenschap, die overigens voor het laatst een update
heeft gehad in 2003. De voorstellen voor de aanpassing van de kaderregeling waren bij het
gereedkomen van dit verslag nog niet besproken met het college.
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Vooruitlopend op de voorgenomen fusie van de faculteiten der Exacte Wetenschappen en Aard- en
Levenswetenschappen, werd tot slot eind 2016 op verzoek van de desbetreffende
onderdeelcommissies besloten tot de samenvoeging van de ODC’s tot één onderdeelcommissie Bèta.
Kiesregister en bezwaren
De kiesregisters voor zowel Ondernemingsraad als onderdeelcommissies zijn tot stand gekomen in
samenspraak met de heren Edwin Burrie en Sybren Vermeulen van IT. Zij waren ook verantwoordelijk
voor de aanlevering van de bestanden aan Webelect. De peildatum voor het passieve kiesrecht werd
vastgesteld op 9 juli 2016. De peildatum om te bepalen wat de omvang van de OR en de
onderdeelcommissies zou moeten zijn, gebaseerd op artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden,
was 6 september 2016. De kiesregisters hebben digitaal ter inzage gelegen in de periode van 9 – 16
januari 2017. Er is – net als in 2011 en 2014 - afgezien van een papieren uitdraai. De digitale
‘terinzagelegging’ is in Ad Valvas bekend gemaakt evenals op de site van het VU-intranet, de OR-site
en de VU-zine.
Formele bezwaren tegen de vaststelling van het kiesregister werden niet ontvangen. Wel ontving de
verkiezingscommissie meerdere opmerkingen van medewerkers dat in het kiesregister niet te zien
was of de desbetreffende medewerker passief danwel actief kiesrecht heeft. Dit in tegenstelling tot
eerdere verkiezingen waarin dat onderscheid wel kon worden gemaakt. Voor Webelect is dit echter
technisch niet haalbaar en er wordt volstaan met een uitleg over de regels van passief dan wel actief
kiesrecht. De melding luidde dat de medewerker recht heeft om deel te nemen aan de verkiezingen.
Daarnaast deed het Security Operations Center van de VU melding van het volgende incident:
De kwestie betreft een mogelijkheid dat geauthentiseerde gebruikers
van www.webelect.nl een aantal gegevens, in het bijzonder het
kiesregister, kan worden ingezien. Deze mogelijkheid is in de vorm
van een Proof Of Concept (POC) aan u gepresenteerd.
De Verkiezingscommissie heeft geoordeeld dat het ‘lek’, namelijk dat anderen via een ingewikkelde
technische handeling kunnen bekijken of iemand geregistreerd is in het kiesregister, niet voldoende
grond was voor het stilleggen van de samenwerking met Webelect: de betreffende informatie was
sowieso altijd al openbaar en de inzagetermijn was maar heel kort. De voorzitter van de commissie
heeft dit laten weten aan het SOC. Wel heeft de commissie via IT laten vragen aan Webelect om extra
tests te doen om te voorkomen dat mensen tijdens de verkiezingsweek meerdere stemmen zouden
kunnen uitbrengen. Die tests wezen uit dat het lek met succes was gedicht.
Kandidatenlijsten en bezwaren
Voor de OR-verkiezingen zijn kandidatenlijsten ingediend door de werknemersorganisaties FNV
Overheid en CNV Connectief. Een vrije lijst werd ingediend door ProVU. De kandidatenlijsten voor de
OR werden goedgekeurd door de Verkiezingscommissie.
Vrije lijsten werden ingediend voor de ODC’s van
- Universiteitsbibliotheek
- Informatietechnologie
- Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
- Faculteit der Geesteswetenschappen
- Faculteit der Bètawetenschappen i.o.
- Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- Faculteit der Godgeleerdheid
- Faculteit der Sociale Wetenschappen
- Bureau Bestuurszaken
- Communicatie en Marketing
- Student- en Onderwijszaken
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-

Facilitaire Campus Organisatie
HRM, Arbo en Milieu
Financiën

Al deze lijsten werden goedgekeurd. Twee van de lijsten omvatten niet voldoende kandidaten: de lijst
van de onderdeelcommissies Godgeleerdheid en Financiën. De commissie hoopt dat na de
verkiezingen zich alsnog kandidaten melden voor de lijsten die overeenkomstig artikel 6 van het
standaardinstellingsbesluit kunnen worden benoemd. Een van de kandidaten van de OR-lijst en
werkzaam bij ACTA bleek niet stemgerechtigd, hoewel zij naar eigen zeggen en volgens haar
salarisstrook tot de VU behoort. De commissie heeft haar daarom toegelaten tot de kandidatenlijst.
Voor de in de opsomming twee eerstgenoemde onderdelen werden verkiezingen uitgeschreven (in
2008 waren dat zes onderdelen, in 2011 vijf, in 2014 drie), voor de overige onderdelen was het aantal
kandidaten kleiner dan of gelijk aan het aantal beschikbare zetels. Voor deze onderdelen werden
geen verkiezingen gehouden. De kandidaten werden in de ODC’s benoemd.
Alle geldige kandidatenlijsten konden worden ingezien op de OR-website en werden ook gepubliceerd
in Ad Valvas. In de periode 20 – 27 februari 2017 kon schriftelijk bezwaar worden aangetekend tegen
de geldigheid van deze lijsten. Hiervan werd geen gebruik gemaakt. Wel werd een aantal (identieke)
opmerkingen gemaakt. Alle medewerkers kregen mail waarin een link stond naar de kandidaten voor
de OR, en de onderdeelcommissie IT en Bibliotheek, waarna zij de OR-secretaris mailden dat zij daar
helemaal niet werkzaam waren. Het feit dat alle medewerkers dezelfde melding kregen leidde dus tot
verwarring. De commissie zal dit inbrengen in de nog uit te voeren evaluatie van het
verkiezingssysteem.
Het stemmen
Net als in 2008, 2011 en 2014 werd er elektronisch gestemd. Er werden geen papieren stembiljetten
verstuurd. Om te stemmen was het VU-net-id benodigd. Het VU-net-id werd bekend verondersteld.
Op de eerste dag van de verkiezingen werd, vanuit Webelect, aan alle medewerkers een centrale email verstuurd met daarin een oproep om te gaan stemmen. Op donderdag 9 maart is deze mail
nogmaals verstuurd naar alle medewerkers die op dat moment hun stem nog niet hadden uitgebracht.
Er werd een aantal opmerkingen ontvangen tijdens de stemweek.
1. Een medewerker wees erop dat zij maar één stem mocht uitbrengen voor de OR. De
secretaris heeft de medewerker uitgelegd hoe de verkiezingen werken.
2. Een medewerker beklaagde zich dat zij weliswaar informatie over de kandidaten kon vinden,
maar geen inhoudelijke informatie over de deelnemende partijen. De secretaris heeft gewezen
op de bestaande communicatiekanalen en de verantwoordelijkheid van de partijen zelf.
3. Een medewerker was verbaasd over het feit dat hij als gedetacheerde toch een stem mocht
uitbrengen. Secretaris heeft gewezen op het desbetreffende artikel in het OR-reglement dat
gedetacheerden inderdaad tot de stemgerechtigden behoren.
4. Een medewerker van ACTA in UvA-dienst wees erop dat hij stemrecht bleek te hebben. Dit is
besproken in de verkiezingscommissie. Zie aanbevelingen.
5. Een medewerker in dienst sinds 1 februari 2017 en niet behorend tot de kiesgerechtigden,
bleek ook te kunnen stemmen en meldde dat. Er bleek een fout gemaakt in het aan Webelect
aangeleverde bestand. Niet de (peil)datum van 6 januari was in acht genomen, maar 6
februari. Omdat het om een beperkt aantal medewerkers ging is door de commissie besloten
hier verder niet op te acteren. Wel dient hierop in 2019 nauwkeuriger te worden toegezien.

De uitslagen
Verkiezingen Ondernemingsraad
Van de 4921 kiesgerechtigde medewerkers hebben 1674 een stem voor de OR uitgebracht,
waaronder 33 blanco stemmen. Er waren geen ongeldige stemmen. Ook werd niet bij volmacht
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1

gestemd. Het aantal zetels van de OR is 21, de kiesdeler werd bepaald op 79 , het
opkomstpercentage op 34,02%. In 2014 was dat 35,85%, in 2011 was dat 34,4%, in 2008 32,7%.

Verkiezingen Informatietechnologie
Kiesgerechtigden:
297 medewerkers
Uitgebrachte stemmen
154
Blanco stemmen
geen
Aantal zetels
9
Kiesdeler
18
Opkomstpercentage
53,66%
Verkiezingen Bibliotheek
Kiesgerechtigden:
Uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen
Aantal zetels
Kiesdeler
Opkomstpercentage

76 medewerkers
62
geen
5
13
81,58%

De uitslagen werden op 13 maart 2017 om 16.30 uur mondeling bekend gemaakt door de voorzitter
van de Verkiezingscommissie. Daarvoor was een bijeenkomst georganiseerd in de Centrale hal van
het hoofdgebouw. De kandidaten waren hiervoor uitgenodigd, maar er is ook breder ruchtbaarheid
aan gegeven: de ODC-leden hebben een mail ontvangen, er stond een bericht in Ad Valvas en op de
website van de OR. Er waren echter weinig belangstellenden aanwezig. De uitslag werd voorts
bekend gemaakt op de OR-website, VU-zine en op facebook en twitter. Het College van Bestuur werd
schriftelijk geïnformeerd, evenals de directeuren van de diensten en het bestuur van de faculteiten. De
totale uitslag is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen
de uitslag.
Na afloop van de bezwaartermijn hebben alle medezeggenschapsleden een benoemingsbrief
ontvangen. Alle gekozen OR-leden en ODC-leden aanvaardden hun zetel in OR respectievelijk ODC.

1

Dit week af van de kiesdeler berekend door Webelect. 78,14 werd door hen naar beneden afgerond, maar het
OR-reglement schrijft voor dat naar boven afgerond dient te worden. Dit had invloed op de uitslag. Waar op de
CNV-lijst de heer Sinke op basis van de berekening van Webelect een voorkeurszetel kreeg, blijft in de
berekening van de verkiezingscommissie mevrouw De Vries haar zetel houden.
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Aanbevelingen
Algemeen
Een aanbeveling vooraf: de Verkiezingscommissie zou, als de voorbereidingen voor de nieuwe
verkiezingen starten, als eerste de aanbevelingen uit deze rapportage moeten bespreken.
Met betrekking tot de blanco kandidatenlijsten
• Haal passage over naam partner eruit. Liever: de naam waarmee u in SAP staat
geregistreerd.
• Niet geboortedatum of personeelsnummer, maar VU-net-id invullen.
• Vul ook mailadres in
Regelgeving
• Onderzoeken of de eis van half jaar in dienst om voor het passief kiesrecht in aanmerking te
komen kan vervallen.
de
de
de
• Onderzoek naar omschrijving medewerkers 2 , 3 en 4 geldstroom. Is dat nog accuraat of
willen we het anders, bijvoorbeeld uitbreiden met OBP.
• Peildatum voor actief kiesrecht zou dichter kunnen aansluiten op de start van de verkiezingen.
• ACTA moet nu goed uitgezocht. Wie mag er stemmen, hoe zijn mensen geregistreerd. Mail
met oproep inzien kiesregister is niet ontvangen. Mensen in VU-dienst blijken niet te mogen
stemmen, maar lijken administratief toch bij UvA ondergebracht. En wat willen we ermee?
Mag iedereen meedoen, ook UvA bijvoorbeeld?
• Vanuit de ODC Beta, die zich erg veel zorgen maakt over de samenstelling van de commissie,
komt het verzoek of de ODC niet kan werken met een afgevaardigdensysteem: het (verplicht)
laten aanleveren van een kandidaat t.b.v. de ODC-verkiezing. Hierover in gesprek gaan met
facultaire ODC’s en onderzoeken of dit een mogelijkheid is.
Diverse
• OR-verkiezingen (nog) meer onder de aandacht brengen bij het college door bijvoorbeeld in
de brief waarin de verkiezingsperiode wordt gemeld een passage op te nemen dat de VUorganisatie dient te anticiperen op deze verkiezingen.
• Het zou goed zijn om onderzoek te doen naar de (relatief lage) opkomst bij de ORverkiezingen. Zou een andere vergaderdag kunnen helpen? Dit zou kunnen worden
veranderd per september 2019.
• Houd rekening met de planning van onderwerpen voor de OR, zodat een openbare
vergadering met het college weer tot de mogelijkheden behoort. Of plan de verkiezingen
zodanig dat er een overlegvergadering in de verkiezingsweek valt.
• Onderzoeken van klachten over slecht vindbare informatie over de verkiezingen, maar vooral
over de standpunten van de verschillende lijsten. De bonden moeten hierover geïnformeerd
worden.
• CvB krijgt nog steeds mail dat ze mogen stemmen. Onderzoeken of dat kan worden
vermeden.
• Naar aanleiding van wantrouwen over de veiligheid van de link van Webelect: Onderzoeken of
er een mail vanaf een VU-adres uit kan gaan.
• Webelect heeft de link met daarin de url van de site en de oproep al op zondagavond per mail
verstuurd. Dat heeft nog geen problemen opgeleverd, qua bezwaren, maar nadeel is wel dat
de mail maandag al in de mailbox zit.
• Er is een enkele melding gekomen dat de website via internet explorer niet zou werken. De
melding kwam van FEW. Toch even onderzoeken.
• Er moet beter contact en afstemming zijn tussen Webelect en IT. Nu zijn bestanden soms
zonder verdere toelichting gewoon doorgestuurd.

•

Ook zelf nauwkeurig toezicht houden op bestanden die door IT worden verstuurd. IT per keer
uitnodigen voor toelichting op bestanden. Nu worden bestanden zonder verdere toelichting in
cc. naar secretaris gestuurd.
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Publiciteit en publicitaire middelen
Website
Al vroeg in de voorbereidingsfase van de verkiezingen 2014 werd voorzien dat VUnet niet toereikend
zou zijn als podium voor de OR in het algemeen en de OR-verkiezingen in het bijzonder. De ervaring
heeft geleerd dat medewerkers slecht aan hun informatie komen, en al helemaal als ze daarvoor met
zoekwoorden in VUnet moeten gaan zoeken. Medewerkers willen de informatie over de OR op één
goed bereikbare plaats vinden. De OR heeft daarom besloten om via mijndomein.nl een domeinnaam
aan te kopen en een website te bouwen. Op deze website (www.ondernemingsraadvu.nl) hebben de
verkiezingen een tabblad gekregen. De website is bijgehouden door de secretaris en een lid van de
commissie Communicatie. Getracht is de informatie zo actueel mogelijk te houden. Bij alle andere
communicatie-uitingen is verwezen naar de website. Ook waren via deze website documenten als de
kandidatenlijsten te downloaden. De kandidatenlijsten en uitslagen zijn ook gepubliceerd op deze
pagina.
Mails
Via de ODC-leden zijn diverse informatieve mails verzonden met het verzoek aan de leden om de mail
door te sturen naar de collega’s binnen de eenheid.
Social media
De OR had al een facebookpagina. Daar is ook in verkiezingstijd gebruik van gemaakt. Ook heeft de
OR een twitteraccount. Ook die is ingezet in verkiezingstijd, met name tijdens het lijsttrekkersdebat.
VU-net
Diverse malen is er relevante informatie op VU-net geplaatst.
VU-zine
De OR heeft meerdere malen gebruik gemaakt van de bestaande VU-zine om melding te maken van
de voortgang van de verkiezingen: de openstelling van het kiesregister, de kandidaten en de uitslag.
In de VU-zine heeft ook een blog van vicevoorzitter CvB Marjolein Jansen gestaan.
Ad Valvas
Op de OR-pagina is meerdere keren aandacht besteed aan de verkiezingen, zowel met betrekking tot
de organisatie ervan als inhoudelijk (het OR-werk)
Voorlichtingsbijeenkomst
De verkiezingscommissie heeft een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd ten behoeve van de
onderdeelcommissies aangezien van de ODC wordt verwacht dat zij een voortrekkersrol vervullen.
Deze bijeenkomst was gepland in december 2016. De opkomst was opnieuw gering. In de lijst met
aanbevelingen is daarom opnieuw opgenomen dat er een vervolgbijeenkomst zou moeten
plaatsvinden. Dat zou dan medio januari moeten zijn, op tijd voor het indienen van de
kandidatenlijsten.
Lijsttrekkersdebat
Op de eerste dag van de verkiezingsweek organiseerde de OR voor de derde maal een
lijsttrekkersdebat. Helaas was het college verhinderd Het debat was georganiseerd voorafgaand aan
het borrel/diner bij de medewerkersvoorstelling. Guido Weijers trad op.
Posters en flyers
Er waren posters, flyers en tien banners. De laatste werden bij alle ingangen gezet gedurende de
verkiezingsweek. De flyers zijn samen met de flyers van de bonden en ProVU gebundeld tot een
pakketje en verspreid onder de medewerkers, en via de postvakjes en bureau’s op de flexibele
werkplekken. Er hing een spandoek bij de volleybalvelden, maar dit is ter ziele.
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Aanbevelingen met betrekking tot de publiciteit
• De raad moet zijn ‘successen’ meer onder de aandacht brengen.
• Naast het debat toch weer een fORum organiseren tijdens de verkiezingsweek. In de
verkiezingsweek zou iedere dag een activiteit georganiseerd moeten worden.
• Er zou een apart draaiboek moeten worden gemaakt voor de verkiezingsweek voor de
communicatie.
• De commissie Communicatie moet al bij de aftrap van de voorbereidingen betrokken worden
en zo mogelijk zou elke vergadering gezamenlijk moeten worden gehouden.
• Een bijeenkomst organiseren vóór de verkiezingsweek waarin alle kandidaten en de zittende
OR-leden kennis kunnen maken en de campagne doorspreken.
• Mobiliseren van kandidaten om actie te ondernemen in de verkiezingsweek.
• Er moet naar de flyertijden worden gekeken. Er is wellicht ronde om 07.00 uur nodig.
• Over het flyeren en de toestemming hiervoor moet contact opgenomen worden met FCO.
Trigion is te bepalend en is niet de hoeder van de vrijheid van meningsuiting op de VU.
• Toch weer OR-shirts dragen, of andere kleding waarmee zichtbaarheid wordt vergroot.
• Aantal flyers moet omhoog naar 2500 per bond/OR.
• Flyers moeten ook in het Engels. Ook aangeven in de richting van de bonden.
• Ook op VU-net moet de informatie in Engels beschikbaar zijn.
• Er zou een pop-up/banner op site moeten komen rond de verkiezingstijd zoals dat in april
2014 ook met de Olympiade is gebeurd.
• De OR-verkiezingen zouden erg geholpen zijn met een stemoproep van het CvB gedurende
de verkiezingsweek. Van te voren zou dan nader overleg moeten plaatsvinden over de vorm
en de inhoud.
• In veel eerder stadium in draaiboek: brainstorm organiseren over ludieke acties.
• Er zou nadrukkelijker gecommuniceerd te worden over welke medewerkers stemgerechtigd
zijn. In meer algemene zin zouden de spelregels beter vindbaar moeten zijn.
• Tweede voorlichtingsronde over de verkiezingen is nodig: rond het indienen van de
kandidatenlijst. De eerste ronde is ook nodig, maar wordt niet zo goed bezocht. Dus ook
publicitair meer aandacht aan besteden.
• Bekendmaking uitslag moet worden heroverwogen.
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BIJLAGE A
UITSLAGEN VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRAAD EN ONDERDEELCOMMISSIES 2017-2019
Uitslagen OR- en ODC-verkiezingen, 13 maart 2017
De onderstaande kandidaten zijn gekozen in de Ondernemingsraad respectievelijk de onderdeelcommissies
voor de periode april 2017 – april 2019.
Toewijzing van de zetels
Kandidaten krijgen in principe een zetel toegewezen in volgorde van de ingediende lijst. Alleen kandidaten die
meer dan de helft van de kiesdeler behalen (in geval van de OR 40 stemmen of meer) worden in volgorde van
het aantal behaalde stemmen boven de overige kandidaten geplaatst.
Ondernemingsraad (21 zetels, opkomstpercentage 34,02%, kiesdeler 79)
Overheid FNV (10 zetels)
I.H.J. Sabelis
J.J.M. Sierag
H.J.M. Olijhoek
A. Kiss
P. Stol
D. Pavlopoulos
E.J. Hartstra
R.E. Vermunt
J.W. Rebel
M. Boukabous

149 stemmen
106 stemmen
100 stemmen
60 stemmen
55 stemmen
51 stemmen
50 stemmen
43 stemmen
33 stemmen
17 stemmen

Reservekandidaten
I. Trakzel
B. Mulder
M.J. Peters

15 stemmen
29 stemmen
25 stemmen

CNV Connectief (6 zetels)
T.C. de Gilder
G.M.J. van Kampen
C. van der Kooi
A.J. Overbeeke
V.A. van Bijlert
M. de Vries

86 stemmen
85 stemmen
53 stemmen
48 stemmen
6 stemmen
35 stemmen

Reservekandidaten
P.H.M.P. Roelofsma
E. Dijkstra
J. Hallebeek
S.B. Sinke
G.J. Buijs
T. van Asperen
A.J.G.M. van Montfort
J.M. Koppenol
G. Harinck

11 stemmen
36 stemmen
8 stemmen
39 stemmen
9 stemmen
19 stemmen
7 stemmen
25 stemmen
22 stemmen

Vrije lijst ProVU (5 zetels)
E. Plomp
106 stemmen
J.J. Dudok
79 stemmen
D.I. Watchman
67 stemmen
H. Quadir
59 stemmen
J.G.M. Lammerts
59 stemmen
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Reservekandidaten
D.F. Oostveen
H.M.R.A. van Eyghen

11 stemmen
38 stemmen

Onderdeelcommissie IT (9 zetels, opkomstpercentage 53,66%, kiesdeler 18)
Vrije lijst
JM.P.F. Heinen
26 stemmen
B. Eftekhari
25 stemmen
J.D. van Hattem
24 stemmen
C.M.A. Willems
15 stemmen
I.M. Hallie
15 stemmen
C. Groot
12 stemmen
D.W. van Leeuwen
10 stemmen
S. van Bekkum
10 stemmen
J.W. Rebel
8 stemmen
Reservekandidaat
P. Stol

9 stemmen

Onderdeelcommissie Bibliotheek (5 zetels, opkomstpercentage 81,58%, kiesdeler 13)
Vrije lijst
C. Rink
19 stemmen
N.A. Zoontjes
15 stemmen
M.C. de Zwaan
10 stemmen
S.D. Oldenkotte
8 stemmen
R.H.J. Otten
6 stemmen
Reservekandidaat
S. Moes

4 stemmen

*******************************************************************************
Bij de volgende commissies hebben geen verkiezingen plaatsgevonden, aangezien het aantal kandidaten
kleiner of gelijk was dan het aantal te vervullen zetels. De onderstaande kandidaten worden benoemd.
Onderdeelcommissie Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (11 zetels)
Vrije lijst
C.F.A. van Wesenbeeck
R.H. Oostendorp
D.M. Kunst
I.L. Lindner
F.E.J.M. Derksen
A. Opschoor
S. Poelhekke
H.R.N. Werkman
M. Schoute
M.M. Rietdijk
S.C. Kronenbitter
Onderdeelcommissie Bestuurszaken (5 zetels)
Vrije lijst
G.H. Breukelaar
B.J. Roseboom
F. Laghaei
B.M. Zegveld
Onderdeelcommissie Rechtsgeleerdheid (9 zetels)

12

Eindrapportage OR- en ODC-verkiezingen 2017

Vrije lijst
J. Zwart
J.H. Dondorp
A.M. de Laaf
A.E. van Rooij
A.J. Overbeeke
F.M. Gilligan
A. Eleveld
D.M.A. Bij de Vaate
M.J. Hornman
Onderdeelcommissie Gedrags- en Bewegingswetenschappen (13 zetels)
Vrije lijst
J. van der Kamp
L.J.R. Casius
J. Houdijk
R.T. Nieuwboer
Q. Helmer
W. Hoogaars
A. Belopolsky
A.C. Jaschke
M. Praagman
T. IJmker
M.A.H. Ilias
K. Mortier
T. Bosma
Onderdeelcommissie Finance & Audit (7 zetels)
Vrije lijst
F.S. Helmich
L.L.J. Truijens
R.. Altepost
M. El Hadaoui
Onderdeelcommissie Geesteswetenschappen (9 zetels)
Vrije lijst
W. Elsing
F.D. Huijzendveld
G.J. Boter
J.F. van der Meulen
J.H.G. Bergsma
J. Lamerichs
Onderdeelcommissie Student – en Onderwijszaken (9 zetels)
Vrije lijst
E.J. Hartstra
M.J.C. Keijman
A. Bon
L. Barlag
S. Kleijne
B. Overbeek
K.A. Labega
N. Mahnin
P. Steeman
Onderdeelcommissie Sociale Wetenschappen (9 zetels)
Vrije lijst
J.W. Ouwerkerk
H. Hovenkamp
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E.W. Bal
D. Oegema
B. Slijper
M.T.M. Dijkstra
H. Koerten
M. Hoijtink
Onderdeelcommissie Bètawetenschappen (15 zetels)
Vrije lijst
I.H.M. van Stokkum
K.A. Feenstra
M.J.M. van Velzen
P. Gori-Giorgi
J. Hulshof
K.M. Ubink
J.C. Vos
T. Hoekstra
Y.J.M. Bollen
H. van der Woerd
Onderdeelcommissie C&M (7 zetels)
Vrije lijst
R. Meijer
J. Bouwman
R.M.A. Visser
J. Commandeur
H. Ten Voorde
H. Helleman
Onderdeelcommissie HRM-AM (7 zetels)
Vrije lijst
S.L.E. de Backer
H.J. Hagen
C.J. van der Linden
C. Maas – Emmen
R.F. Neumann
M.S. Philippo
W.L.M. Windt
Onderdeelcommissie Facilitaire Campus Organisatie (9 zetels)
B.J. Ottens
M.A. Botter
B. Mulder
R. van Es
M. Langeveld
H. Leuverink
J. Hogers
Onderdeelcommissie Godgeleerdheid (7 zetels)
V.A. van Bijlert
M.G.K. van Veen
A.W. Zwiep
E.C.T. de Jongh
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BIJLAGE B VERKIEZINGSPROTOCOL
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BIJLAGE C DRAAIBOEK

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
31a
31

VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 8 juni 2016
Verkiezingsdatum bepalen: 6 -12 maart 2017. Geaccepteerd door commissie op 25 mei 2016
Voorstel voor verkiezingsperiode overleggen met college.
Grondig doorlopen en vaststellen van het draaiboek
Eerste overleggen met IT. Wie van UC IT wordt toegevoegd aan de commissie?
Eventueel: aanvang maken met wijzigingen in het reglement
Vaststellen globaal tijdpad verkiezingen (formeel document aan CvB en organisatie)
Informeren vakorganisaties over verkiezingen: vooraankondiging per mail
Informeren Ondernemingsraad over stand van zaken op OR-vergadering van 15 juni a.s.
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 22 juni 2016 om 09.30 uur
Aankondiging aan IT dat de VC van start is gegaan en twee peildata heeft waarop informatie
nodig is: een met betrekking tot samenstelling kiesregisters en een ter bepaling van de grootte
OR en ODC’s
Melden van eerste peildatum t.b.v. samenstelling kiesregister aan IT-medewerkers: 9 juli
Opvragen van de lijst met VU-bedrijven bij IT t.b.v. actiepunt 12
Bepalen/bevestigen van categorieën medewerkers
Melden peildatum t.b.v. bepalen aantal zetels OR en ODC. Peildatum is 6 september
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 14 september 2016 om 09.30 uur
Vaststellen aantal zetels OR (peildatum was 6 september)
Vaststellen van de ODC’s + aantal zetels (peildatum was 6 september)
Definitieve tijdschema bekend maken aan CvB (schriftelijk) met aantallen zetels OR en ODC’s
en voorstel voor reglementswijziging voorleggen.
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 5 oktober 2016 om 10.00 uur
Bespreken (tijdpad) inzet diverse communicatiemiddelen. In samenspraak met ComCom
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 2 november 2016 om 09.30 uur
Nader overleg met commissie COM over publiciteit, communicatie en taakverdeling
Ruimte reserveren bij Ad Valvas voor de advertenties
Inrichten informatiepagina op de site
Oproep per brief aan bonden om kandidaten te stellen, vraag om links voor op de website
Informatiepagina in de lucht met links naar vakbonden en ProVU
Aanpassen van de instellingsbesluiten ODC’s
Melden van ODC-verkiezingen en tijdschema aan betrokken eenheden (incl. ODC’s zelf) +
versturen instellingsbesluit
Eventueel: wijzigingen van reglementen naar CvB sturen t.b.v. standpuntbepaling college
Conceptbericht maken over elektronische verkiezingen, tijdschema, ter inzage legging,
indienen kandidatenlijsten, bezwaren etc. + verwijzing naar informatiepagina met links naar
vakorganisaties.
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 30 november 2016 om 09.30 uur
Melding van de verkiezingsperiode aan de ondernemer, de leidinggevenden, de werknemers
en de werknemersorganisaties in Ad Valvas en OR-pagina (conceptbericht van november)
Aankondigen van het verzenden van e-mails bij IT-afdeling (bezorging zeker stellen door
controle op mailadressen. Dit gebeurt door Webelect en IT onderling)
Periode waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen de verkiezingsperiode
Wijzigingen van reglementen moeten gereed zijn, inclusief inwinnen standpunt CvB
Klaarzetten teksten van mails: Webelect stuurt conceptteksten aan commissie, de commissie
pas aan en stuurt terug.
Overleg met de dienst COM over de vormgeving van de verkiezingssite. Welk logo en
achtergrond?
Nadenken over verkiezingsdebat i.c.m. medewerkersvoorstelling. Eventueel actie hierop
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32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

met betrekking tot locatie, catering, afstemming met E-J Hartstra, uitnodigingen etc.
Op OR-pagina van januari met deadline van: tekst en foto bij artikel over ‘de grote kwesties
voor de OR in 2016’. Voorbereiding dient in december al te gebeuren.
Aanleveren bestand voor uitvoeren van de proefconversie (via IT)
Terugkoppeling met betrekking tot de proefconversie (tussen webelect en IT)
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 11 januari 2017 om 09.30 uur
Openstelling voor controle, informeren betrokken per email en bekendmaking van de lijst met
verkiesbare en/of kiesgerechtigde werknemers.
Ter inzagelegging kiesregister (digitaal)
Periode van schriftelijk bezwaar maken en vaststellen kiesregister
OR-pagina februari: er zou een korte update van stavaza over de verkiezingen kunnen worden
gegeven. Aankondiging debat? Voorbereiding in januari.
Vervolg van afstemmen en in gang zetten acties rond verkiezingsdebat
Publicatie oproep om kandidaatstelling in VU-zine voor vakbondslijsten én vrije lijsten
Vaststellen en registreren van te gebruiken items in het kandidaatprofiel: VC moet bepalen
welke items de kandidaten kwijt mogen in hun profiel (foto, etc)
Indienen kandidatenlijsten door werknemersorganisaties

62

VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 8 februari 2017 om 09.30 uur
Indienen vrije lijsten
Controleren vakbondslijsten en vaststellen geldigheid
Controleren vrije lijsten en vaststellen geldigheid en streven naar publicatie dezelfde dag
Doorgeven definitief kiesregister
Melden noodzaak houden van verkiezingen
Verzenden van uitnodigingen aan kandidaten voor het invullen van profielen
Conceptteksten voor mails 1, 2 en 3 moeten gereed zijn
Doorgeven definitieve kandidatenlijsten aan Webelect (na ommekomst week bezwaar).
Eventueel kunnen vlak voor de verkiezingen nog mensen worden verwijderd.
Verzenden eerste oproep met aankondiging verkiezingen (mail 1)
Einde termijn voor het maken van de kandidaatprofielen
Bekendmaking kandidatenlijsten door Webelect (mail 2)
Bekendmaking geldige kandidatenlijsten (in Ad Valvas)
Indienen schriftelijke bezwaren tegen kandidatenlijsten
Opnemen vastgestelde kandidatenlijsten op de informatiepagina
Posters/flyers ontwerpen en laten drukken
Verkiezingsspecial in AV. Kitty verzorgt de binnenpagina’s (kandidatenlijsten). Dat zijn twee
pagina’s. De overige pagina’s: interviews met lijsttrekkers, ODC’s, belang van stemmen, grote
issues voor de OR noemen.
Rondje langs de ODC’s maken of een bijeenkomst voor ODC’s om actief info te verspreiden.
Maakt ODC eigen materiaal? Kandidaatleden inschakelen, ook voor ODC’s
Klaarmaken en bezorgen van informatiemateriaal bij medewerkers
Beginnen met twitteren en facebook nog actiever bijhouden
Advertentie in AV ‘u heeft nog tot .. maart om uw stem uit te brengen’
Concrete afspraken maken, ook met de OR, over acties in de verkiezingsweek. Bespreken in
de OR van februari.
Actie ondernemen in kader van ludieke zaken in verkiezingsweek

63
64
65
66
67
68

VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 1 maart 2017 om 09.30 uur
Eindcontrole verkiezingen (testen systeem) door Webelect
Organiseren van locatie, catering etc. rond bekendmaking verkiezingsuitslag
FLYEREN, POSTERS OPHANGEN, Let ook op faculteiten.
Openstellen verkiezingen, Webelect stuurt mail 3
Monitoren ongestoorde voortgang stemproces
Verzenden herhaalde oproep tot deelname: mail 4

43
44
45
46
47
48
51
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60

61
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69

Sluiting verkiezingen
VERGADERING VERKIEZINGSCOMMISSIE: 13 maart 2017 om 09.30 uur
Handmatig toevoegen aan excelbestand van de stemmen bij volmacht/papier
Vaststelling verkiezingsuitslag
Bekendmaking uitslag op de verkiezingssite en Ad Valvas
Bekendmaking uitslag op 13 maart in Aurora om 16.00 uur
Periode voor schriftelijk bezwaar maken
Definitieve vaststelling uitslag + bekendmaking + verzending benoemingsbrieven en
kennisgeving aan bestuur (centraal en decentraal)
Installatie van de nieuwe OR en ODC’s
Doorgeven nieuwe samenstelling aan alle betrokkenen
Archiveren uitslagen en overige gegevens tot volgende verkiezingen
Samenstellen en agenderen eindrapportage verkiezingen

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Legenda
Zwart
Rood
Groen

verantwoordelijkheid ligt bij verkiezingscommissie
verantwoordelijkheid ligt bij de commissie Communicatie
verantwoordelijkheid ligt bij Webelect.

Handelingen na afloop van bezwaarperiode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onmiddellijk na de bekendmaking ontvangen alle gekozen en benoemde leden een
mail met de voorlopige uitslag
Alle gekozen en benoemde OR- en ODC-leden ontvangen een gepersonaliseerde
brief (er is een voorbeeld brief voor gekozen leden OR, gekozen leden ODC en
benoemde leden ODC), na ommekomst van de bezwaartermijn
Het CvB wordt op de hoogte gesteld van samenstelling OR, de
faculteitsbesturen/directeuren van de samenstelling ODC (ook hier is een voorbeeld
brief van). Verdere communicatie via site, vu-zine en vunet.
Prioriteit heeft het organiseren van een startconferentie. Daarover moet een mail uit
om aan te melden
Het programma van de startconferentie wordt bijgevoegd bij de benoemingsbrieven
Nieuwe OR-leden moeten toegevoegd aan community site
Voormalige leden moeten van community site af
Voormalige leden mogen ipad behouden (toestemming toenmalige secretaris CvB
Roeleke Vunderink is in 2014 verkregen)
Nieuwe OR-leden krijgen ipad, die moeten besteld worden
Nieuwe OR-leden krijgen naambordje
Overdrachtsdocument moet gemaakt
De installatievergadering moet worden geregeld.
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