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Geachte leden van de nieuwe Ondernemingsraad,
De Ondernemingsraad 2014 - 2017 heeft in 2015 het initiatief genomen om een GV-commissie
democratisering (CieDem) in te stellen. Dit kwam voort uit gesprekken die in maart 2015 met het
College van Bestuur (CvB) zijn gevoerd naar aanleiding van een wijziging van het besturingsmodel
van de VU en de situatie aan de UvA (Maagdenhuisbezetting).
In die gesprekken heeft de collegevoorzitter ermee ingestemd om de grotere, principiëlere discussie
aan te gaan over hoe de universiteit bestuurd moet worden. Met de GV, maar ook met de bredere
universitaire gemeenschap. De commissie democratisering kreeg de opdracht een visie en
voorstellen te ontwikkelen voor een democratischer bestuursmodel voor de Vrije Universiteit. Het
streven was dit nieuwe bestuursmodel nog binnen de zittingstermijn van de OR 2014 - 2017 te
realiseren.
In januari 2017 heeft de CieDem haar rapport Naar een democratischer bestuursmodel voor de Vrije
Universiteit gepresenteerd aan de GV en de bredere VU-gemeenschap. Dit rapport bevat een tiental
aanbevelingen, voorzien van een groot aantal concrete voorstellen. In hoofdlijnen bepleit de
commissie (1) een sterkere positie van de medezeggenschap, (2) meer participatie van de bredere
VU-gemeenschap en (3) meer beleidsvrijheid en autonomie voor de faculteiten.
Op basis van een openbare discussiebijeenkomst over het rapport en een digitale pre-stemming over
de aanbevelingen en voorstellen kan geconcludeerd worden dat de leden van de Ondernemingsraad
zich unaniem in de hoofdlijnen van dit rapport konden vinden. Het leek er daarom op dat het rapport
een goede basis vormde om tot een ongevraagd advies aan het College van Bestuur te komen.
Het is de vorige OR desondanks echter niet gelukt om binnen de zittingstermijn in GV-verband tot
consensus te komen.
Met deze brief wil de Ondernemingsraad 2014 - 2017 de nieuwe ondernemingsraad vragen dit
dossier weer zo spoedig mogelijk op te pakken. Daarbij benadrukken wij de zeer brede steun onder
de oude ondernemingsraadleden voor de hoofdlijnen van het rapport van de CieDem. Wij adviseren
de nieuwe raad daarom – net als de vorige – de hoofdlijnen van het rapport over te nemen, en zo
snel mogelijk tot een gedragen ongevraagd advies te komen.
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