Medezeggenschap aan de Vrije Universiteit
Sinds 1999 heeft de Vrije Universiteit een ondernemingsraad (OR), bestaande uit
werknemers van de universiteit. De OR komt tot stand na verkiezingen, waarbij de
werknemers hun stem uit kunnen brengen op kandidaten van de diverse vakbondslijsten of
op kandidaten van een vrije lijst.
De OR haalt zijn bevoegdheden uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Zoals de
WOR voorschrijft is het doel van de OR ‘het uitoefenen van medezeggenschap in het belang
van het goed functioneren van de universiteit in al haar doelstellingen’. Om dit te doen heeft
de OR verschillende rechten die in de WOR staan omschreven. Zo is er het informatierecht,
het adviesrecht en het instemmingsrecht (zie ook taken en bevoegdheden OR op de website
van de OR: www.ondernemingsraadvu.nl). Het werk van de OR wordt voor een belangrijk
deel voorbereid door (vaste) commissies.
Bij elke faculteit en de meeste diensten is er een onderdeelcommissie (ODC). De ODC's
fungeren als een lokale OR voor zaken die het belang van de faculteit of dienst niet
overschrijden.
Verkiezingsperiode
De verkiezingen van de Ondernemingsraad (OR) en de onderdeelcommissies (ODC) vinden
eens in de twee jaar plaats. De huidige OR- en ODC-leden hebben zitting tot april 2017. De
verkiezingen voor de nieuwe OR en ODC’s vinden plaats van 6 – 12 maart 2017.
Stemmen
De OR- en ODC-verkiezingen zijn digitaal. Er worden geen stembiljetten meer verstuurd,
maar u kunt in de verkiezingsweek op uw werkplek of van thuis uit inloggen op de site van
Webelect (www.webelect.nl) met uw VU-net-id.
Inzage in het kiesregister
Het kiesregister is de lijst met kiesgerechtigde en verkiesbare werknemers. Het kiesregister
kan digitaal worden ingezien. Het is raadzaam deze lijst te raadplegen om te controleren of u
uw actief of passief kiesrecht voor OR en ODC kunt uitoefenen, met andere woorden of u
stemrecht heeft en of u zich kandidaat kunt stellen. Als u ziet dat uw naam ten onrechte
ontbreekt of dat uw kiesrechtgegevens niet in orde zijn, kunt u (voor 16 januari 2017) per brief
of e-mail bezwaar maken bij het ambtelijk secretariaat van de OR.
Dit kiesregister wordt op 6 januari 2017 opgesteld en gedurende de week van 9 - 15 januari
2017 opengesteld voor controle door de werknemers van de VU.
Passief en actief kiesrecht
Actief kiesrecht is het recht om te kiezen, passief kiesrecht is het recht om gekozen te
worden.

U heeft actief kiesrecht, u mag dus meestemmen, voor de OR en de ODC van uw onderdeel
als u op 6 januari 2017 (bij de opstelling van het kiesregister) werkzaam voor de VU was (en
dat bij aanvang van de verkiezingen nog bent).
U heeft passief kiesrecht, u kunt zich kandidaat stellen op een lijst, voor de OR en de ODC
van uw onderdeel als u in het jaar voorafgaand aan 6 januari 2017 in totaal ten minste een
half jaar werkzaam bent geweest voor de VU, en dat bij het begin van de verkiezingen nog
steeds bent.
Kieslijsten en kandidaatstelling
De verkiezingen van de OR en de ODC’s geschieden volgens een lijstenstelsel. Zowel de
vakorganisaties als (groepen) VU-medewerkers kunnen lijsten indienen met kandidaten
waarop kan worden gestemd.
De vakorganisaties dienen deze lijsten uiterlijk 30 januari 2017 in te dienen bij het ambtelijk
secretariaat. Vrije lijsten kunnen tot uiterlijk 6 februari 2017 worden ingediend.
Vrije lijsten
VU-medewerkers die zich kandidaat willen stellen voor de OR of een onderdeelcommissie en
die geen lid zijn van een vakbond die een kandidatenlijst heeft ingediend, kunnen een
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zogenaamde ‘vrije lijst’ indienen. Een vrije lijst is een lijst van minimaal vijf (5) kandidaten .
De naam van de kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen. De lijst kan
worden afgehaald op het ambtelijk secretariaat en ingevuld weer worden ingeleverd. Er
bestaat er ook de mogelijkheid om de lijsten te downloaden via de website van de
OR: www.ondernemingsraadvu.nl
Lijstverbindingen
Het OR-reglement voorziet in de mogelijkheid van verschillende lijsten om zich met elkaar te
verbinden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris
van de OR.
Vakorganisaties
Aan de OR- en ODC-verkiezingen zullen waarschijnlijk vier vakorganisaties meedoen:
FNV Overheid
CNV Connectief
CMHF/VAWO
Ambtenarencentrum (AC)
De verkiezingscommissie
De Verkiezingscommissie van de OR organiseert de verkiezingen in samenwerking met het
ambtelijk secretariaat. De Verkiezingscommissie bestaat uit:
•
•
•
•
•

Dick de Gilder, lid van de OR en voorzitter van de commissie
Aniko Kiss, lid van de OR
Eric-Jan Hartstra, lid van de OR
Jacques Spaapen, voormalig OR-lid en adviseur van de commissie
Kitty Jong, ambtelijk secretaris van de OR en deze commissie

Meer informatie
Meer informatie over het bovenstaande (en andere zaken) kunt u krijgen bij het ambtelijk
secretariaat van de OR. De ambtelijk secretaris, Kitty Jong, staat u graag te woord.
E-mail: or@vu.nl
Telefoon: 598 5312
Bezoekadres: De Boelelaan 1105 (hoofdgebouw), kamer 15A-88
Openingstijden: 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
www.ondernemingsraadvu.nl
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N.b. dit minimumaantal geldt alleen voor de OR, niet voor de ODC’s.

