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VERSLAG 
 
1. Opening (11:24uur) en vaststelling agenda 
De voorzitter van de GV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 50 
2. Mededelingen 
De voorzitter vertelt dat GV-leden Palies en Roodenburg de plannen voor de Voorinvesteringen 
zullen doornemen en hierover een advies aan de GV opstellen, zodat de plannen besproken kunnen 
worden. 
 55 
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3. Vaststelling van het verslag van de 67e GV d.d. 4-11-2016 
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het 
verslag.  
Vaststelling van het verslag van de 69e GV d.d. 2-12-2016 60 
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het 
verslag.  
 
4. Voorgenomen besluit bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA 
Een GV-lid ligt toe dat er nieuwe informatie is verstrekt over o.a. de plaatsing van de diensten in de 65 
organisatie, en dat nu moet worden besloten of de verstrekte informatie voldoende is om een 
beslissing te nemen. Het GV-lid legt uit dat GOR verhelderd wil krijgen hoe intensief de 
samenwerking tussen de instellingen moet zijn voor goede dienstverlening, omdat de 
dienstverlening bestaat uit 3 lagen (faculteit, campus en generiek) en er over de samenwerking UvA-
HvA is gesteld dat de winst op de generieke laag gehaald zou worden. Het GV-lid vraagt of deze 70 
winst verloren gaat wanneer er over wordt gegaan tot splitsing van de diensten en welke wijze van 
ontvlechting er mogelijk is tijdens het bieden van goede dienstverlening. Het GV-lid legt uit dat de 
GOR graag meer inzicht in de kosten voor de gemene rekening voor zover het de diensten betreft 
zou krijgen en inzicht zou krijgen hoeveel mensen onder deze rekening vallen. Deze informatie is bij 
het College van Bestuur opgevraagd en ontvangt de GOR waarschijnlijk in de volgende week. Het 75 
GV-lid vertelt dat de GOR daarnaast juridisch advies inwint over het verloop van het traject en het 
vormgeven van de samenwerking ten opzichte van de medezeggenschap nu er wordt gesproken over 
‘samenwerkende medezeggenschap’. Er besproken of de medezeggenschap van de UvA en de HvA 
gezamenlijk een medezeggenschapsraad kunnen vormen, zoals dit in het uitvoeringsplan wordt 
genoemd. 80 
Een GV-lid vraagt de aanwezige toehoorders van de CMR en GOR naar de laatste stand van zaken, 
maar de publieke tribune heeft geen spreekrecht binnen de vergadering. 
 
De vergadering wordt 5 minuten geschorst. 
 85 
Een GV-lid uit bezwaar over de procedure waarbij de vergadering wordt geschorst om de publieke 
tribune aan te horen.  
 
Een GV-lid stelt dat het zinvol is om te onderzoeken hoe schadelijk ontvlechting zou zijn voor de 
diensten, maar hierbij moet worden gekeken naar de effecten op de korte en lange termijn. Het 90 
instemmen met het voorgenomen besluit zal een ingewikkelde samenwerking tussen de diensten en 
medezeggenschap tot gevolg hebben, maar ontvlechting leidt tot mogelijkerwijs tot een tumultueuze 
periode op de korte termijn. Een GV-lid stelt dat deze beoogde effecten voor korte en lange termijn 
nog niet duidelijk zijn. Informatie over de gemene rekening kan hier inzicht in verschaffen. Een GV-
lid stelt dat de uitkomst van de juridische adviezen aan de GOR en bericht over de verdeelsleutels 95 
moet worden afgewacht.  
 
Er wordt besproken of stemming over het voorgenomen besluit uitgesteld moet worden. Een aantal 
GV-leden uit hier bezwaar tegen, maar omdat de geruime meerderheid de stemming graag wil 
uitstellen wordt besloten vandaag niet tot stemming over te gaan.  100 
Er wordt besproken hoe de informatie die de GOR nog toekomt met de GV zal worden gedeeld. 
Afgesproken wordt dat de GOR de informatie met de GV deelt wanneer deze beschikbaar is, en dat 
de GOR in zijn vergadering zal agenderen of hij een standpunt inneemt over het voorgenomen 
besluit. Hierbij zal een gedifferentieerd beeld van het standpunt worden geboden waar mogelijk, en 
zal gekeken worden naar zowel ontvlechting als de samenwerking op de vier onderdelen. 105 
 
Een GV-lid uit zorgen over de voorgestelde evaluatietermijn en de wijze uitvoering van de evaluatie. 
Een GV-lid stelt voor om na 2 jaren een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Een aantal GV-
leden uit kritiek op de termijn en de insteek voor de evaluatie. Er wordt besproken of de evaluatie 
vanuit de organisatie georganiseerd moet worden en op welke termijn. Een GV-lid draagt aan dat 110 
hierbij een helder organogram opgesteld moet worden, zodat de samenwerking helder in beeld 
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gebracht kan worden en op juridische wijze vormgegeven kan worden. Een GV-lid noemt de 
verschillende vormen van samenwerking uit het Berenschotrapport, waarbij de UvA en HvA nu 
voorkeur geven aan een vorm van samenwerking op basis van twee Colleges van Bestuur die 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het eigenaarschap van dienstverlening dragen. 115 
Het belang van een reële termijn voor de evaluatie wordt benadrukt, zodat de samenwerking binnen 
beide organisaties vormgegeven kan worden. Een GV-lid stelt voor om naar bestuurlijke en 
uitvoerende samenwerking twee onafhankelijke onderzoeken uit te laten voeren. Een aantal GV-
leden uit de voorkeur om geen externe commissies in te stellen, maar de evaluatie binnen de 
organisatie vorm te geven.  120 
Een GV-lid stelt voor om de enquête over het draagvlak binnen de diensten uit te werken tot een 
evaluatie. Een GV-lid stelt voor om het opnemen van de dienstenmedewerkers in de 
conceptopdrachtformulering van het uitvoeringsplan verder uit te werken. 
Een GV-lid stelt dat er bij het herzien van het instellingsplan expliciet aandacht moet worden 
besteed aan de verschillende cycli en doelen, en dat op basis hiervan de samenwerking mogelijk kan 125 
worden herzien. Een GV-lid bevraagt op basis van welke criteria dit zou gebeuren. Een GV-lid vult 
aan dat hierover vooraf afspraken gemaakt dienen te worden, omdat er anders op latere termijn 
wellicht geen bijdrage door de medezeggenschap geleverd kan worden. Het GV-lid stelt daarom 
voor om als GV te bepalen welke voorwaarden er aan de samenwerking gesteld moeten worden en 
welke problemen als basis voor de heroverweging van de dienstenstructuur gezien kunnen worden.  130 
Een GV-lid stelt dat de ontvlechting door de medezeggenschap van de UvA is geïnitieerd en dat 
hierbij was besloten te behouden wat qua dienstensamenwerking goed verliep en de overige 
problemen te analyseren en ontvlechten.  
 
Er wordt afgesproken dat GV-leden Donner, De Vos, Doeleman en Caupain een concept schrijven 135 
voor de evaluatie. In deze evaluatie zullen in ieder geval de volgende zorgen van de GV opgenomen 
worden: 
- de mate waarop de diensten aan het verzelfstandigen zijn (formeel en informeel); 
- gevoel van gemeenschap tussen de dienstenmedewerkers, wetenschappelijk personeel en 
studenten; 140 
- mate van tevredenheid van dienstenmedewerkers; 
- autonomie van de dienstmedewerkers op 3 niveaus; 
- perceptie van de diensten als 1 geïntegreerde dienst;  
 
Het concept voor de evaluatie zal aan de GV worden voorgelegd zodat er extra punten aan 145 
toegevoegd kunnen worden wanneer wenselijk. Tevens zal het concept voor de evaluatie informeel 
besproken worden met het College. Het document moet afgerond zijn voor de GV op 24 februari.  
 
5. Begroting 2017 
De voorzitter ligt dat er de afgelopen twee weken is geschreven aan een GV-brief aan het College. 150 
Op basis van de brief die de GV ontvangen heeft over het GV-instemmingsrecht op financiële 
consequenties is besloten om de brief te herschrijven en wederom redactioneel voor te leggen. Er is 
een afvaardiging van de GV in gesprek getreden met het College en er wordt momenteel onderzocht 
of ‘instemmingsrecht op de financiële consequenties’ daadwerkelijk aan de GV-wensen tegemoet 
komt.  155 
Er zal worden gewacht op de officiële brief van het College en duidelijkheid over de verschillende 
vormen van advies- en instemmingsrecht die er facultair en centraal verleend zullen worden 
aangaande de plannen. Op basis hiervan zal er hoogstwaarschijnlijk op 24 februari een besluit over 
de begroting genomen worden.  
 160 
5. Rondvraag en sluiting 
- De presentielijsten van GV69 en GOV41 zullen worden gecorrigeerd.  
 
De voorzitter bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
12:45uur.  165 
 


