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Betreft Quick Wins D&D 

  

Beste decaan, beste Hans, 

 

Deze brief dient als aanzet voor een gesprek betreffende de Quick Wins ofwel de directe 

verbeterpunten zoals geformuleerd in het rapport van de Commissie Democratisering en Decentralisering. 

In deze brief zal worden ingegaan op het standpunt en de focuspunten van de FSR FMG ‘16-’17. We willen 

benadrukken dat deze brief naar onze mening niet raakt aan het takenpakket van de Werkgroep Inrichting 

Medezeggenschap die nu brainstormt over de bestuursstructuur van de faculteit. De hieronder besproken 

aanbevelingen kunnen zonder wijziging van de huidige bestuursstructuur worden ingevoerd en staan dus 

los van de uitkomsten en de interpretatie van het referendum door de werkgroep. Graag zouden we in de 

OV van 26 januari 2017 kennis willen nemen van uw mening over de onderstaande punten en uw plannen. 

 

 Het doel van de voorstellen uit het rapport van Commissie D&D is “om [...] de stemmen van de 

studenten en medewerkers beter hoorbaar te maken en de betrokkenheid van de universitaire 

gemeenschap bij het bestuur en de medezeggenschap van de instelling te versterken.” Hierbij aansluitend 

wil de FSR FMG benadrukken dat we graag zien dat de student meer betrokken raakt bij de universiteit en 

het onderwijs dat hij of zij volgt met behulp van betere hoorbaarheid voor de student. De FSR FMG is van 

mening dat er met dit in gedachten structurele veranderingen moeten plaatsvinden om de vergroting van 

betrokkenheid te begeleiden en te stimuleren. Hieronder volgen verbeterpunten uit het rapport van de 

commissie Democratisering en Decentralisering die hieraan zouden bijdragen. 

 

Aanbeveling 1: Terugdraaien van beleid. 

In het rapport staat: ‘Zorg bij de invoering van nieuwe beleidsmaatregelen, procedures of 

richtlijnen er steeds vooraf voor om evaluatiemomenten vast te stellen. Spreek vooraf met de 

medezeggenschap af om de betreffende beleidsregel, procedure of richtlijn af te schaffen als daarmee 

beoogde doelen in onvoldoende mate behaald worden of te veel ongewenste neveneffecten of collateral 

damage opleveren. Dergelijke afspraken (beleidsevaluatie) zouden op een toegankelijke plek op de 

website bij elkaar kunnen worden gezet ter bevordering van transparantie en accountability.’  

De raad vraagt zich af hoe op dit moment wordt gedacht over het terugdraaien van beleid en de 

transparantie daarvan en of bovengenoemde beleidsevaluatie met de huidige situatie in strijd is. 
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Aanbeveling 2: Uitbreiding van de ambtelijke en communicatieve ondersteuning 

medezeggenschap. 

Bij dit punt wordt er geduid op onafhankelijk en gespecialiseerd extern advies - juridisch of 

anderszins - voor zowel de studentenraad als de OC’s. Omdat er elk jaar een nieuwe raad is, kan het 

ontbreken aan ervaring. Dit zou door, bijvoorbeeld, een vast (maandelijks) moment waar 

medezeggenschapsorganen op een laagdrempelige manier onafhankelijke bijstand kunnen krijgen en 

vragen kunnen stellen opgevangen worden.  

 

Aanbeveling 3: Informatieverstrekking. 

De FSR FMG ziet graag dat afspraken en de communicatie met de medezeggenschap verbeterd 

wordt door: deze eerder in de besluitvormingsprocessen te betrekken en bij ieder plan een tijdspad te 

voegen met daarbij de naam van een (beleids)medewerker die beschikbaar is voor vragen en de 

momenten van inspraakmogelijkheden. De FSR FMG vraagt zich af hoe de decaan hierover denkt en of de 

decaan op dit punt ook verbeterpunten ziet (in de situatie zoals hij nu is). 

 

Aanbeveling 4: Het meer openbaar en toegankelijk maken van bestuurlijke kwesties en aandacht 

voor democratie en inspraak. 

In het rapport wordt het belang van openbaarheid en toegankelijkheid van bestuur als belangrijk 

gezien en er staat: ‘Zorg dat alle stukken online en op een openbare website te vinden zijn.’ Om de 

transparantie van bestuur te bevorderen zou de FSR FMG uw en onze eigen stukken op onze website 

willen zetten. Daarom zou de raad uw stukken graag digitaal (en wellicht zonder handtekening) willen 

ontvangen. Daarnaast hoort de FSR FMG graag of er vanuit de decaan of het CvB al informatie over 

beleidsplannen digitaal te vinden is en hoe hier over nagedacht wordt. 

 

De FSR FMG ‘16-’17 is benieuwd naar uw mening over de bovenstaande punten betreffende het 

terugdraaien van beleid, uitbreiding van ondersteuning voor de medezeggenschap, 

informatieverstrekking en openbaarheid en hoort graag of u heeft nagedacht over eventuele maatregelen 

die hierop volgen. 

 

 

Gaarne tot nadere toelichting bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 
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