
 

 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 
studentenraad.nl/csr 

Conceptagenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Vaststellen verslagen en doornemen actielijst 
4. Mededelingen 
5. Update DB, commissies, afgevaardigden en studentassessor 
6. Vaststellen agenda 
7. Voorstel energiecommissie 
8. OV: actielijst doornemen 
9. OV: huisvesting 
10. OV: CSR-Onderwijsvisie 
11. OV: Schakeltrajecten 
12. OV: Studentenservices 
13. Kieskompas: draagvlakdocument 
14. OV: Duurzaamheid 
15. Decaanbenoeming 
16. Vertaalkosten website 
17. UvA-HvA 
18. Vaststellen campagnefinanciering 
19. RvT benoemingsadviescommissie 
20. W.v.t.t.k. 
21. Rondvraag  
22. Sluiting 

1. Opening 
Mark opent de vergadering om 12:00uur en heet iedereen welkom. 1 

2. Post 
De postlijst wordt doorgenomen.  2 

 

Notulen van de Plenaire vergadering van de CSR op 
5 april 2017 

  

Aanwezig 
Anna Caupain, Daan Doeleman, Mark Džoljić, Lianne Hooijmans (tot 14:47uur), Davey Noijens, Tjapko van Noort, 
Sacha Palies, Alex Tess Rutten, Noa Visser, Tijmen de Vos, Gerwin Wezelman 

Afwezig Manouk Schippers,  Annabel Wildschut , Ali Yurtseven 

Gast Linda van Exter Studentassessor-CvB   
Verslag 

 

Tamara van den Berg Ambtelijk secretaris 
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3. Vaststellen verslag en actielijst 
Het verslag van 29 maart 2017 wordt niet vastgesteld, omdat er nog een wijziging aangedragen 3 

zal worden. 4 

De actielijst (incl. pro memorie) wordt doorgenomen.  5 

4. Mededelingen 
- Annabel is naar een conferentie. Manouk is afwezig en heeft Noa gemachtigd. Ali is afwezig en 6 

heeft Davey gemachtigd.  7 

- Linda van Exter is later. 8 

5. Update DB en/of commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De schriftelijke updates worden kort besproken.  9 

- De update van Davey volgt nog. 10 

- De vragen aan de studentassessor zullen worden gesteld wanneer zij aanwezig is. 11 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   12 

7. Voorstel energiecommissie 
De CSR besluit over het voorstel van de energie commissie. 13 

Anna vraagt wat voor draagvlak het burgerinitiatief heeft. Tijmen legt uit dat dit wordt gevormd 14 

door de ondertekenaars.  15 

Gerwin vraagt hoe de energiecommissie het kabinet wil adviseren de doelstellingen te bereiken. 16 

Tijmen verwacht dat dit middels handtekeningacties, het schrijven van adviezen en lobbyen zal 17 

verlopen. Gerwin vraagt welke maatregelen er getroffen worden en welke financiële 18 

consequenties er aan verbonden zullen worden. Tijmen legt uit dat het om fossielvrije 19 

energieproductie gaat. Sacha vraagt of het College wordt verzocht om mede te ondertekenen en 20 

of andere universiteiten dit ook zullen doen. Alex vult aan dat andere universiteiten ook 21 

benaderd zijn. Tijmen geeft aan dat de energiecommissie kan dienen als informatienetwerk en 22 

zo betrokken kan worden bij het hervormen van het instellingsplan.  23 

Gerwin geeft aan wel voorstander van een duurzame energiecommissie te zijn, maar hij zou 24 

graag een meer uitgewerkt plan zien, zodat duidelijk is wat er ondertekend wordt. Tijmen geeft 25 

aan dat er slechts een doel ‘als stip aan de horizon’ bestaat waaraan gecommitteerd wordt. Daan 26 

geeft aan dat de commissie breed opgezet is en dat de initiatiefnemers niet ideologisch is één 27 

hoek te vangen zijn.  28 

 29 

Stemvoorstel: De CSR besluit om het initiatief van de energiecommissie voor 100% schone 30 

energie in Nederland te steunen. 31 

Voor: 13 32 

Tegen: 0 33 

Blanco: 0 34 

Onthouden: 0 35 

Het stemvoorstel is aangenomen.  36 

8. OV: actielijst doornemen 
De CSR bespreekt de actielijst voor de aankomende OV. 37 
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170221-15 blijft op de lijst staan en wordt besproken. 38 

170221-18 wordt van de lijst gehaald. 39 

160628-05 wordt van de lijst gehaald. 40 

Het voorstel is om de actielijst met update en weggestreepte actielijsten mee te sturen. Hier zijn 41 

geen bezwaren tegen. Tjapko zal tijdens het breed huisvestingsoverleg vragen naar het 42 

oplossen van de problemen op REC BCD voor personen met een functiebeperking. (actiepunt) 43 

9. OV: huisvesting 
De CSR besluit over het OV onderwerp huisvesting. 44 

Sacha legt uit dat het voorstel een eerste concept betreft dat als idee tijdens de OV aangedragen 45 

kan worden. Tjapko geeft aan dat bij het campusoverleg vaak breed wordt opgezet waardoor de 46 

agendapunten niet interessant zijn voor alle aanwezigen. Het voorstel is om per onderwerp een 47 

aparte gebruikersraad in te stellen. Sacha staat positief tegenover het idee van meerdere 48 

gebruikersraden. Tjapko stelt dat er binnen de programmagroep wordt gewerkt aan een 49 

soortgelijke structuur van gebruikersraden en dat er wordt nagedacht over de hiërarchische 50 

instelling van de structuur. Sacha legt uit dat er is gesproken met de programmagroep en dat 51 

hier is aangegeven dat het ontwerp door de decanen opgesteld zal worden, omdat ze het niet 52 

eens waren met het integraal plan. Sacha zal met het CvB en dhr. Van Ast spreken over de 53 

governance-structuur en de vraag waar momenteel de verantwoordelijkheid ligt. (actiepunt) 54 

Lianne vraagt of er in de campusraad ook bedrijfsvoerders zitten. Sacha zal dit nog opnemen in 55 

het voorstel.  56 

Daan stelt dat de problemen omtrent huisvestingsontwikkeling deels voortkomen uit het 57 

gebrek aan zeggenschap van studenten en medewerkers, en dat het voorstel van de 58 

gebruikersraad slechts betrekking heeft op marginale zaken en niet over het tot stand komen 59 

van de huisvestingsplannen. Sacha vraagt waar het beslissingsrecht belegd zou moeten. Alex 60 

geeft aan dat er al instemmingsrecht op het huisvestingsplan wordt gegeven. Mark vraagt of de 61 

governance-structuur meer horizontaal kan worden opgesteld. Sacha geeft aan dat de structuur 62 

hiërarchisch blijft, omdat er plannen worden opgesteld en beleid wordt gemaakt binnen de 63 

huidige structuur van de universiteit. Sacha verwacht niet dat de gebruikersraad tot besluitende 64 

macht kan worden omgevormd. Daan stelt voor om een afvaardiging van de gebruikersraad of 65 

medezeggenschap in de campus- en/of besluitraad plaats te laten nemen.  66 

Er wordt voorgesteld om het plan tijdens O&F verder uit te werken, maar het globale plan wel 67 

tijdens de OV te bespreken. Daan stelt voor om wel expliciet op te nemen dat er betere 68 

betrekking van de academische gemeenschap moet worden ingesteld. Gerwin geeft aan het niet 69 

met de toevoeging van Daan eens te zijn. Daan wil nadenken over hoe er op besluit en 70 

campusniveau ook voldoende inbreng is van studenten. 71 

 72 

Stemvoorstel: De CSR stemt in met het voorstel voor huisvestings-governance uit het 73 

vergaderstuk van PV170405 met dien verstande dat er gekeken wordt naar de betrekking van 74 

studenten en medewerkers op besluitniveau en campusniveau. 75 

Voor: 13 76 

Tegen: 0 77 

Blanco: 0 78 

Onthouden: 0 79 

Het stemvoorstel is aangenomen. 80 
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10. OV: CSR-Onderwijsvisie 
De CSR besluit over het OV-onderwerp Onderwijsvisie van de CSR. 81 

Sacha vraagt naar het proces. Lianne stelt dat de visie als memo gestuurd kan worden, omdat 82 

het herhalen van het standpunt kan bijdragen aan veranderingen in het concept van de 83 

onderwijsvisie. Sacha vraagt hoe hard de claims gemaakt zullen worden. Lianne stelt voor een 84 

samenvatting van de CSR-visie tijdens de OV aan te dragen, maar om geen concrete wijzigingen 85 

in de onderwijsvisie te eisen.  86 

Gerwin stelt voor om flexstuderen als mogelijke maatregel tegen de standaardisatie van het 87 

onderwijs op te nemen, omdat studenten zo hun eigen pad kunnen kiezen. Alex vindt dit 88 

voorbarig omdat de pilot nog gestart moet worden en de uitkomsten nog moeten blijken. 89 

Tijmen stelt dat de CSR zich niet positief heeft uitgesproken over flexstuderen, omdat de 90 

beslissing bij de OC’s is gelegd. Gerwin meent dat instemming met de pilot wel aangeeft dat de 91 

CSR voordelen in flexstuderen ziet. Daan meent dat flexstuderen geen oplossing tegen 92 

standaardisatie en voor academische vrijheid is, en zou deze discussie graag op later moment 93 

voeren. Alex sluit zich aan bij Daan en stelt dat de instemming geen positieve uitspraak betreft, 94 

maar een onthouden van uitspreken en het verleggen van het besluit. Lianne geeft aan dat 95 

flexstuderen nooit uitgebreid is behandeld tijdens een overlegvergadering met het College of in 96 

relatie tot de onderwijsvisie.  97 

 98 

Stemvoorstel: De CSR besluit om het onderwerp flexstuderen op te nemen in het document 99 

over de onderwijsvisie. 100 

Voor: 4 101 

Tegen: 5 102 

Blanco: 2 103 

Onthouden: 2 104 

Het stemvoorstel is niet aangenomen. 105 

 106 

Tjapko wil meer focussen op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs middels basis van 107 

evidence based research. Alex is het niet eens met het voorstel, omdat deze term te breed is, 108 

centraal beleid in de hand werkt en misbruikt kan worden. Tjapko vult aan dat evidence based 109 

research betrekking heeft op educatie en niet op het beleid eromheen. Daan vreest dat docenten 110 

die verbetering van hun opleiding willen doorvoeren op basis van hun ervaring hiervan 111 

weerhouden zouden worden, omdat deze ervaring niet als evidence based wordt beschouwd. 112 

Tjapko stelt dat dit middels doorlopende evaluaties wel kan.  113 

 114 

Stemvoorstel: De CSR besluit om in het document over de onderwijsvisie nadruk te leggen op 115 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en om het gebruik van evidence based 116 

technieken en het evalueren daarvan te stimuleren. 117 

Voor: 1 118 

Tegen: 7 119 

Blanco: 4 120 

Onthouden: 1 121 

Het stemvoorstel is niet aangenomen. 122 

 123 

Er zal voorafgaand aan de OV een memo aan het college worden gestuurd aan het College.  124 

 125 
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Stemvoorstel: De CSR stemt in met het voorstel voor de onderwijsvisie uit PV170405. 126 

Voor: 11 127 

Tegen: 0 128 

Blanco: 0 129 

Onthouden: 2 130 

Het stemvoorstel is aangenomen.  131 

11. OV: Schakeltrajecten 
De CSR besluit over het OV-onderwerp Schakeltrajecten. 132 

Lianne vult aan dat het voorstel is om de bekostiging op te nemen in de kaderbrief 2018. Hier 133 

zijn geen bezwaren tegen. 134 

Lianne vertelt dat er geen schakeltrajecten bestaan die groter dan 60 ECTS. Mark stelt dat 135 

bekostiging van het gehele traject om een andere insteek vraagt bij onderhandelingen dan 136 

wanneer er een maximum aantal ECTS wordt genoemd, omdat de insteek dan op basis van 137 

principe gebeurt. Lianne stelt dat gehele bekostiging betekent dat contractstudenten ook 138 

worden gefinancierd, hetgeen mogelijk problemen oplevert. Daan vraagt of gehele bekostiging 139 

tot een positieve financiële prikkel kan leiden, omdat er zo wordt gestimuleerd zoveel mogelijk 140 

stapelaars aan te nemen. Lianne geeft aan dat ze dit niet weet, omdat de verhouding tot 141 

contractstudenten en kosten voor tweede masters en/of instellingscollegegeld onduidelijk zijn. 142 

Er zal daarom over een concreet aantal ECTS worden gesproken, en niet over gehele 143 

bekostiging.  144 

 145 

Stemvoorstel: De CSR besluit dat bekostiging van de eerste 60 ECTS van een schakeltraject op 146 

dit moment in het allocatiemodel opgenomen moet worden. 147 

Voor: 13 148 

Tegen: 0 149 

Blanco: 0 150 

Onthouden: 0 151 

Het stemvoorstel is aangenomen. 152 

12. OV: Studentenservices 
De CSR besluit over het OV-onderwerp Studentenservices. 153 

Lianne geeft aan vragen  te willen stellen over dit onderwerp tijdens de OV, voortkomend uit 154 

het besluit tot bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA.  155 

Daan vraagt of het aanstellen van meer leidinggevende betekent dat de organisatie verticaler is 156 

geworden. Lianne geeft aan dat dit onderwerp reeds besproken is met de directeur StS. Lianne 157 

legt uit dat de aandachtspunten die de StS-medewerkers per mail aangedragen hebben zijn 158 

opgenomen in het voorstel. Davey stelt voor om te vragen op basis waarvan wordt 159 

geconstateerd dat er een betere sfeer binnen StS bestaat. 160 

13. Kieskompas: draagvlakdocument 
De CSR besluit over het realiseren van een kieskompas en het draagvlak daarvan in de 161 

academische gemeenschap. 162 

Daan vertelt dat de FEB heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in de aanschaf van het 163 

kieskompas draagvlakdocument.  164 
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Sacha vraagt hoe die financiering in de begroting past. Davey geeft aan dat de kosten onder de 165 

verkiezingen-begroting vallen. Tijmen meent dat de CSR niet genoeg geld heeft om dit 166 

draagvlakdocument aan te schaffen.  167 

Alex vraagt hoe het document gebruikt zal worden en met wie het wordt gedeeld. Daan 168 

verwacht dat het gedeeld kan worden met de partijen, FSR’en en Folia en dat deze groepen de 169 

informatie naar eigen inzicht mogen gebruiken. Gerwin ziet de voordelen van de analyse en zou 170 

kunnen instemmen wanneer het in de begroting past.  171 

Sacha vraagt wanneer het draagvlakdocument van dit jaar opgesteld zal worden. Daan geeft aan 172 

dat dit vlak na de verkiezingen zal komen. Alex vraagt hoe lang het duurt voordat het 173 

draagvlakdocument beschikbaar is. Dit is één week.  174 

Anna stelt dat het idee was om de draagvlakanalyse slechts éénmaal aan te schaffen. Dit blijkt 175 

onjuist, omdat volgende draagvlakdocumenten zitten inbegrepen in de aanschaf van het 176 

kieskompas. Daan noemt als voordeel dat de draagvlakdocumenten dan vergeleken kunnen 177 

worden.  178 

Mark is van mening dat de aanschaf niet door moet gaan, omdat hij de toegevoegde waarde van 179 

het document in twijfel trekt en het onduidelijk is uit welke begrote post het betaald wordt. 180 

Alex stelt dat er wel toegevoegde waarde bestaat en stelt voor tijdens de volgende PV aan te 181 

dragen hoe de financiering exact gebeurt.  182 

Gerwin vindt het belangrijk dat partijen helder te krijgen aan welke faculteiten hun kiezers 183 

studeren en wat er gestemd wordt bij stellingen. Het bereiken van de achterban is belangrijk en 184 

het vergelijken van draagvlakdocumenten is hierin van toegevoegde waarde. Sacha sluit zich 185 

hierbij aan.  186 

Tjapko stelt dat de analyse inherent zou moeten zijn aan gebruik van het kieskompas en ziet 187 

graag wat het kieskompas teweeg heeft gebracht. Wel vreest hij negatieve effecten op de 188 

strategieën van partijen. Davey is het hier mee eens.  189 

 190 

Er zal donderdag 6 april per e-mailstemming worden voorgelegd uit welke begrote pot de 191 

kosten betaald zullen worden. 192 

 193 

Stemvoorstel: De CSR besluit om indien financieel mogelijk een draagvlaakdocument 194 

kieskompas aan te schaffen. 195 

Voor: 5 196 

Tegen: 4 197 

Onthouden: 4 198 

Blanco: 0 199 

Het stemvoorstel is aangenomen.  200 

 201 

De FSR-FdR wil slechts 100euro bijdragen dus de CSR kan besluiten of hij de overige 100euro 202 

zelf wil aanvullen of ervoor kiest om de gegevens van studenten aan de FdR niet in te zien. Er 203 

wordt afgesproken dat de CSR het opvragen van de gegevens van de FdR en FEB niet bekostigt.  204 

Daan stelt voor de CSR en FSR’en gelijke delen te laten betalen of anders de helft bij de CSR te 205 

leggen en de andere helft te verdelen over de faculteiten. 206 

14. OV: Duurzaamheid 
De CSR besluit over het OV onderwerp Duurzaamheid. 207 
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Tijmen geeft aan dat de meeleesmemo nog redactioneel voorgelegd zal worden. De volgende 208 

frases zullen worden herschreven: ‘zo blijkt uit een filmpje’, ‘ongelooflijk cru’ (wordt afgezwakt) 209 

en ‘doordrongen van het poldermodel’.  210 

15. Vertaalkosten website 
De CSR besluit over de vertaalkosten van de website. 211 
Daan legt uit dat BC geen medewerkers beschikbaar heeft, maar dat er gebruik gemaakt kan 212 

worden een intern vertaalbureau. Daarnaast kan er worden gekozen om de vertaling door 213 

Tashina Blom te laten doen, hetgeen de voorkeur van V&C geniet. Hier zijn geen bezwaren 214 

tegen. 215 

Daan vult aan dat er is gekozen om de reglementen nog niet te laten vertalen, omdat er eerst 216 

uitgezocht moet worden of het College hier ook verantwoordelijk voor draagt. Daarnaast meent 217 

V&C dat brieven, agenda’s en verslagen niet vertaald hoeven te worden. 218 

Davey geeft aan dat er 750euro voor vertaalkosten begroot staat. Er kan worden gekozen om 219 

over de begrote kosten heen te gaan, maar dit zal dan goedkeuring van de raad moeten krijgen 220 

op basis van een concreet voorstel aan de PV. (actiepunt)  221 

16. UvA-HvA 
De CSR bespreekt de stand van zaken UvA-HvA. 222 

Tijmen vertelt dat de opgestelde brief per abuis niet is meegestuurd en stelt voor dit per e-223 

mailstemming voor te leggen. Hier zijn geen bezwaren tegen. 224 

17. Vaststellen campagnefinanciering 
De CSR stelt de campagnefinanciering vast voor komende verkiezingen. 225 

Gerwin stelt voor om de regeling op een wijze vast te stellen en te formuleren dat het document 226 

niet aan een specifiek jaar gebonden is. Dit moet in alle artikelen worden doorgevoerd. 227 

Gerwin geeft aan niet tijdig bij de FSR’en te hebben gemeld dat er een deadline op 1 maart stond 228 

om wijzigingen door te geven aan de ambtelijk secretaris van de CSR.   229 

Lianne geeft aan dat het verkiezingsjaar in artikel 1 moet worden gedefinieerd. 230 

Anna vraagt of financiering van derden om campagne te voeren wel mogelijk is. Gerwin legt uit 231 

dat de financiering niet bedoeld is om (werk)uren uit te betalen.  232 

Er wordt overwogen de deadline voor het aanvragen van de financiering door te schuiven naar 233 

1 juli. 234 

De nummering van artikelen moet worden aangepast. 235 

Het document zal worden aangepast en per e-mailstemming worden voorgelegd. (actiepunt)  236 

18. RvT benoemingsadviescommissie 
Er wordt een gesloten stemming over de afvaardiging voor de BAC-RvT lid met speciaal 237 

vertrouwen van de medezeggenschap gehouden. 238 

Besluit: De CSR besluit om Alex Tess Rutten en Lianne Hooijmans af te vaardigden naar de BAC 239 

voor het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap. 240 

19. Decaanbenoeming 
De CSR bespreekt de wijzen van decaanbenoeming. 241 

Dit agendapunt is komen te vervallen.  242 
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20. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 243 

21. Rondvraag  
- Alex vraagt wie er naar de bijeenkomst met de Raad van Advies gaan. Dit zijn alleen Mark, Alex 244 

en Lianne.  245 

- Tijmen vraagt of raadsleden met hem en Ali naar Antwerpen willen gaan.  246 

- Mark roept de raad op de werkafspraken te respecteren en vraagt of er behoefte is ze nog eens 247 

te bespreken. Hier is geen behoefte aan, maar er wordt kort gesproken over het voorval.  248 

- Linda van Exter geeft aan dat de 1 april grap serieus was opgepakt door het College. 249 

- Tijmen vertelt dat er binnenkort een evaluatie met de studentassessor zal worden 250 

georganiseerd. 251 

22. Sluiting 
Mark sluit de vergadering om 15:08 uur. 252 

Besluiten 
170405-01  De CSR besluit om het initiatief van de energiecommissie voor 100% schone 253 

energie in Nederland te steunen. 254 

170405-02 De CSR stemt in met het voorstel voor huisvestings-governance uit het 255 

vergaderstuk van PV170405 met dien verstande dat er gekeken wordt naar de 256 

betrekking van studenten en medewerkers op besluitniveau en campusniveau. 257 

170405-03 De CSR stemt in met het voorstel voor de onderwijsvisie uit PV170405. 258 

170405-04 De CSR besluit dat bekostiging van de eerste 60 ECTS van een schakeltraject op dit 259 

moment in het allocatiemodel opgenomen moet worden. 260 

170405-05 De CSR besluit om, indien financieel mogelijk, een draagvlaakdocument 261 

kieskompas aan te schaffen. 262 

170405-06 De CSR besluit om Alex Tess Rutten en Lianne Hooijmans af te vaardigden naar de 263 

BAC voor het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap. 264 

Actielijst 
170405-01 Tjapko vraagt tijdens het huisvestingsoverleg hoe de problemen in REC BCD met 265 

betrekking tot de faciliteiten voor mensen met een functiebeperking opgelost 266 

worden. 267 

170405-02 Daan gaat na of bekostiging van de aanschaf van het draagvlakdocument 268 

kieskompas mogelijk is binnen het budget van de CSR en organiseert over deze 269 

financiering een e-mailstemming. 270 

170405-03 V&C zoekt uit welke vertaalopdrachten er binnen de begroting uitgeschreven 271 

kunnen worden en doet voor de andere opdrachten een concreet voorstel aan de 272 

raad.  273 

170405-04 Gerwin voert de wijzigingen uit PV170405 door in de Regeling Campagne-274 

financiering en legt het document vervolgens per e-mailstemming voor aan de 275 

raad. 276 

170405-05 Raadsleden dragen bij Tijmen punten aan die moeten worden meegenomen in de 277 

evaluatie Studentassessor-CvB. 278 
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170405-06 Tijmen legt de brief over het uitvoeringsplan dienstverlening redactioneel voor 279 

aan de raad per e-mail en organiseert vervolgens een e-mailstemming over de 280 

brief.  281 

170329-01 Annabel gaat na of dhr. Koppenol of een andere functionaris 282 

persoonsgegevensbescherming is betrokken bij het Privacybeleid van eHealth 283 

interventions.  284 

170329-02 Daan, Lianne en Tamara gaan het Huishoudelijk Reglement aangaande 285 

stemuitslagen na. 286 

170329-03 De afgevaardigden bespreken het geplande groot ICT-onderhoud binnen hun FSR. 287 

170301-04  Alex schrijft een vergaderstuk over (de invulling van) academisch leiderschap. 288 

170301-06  Davey vraagt bij de FSR-FEB na of er behoefte is aan de aanschaf van een data- 289 

  analyse van het kieskompas. 290 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  291 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 292 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 293 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 294 

media moet komen. 295 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 296 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 297 

week.  298 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  299 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 300 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 301 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 302 

afgevaardigden. 303 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 304 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  305 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  306 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 307 

  klankbordgroepen naar de CV. P.a. door documenten op de P-schijf te plaatsen. 308 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 309 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 310 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  311 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 312 

170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken;  313 

  dominante raadsleden bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op  314 

  de achtergrond treden proberen zich vaker te mengen in de discussie. 315 

170201-02 Raadsleden proberen zich beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer  316 

  begrip te hebben. 317 

170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp  318 

  nodig hebben. 319 

170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 320 
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