
 

 

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. Risicobeoordeling draadloze communicatie 
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
9. OV nabespreken 
10. Campagnefinanciering 
11. Opleidingscommissies 
12. GV: UvA-VU 
13. Contactuur 
14. Flexibelere, uniforme jaarindeling 
15. Psychisch welzijn 
16. Voertaalwijziging CSR 
17. Numerus Fixus Psychologie 
18. Kieskompas draagvlakdocument 
19. Partij Roede: logo 
20. W.v.t.t.k. 
21. Rondvraag  
22. Sluiting 

1. Opening 
Ali 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 
19 april 2017 

  

Aanwezig 

Daan Doeleman (12:05-13:55uur), Mark Džoljić (vanaf 12:25uur), Lianne Hooijmans (tot 14:43uur), Davey Noijens 
(12:05-14:51uur), Tjapko van Noort, Sacha Palies, Alex Tess Rutten, Manouk Schippers, Noa Visser, Tijmen de Vos, 
Annabel Wildschut, Ali Yurtseven; 

Afwezig Anna Caupain, Gerwin Wezelman; 

Gast Linda van Exter Studentassessor-CvB   
Verslag 

 

Tamara van den Berg Ambtelijk secretaris 
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3. Vaststellen verslag en actielijst 
De verslagen van 29 maart 2017 en 5 april 2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 3 

De actielijst wordt doorgenomen.  4 

4. Mededelingen 
- Anna en Gerwin zijn afwezig. Anna heeft Lianne gemachtigd. Gerwin heeft Mark gemachtigd.   5 

- Volgende week zijn er geen commissievergaderingen, dus er moeten deze week 2 PV’s worden 6 

voorbereid. 7 

- Linda was aanwezig bij de werkgroep flexstuderen bij OCW. Er moet nog duidelijk worden 8 

hoeveel mensen zich inschrijven voor de pilot en afhankelijk daarvan zal nog een 9 

marketingcampagne gestart worden. 10 

- Er is een werkgroep versterking medezeggenschap ingesteld.  11 

- Linda was aanwezig bij de FEB-ronde langs de faculteiten. Hierbij was slechts één student 12 

aanwezig. Davey stelt dat de decaan het had aangekondigd als bespreking van het 13 

allocatiemodel en dat de bijeenkomst in het Nederlands was.  14 

5. Update DB en/of commissies, afgevaardigden en studentassessor 
De schriftelijke updates worden kort besproken.   15 

- Davey stuurt de update van de FEB later vandaag. 16 

6. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  ‘Kieskompas’ wordt na de eerste pauze behandeld. 17 

7. Risicobeoordeling draadloze communicatie 
De CSR bespreekt het instemmingsverzoek ‘plan van aanpak horende bij het rapport 18 

Risicobeoordeling van draadloze communicatie en elektromagnetische velden in HvA- en UvA-19 

panden 2015 – 2016’. 20 

Tijmen vraagt of de raad de kundigheid van het rapport aanneemt en dit is het geval. Tijmen 21 

vertelt dat niet alle punten met betrekking tot de zendmasten uit het rapport geheel zijn 22 

overgenomen. Sacha vertelt dat er in de programmagroep is aangegeven dat er een zendmast 23 

van het dak van REC-E weggehaald zal worden. Tijmen stelt dat dit niet in het plan van aanpak 24 

opgenomen is, maar zal dit uitzoeken. (actiepunt)  25 

Tijmen legt de blootstelling aan elektromagnetische velden en de richtlijnen hieromtrent uit. 26 

Lianne vraagt wat elektromagnetische gevoelige mensen zijn en Tijmen legt uit dat deze 27 

gevoeligheid zich ontwikkelt. Er bestaat reeds een protocol voor werknemers die gevoelig zijn, 28 

maar niet voor studenten. De langdurige effecten van elektromagnetische velden zijn tevens 29 

onbekend.  30 

Volgende week wordt er een conceptbrief voorgelegd aan de CSR.  31 

8. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
De CSR besluit over het doorvoeren van een wijziging in artikel 16 van het CSR Huishoudelijk 32 

Reglement. 33 

Tjapko en Daan stellen voor om te kiezen voor ‘een simpele meerderheid van het totaal 34 

uitgebrachte stemmen’. Dit wordt zo opgenomen in het stemvoorstel.  35 

 36 
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Stemvoorstel: De CSR besluit in te stemmen met de wijzigingen in artikel 16 van het 37 

Huishoudelijk Reglement CSR, zoals voorgesteld tijdens PV 170419.  38 

Voor: 12 39 

Tegen: 0 40 

Blanco: 0 41 

Onthouden:0 42 

Het stemvoorstel is aangenomen. 43 

 44 

Tjapko stelt later voor de definitie te wijzigen naar ‘gewone meerderheid’ om het in 45 

overeenstemming met de juridische aanduiding te brengen. 46 

9. OV nabespreken 
De CSR bespreekt de overlegvergadering CSR-CvB van11 april 2017 na. 47 

Annabel, Mark en Sacha geven aan redelijk positief te zijn over de OV. Annabel stelt dat het goed 48 

is als de technisch voorzitter actiepunten formuleert en samenvat. Wanneer een agendapunt 49 

onverwacht anders loopt en hier tijd voor is, dan vinden de raadsleden dat het mogelijk moet 50 

zijn om de vergadering anders te laten verlopen en de ruimte te bieden. Daan stelt dat de 51 

(uitgestelde) toezeggingen makkelijk gehaald werden en de CSR dus hardere eisen zou moeten 52 

stellen. Mark stelt voor om concreter toezeggingen te laten expliciteren of bespreken. 53 

De CSR bespreekt vertrouwelijk het lidmaatschap van de huidig technisch voorzitter van de OV in 54 

de werkgroep versterking medezeggenschap. 55 

10. Campagnefinanciering 
De CSR besluit over de campagnefinanciering studentenraden 2017. 56 

Lianne vertelt dat er zekerheid geboden moet worden, aangezien de verkiezingen begin mei van 57 

start zullen gaan en de partijen campagnefinanciering nodig hebben. 58 

Er wordt voorgesteld grote inhoudelijke wijzigingen per 1 augustus 2017 door te voeren; hier 59 

zijn geen bezwaren tegen. De zetelverdeling en de deadline voor verantwoorden van declaraties 60 

zullen niet worden gewijzigd. De wijzigingen die per 1 augustus zullen vanaf volgende week 61 

worden besproken.  62 

 63 

Stemvoorstel: De CSR besluit de Regeling Campagnefinanciering zoals voorgelegd vast te 64 

stellen, met inbegrip van de wijzigingen besloten in PV170419. Andere wijzigingen worden 65 

doorgevoerd in de regeling voor volgend verkiezingsjaar.  66 

Voor: 14 67 

Tegen: 0 68 

Blanco: 0 69 

Onthouden: 0 70 

Het stemvoorstel is aangenomen. 71 

11. Opleidingscommissies 
De CSR bespreekt de ontwikkelingen omtrent het versterken van de opleidingscommissies. 72 

Lianne vraagt waarom er wordt voorgesteld om als CSR een ongevraagd advies te schrijven. 73 

Mark wil de inbreng vanuit de academische gemeenschap en de besprekingen met de FSR’en 74 

meenemen in de programmagroep ter bespreking. Er kan daarom ook worden gekozen om de 75 
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FSR’en een advies te laten schrijven. Lianne geeft aan dat deelname in de werkgroep naast het 76 

uitbrengen van ongevraagd advies tot spanning kan leiden.  77 

Sacha vraagt wanneer een besluit vastgesteld wordt binnen de werkgroep en of dit past gebeurt 78 

wanneer het definitie advies uitgeschreven wordt. Mark legt uit dat na het doorlopen van de 79 

procedure iets vaststaat als visie en vervolgens wordt voorgelegd aan andere gremia om 80 

(eventueel) over te nemen. Het advies wordt omgezet tot UvA-beleid zodra de betreffende 81 

beleidsmedewerkers het advies overnemen. Sacha vraagt naar de mogelijkheid om op later 82 

moment de discussie te heropenen.  83 

Lianne vraagt of de discussie over OC’s binnen de CSR wordt gevoerd voor het advies in mei 84 

naar de UCO wordt gebracht. Mark legt uit dat het per mail is voorgelegd, langs de 85 

klankbordgroep zal gaan en vervolgens naar de UCO wordt gebracht. Hierna wordt het aan de 86 

academische gemeenschap voorgelegd via de interactieve beleidspagina. De CSR heeft geen 87 

formele inspraak op de visie. Lianne stelt voor om voorafgaand aan de UCO-bijeenkomst de 88 

CSR-visie te bespreken. Mark geeft aan dat de documenten momenteel nog gewijzigd worden, 89 

maar Lianne wil de achterliggende ideeën over OC’s bespreken. 90 

Ali vertelt dat het advies nog niet in de UCO is besproken, maar slechts per mail is aangekaart. 91 

Mark vraagt na bij Hotze Lont of de CSR benaderd wordt voor inbreng van de CSR.  92 

Mark stelt voor om de taakomschrijving van de OC’s (‘wat zou een OC moeten zijn?’) neer te 93 

leggen bij FSR’en en OC’s en niet centraal op te pakken. Sacha stelt dat de discussie al centraal 94 

gevoerd wordt door de programmagroep en ziet daarom graag dat de CSR onderdeel van deze 95 

discussie is. 96 

Mark brengt de interactieve beleidspagina onder de aandacht en roept raadsleden op om 97 

mensen hierop te attenderen. Er zal de CSR en FSR’en op korte termijn om inbreng gevraagd 98 

worden. Alex vertelt dat zij met Mark en het LOF in mei een bijeenkomst organiseert over de 99 

Wet Versterking Bestuurskracht.  100 

12. Kieskompas draagvlakdocument 
De CSR besluit over de aanschaf van het draagvlakdocument kieskompas 2016. 101 

Daan stelt dat er binnen de begroting voor de verkiezingen ruimte bestaat om het 102 

draagvlakdocument aan te schaffen. Het streven is om de kosten te splitsen met de FSR FMG en 103 

FSR FGw. Het alternatieve voorstel is dat de CSR de  helft van de kosten op zich neemt en de 104 

FSR’en ieder een kwart; hiervoor is ook ruimte in de begroting.  105 

Sacha legt uit de aanschaf bekostigt wordt uit restanten van de kandidaatstelling. Hiertegen zijn 106 

geen bezwaren.  107 

13. GV: UvA-VU 
De bespreekt de bètasamenwerking tussen UvA-VU ter voorbereiding op de eventuele GV op 21 108 

april 2017. 109 

Noa vertelt dat er een brief vanuit de natuurkunde-instituten, OC en FSR is gestuurd aan de GV.  110 

Ali vraagt of het advies van de FSR aardwetenschappen inderdaad negatief was, en Noa legt uit 111 

dat de eisen die gesteld worden niet voldaan zijn en waarschijnlijk ook niet kunnen worden. 112 

Sacha vraagt naar de bekostiging van de internetkabel, en Noa legt uit dat hier momenteel aan 113 

gewerkt wordt. Alex stelt dat, naast de internetkabel, de bezwaren van de GV sinds de vorige 114 

brief niet zijn weggenomen.  115 
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Er zijn geen raadsleden die aangeven dat er informatie mist om over te gaan tot stemming 116 

tijdens de GV. Een aantal raadsleden geven aan wat zij verwachten te stemmen tijdens de GV. Er 117 

zal tijdens O&F een voorbespreking van de vergadering worden gehouden. 118 

14. Contactuur 
De CSR bespreekt de stand van zaken omtrent de definitie van een contactuur en de afspraak met 119 

de Rector over deze definitie. 120 

Ali vertelt dat de werkgroep is bijeengekomen en zich heeft uitgesproken over (a-)synchrone 121 

contacturen. Tjapko geeft aan tegen het voorstel van de werkgroep te zijn en vindt dat 122 

asynchrone contacturen een breekpunt voor de CSR moeten zijn. Tjapko stelt voor om 123 

randvoorwaarden voor de synchrone contacturen op te stellen, om de gevreesde bezuinigingen 124 

niet op later moment via de definitie van het contactuur door te voeren. De randvoorwaarden 125 

zouden voor het eerste studiejaar wel soepeler ingestoken mogen worden. Annabel wil ook de 126 

synchrone onderwijstijd en fysieke contacturen waarborgen.  127 

Mark vraagt naar de potentiele gevolgen van het loslaten van de urennorm. Lianne stelt dat de 128 

rector hieraan wil vasthouden, terwijl er ook aan 8-8-4 wordt vastgehouden waarbij er slechts 2 129 

colleges tegelijk worden aangeboden. Linda vraagt of de accreditatieprocedure ook wordt 130 

meegenomen, maar dit is niet het geval. Mark stelt dat een brede definitie de urennorm kan 131 

ondersteunen en ondersteunt het definiëren van een maximum percentage digitale colleges om 132 

de urennorm op te vangen.  133 

Mark is tegen het instellen van een brede definitie als pilot, omdat het lastig wordt dit terug te 134 

draaien. Tijmen stelt dat er op basis van een éénjarige pilot geen gegevens ingewonnen worden 135 

en het dan op verkapte wijze waarschijnlijk langzaam ingevoerd wordt. Tjapko geeft aan dat 136 

mogelijke uitzonderingen op de synchrone contacturen door de betreffende OC’s gemaakt 137 

moeten worden, omdat dit niet centraal voor alle faculteiten besloten kan worden.  138 

Lianne vertelt dat er in mei met de rector zal worden gesproken over het contactuur. 139 

15. Flexibelere, uniforme jaarindeling 
De CSR bespreekt zijn conceptbrief over een flexibelere, uniforme jaarindeling. 140 

Annabel is akkoord met voorstellen 2 en 3, maar is sterk tegen voorstel 1 aangaande 141 

interdisciplinaire aanbevelingen. Ze geeft de voorkeur aan ‘verplicht’ contact wegens de 142 

inzichten van de opleidingen zelf ten opzichte van centrale controle door bijvoorbeeld het CBO. 143 

Ali staat niet negatief tegen een centraal toetsingsorgaan, zodat opleidingsdirecteuren kenbaar 144 

moeten maken hoe er met de jaarindeling omgegaan wordt en de verantwoordelijk voor 145 

interdisciplinariteit gedeeld wordt en eventuele problemen en/of veranderingen kenbaar 146 

gemaakt worden. Sacha stelt dat goed contact tussen de faculteiten gewaarborgd moet worden 147 

zonder de controle bij de UCO te beleggen. Ali meent dat opleidingen mogen afwijken zolang ze 148 

dit helder kenbaar maken en dit vanuit de opleiding kunnen beargumenteren. Tijmen geeft aan 149 

de flexibilisering te ondersteunen en Lianne vraagt in hoeverre hier voorwaarden aan 150 

verbonden moeten worden om interdisciplinariteit te waarborgen. Tijmen begrijpt dat de 151 

flexibilisering gelimiteerd wordt, maar zou zelf zien dat er meer mogelijk is.  152 

De conceptbrief wordt overwegend positief gewaardeerd door de raad. Ali zou graag zien dat 153 

interdisciplinariteit wel aangehaald wordt, maar niet de hele brief domineert. 154 

Lianne bespreekt de conceptbrief nogmaals binnen O&O en legt de conceptbrief daarna nog 155 

eens voor aan FSR’en, zodat de brief ruim voorafgaand aan de OV verstuurd kan worden. 156 
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16. Psychisch welzijn 
De CSR bespreekt de brief door de FSR’en en de CSR aangaande het psychisch welzijn van 157 

studenten. 158 

Annabel vertelt dat er volgende week een gesprek met Reinout Wiers, Peter Vonk, de rector en 159 

de studentpsychologen gepland staat.  160 

Ali vraagt hoe het  College en de beleidsmedewerkers tegenover de brief van de FSR’en staan. 161 

Annabel vertelt dat de ideeën al langere tijd besproken worden, maar herhaaldelijk bij Bureau 162 

Communicatie blijven liggen. De plannen zouden daarom meer voorgeschoven kunnen worden. 163 

Linda geeft aan dat het College de plannen steeds gekoppeld aan screening behandelt en het 164 

plan als onderzoeksvoorstel ingediend is, maar dat de HvA niet meer zal meedoen hetgeen 165 

problemen levert voor de bekostiging. Het gewijzigde voorstel zal 20 april in het CBO worden 166 

voorgelegd. 167 

Sacha geeft aan dat de zichtbaarheid van Student Services hieraan gekoppeld is en vraagt of dit 168 

gelinkt moet worden aan de behandeling tijdens de OV. Er wordt te weinig ingegaan op de 169 

faciliteiten en Sacha stelt voor verbeterpunten aan te dragen en te koppelen aan de problemen 170 

die de CSR gesignaleerd heeft. Lianne stelt dat de problemen niet gekoppeld zijn aan psychisch 171 

welzijn, met uitzondering van de bereikbaarheid van de dienst. De onderbezetting met 172 

betrekking tot studentpsychologen zal wel worden genoemd.  173 

Tijmen stelt dat de link tussen studiesucces en psychisch welzijn momenteel negatief gelegd 174 

wordt. 175 

De meeste raadsleden geven aan positief te staan tegenover ondertekening van de brief, 176 

wanneer er een aantal wijzigingen doorgevoerd wordt (minder studiesucces, bespreking 177 

student services betreffende mental health, gericht aan CBO).  178 

 179 

Stemvoorstel: De CSR besluit om de brief over Psychisch Welzijn te ondertekenen wanneer 180 

hierin de wijzigingen zijn doorgevoerd uit PV170419 door Annabel Wildschut op basis van het 181 

mandaat dat haar wordt verstrekt. 182 

Voor: 10 183 

Tegen: 1 184 

Blanco: 1 185 

Onthouden: 2 186 

Het stemvoorstel is aangenomen.  187 

17. Voertaalwijziging CSR 
De CSR wordt ingelicht over de mogelijkheden voor een voertaalwijziging voor de CSR 17|18. 188 

Lianne stelt dat het College misschien gevraagd kan worden Engels te spreken, maar dat dit 189 

voor (concept-)beleidsplannen mogelijk problemen oplevert. Sacha geeft aan dat de 190 

werkzaamheden van de ambtelijk secretarissen (CSR en COR) moeten worden meegenomen en 191 

dat er moet worden nagedacht over een mogelijkheid van voertaalwijziging van de GV. Alex 192 

vermoedt dat de GV niet van voertaal zal wijzigen. Lianne stelt dat er ook moet worden 193 

nagedacht over de voertaal binnen de CSR en zijn reglementen en meent dat er een verschil 194 

bestaat tussen de inwerkperiode Engelstalig maken en de voertaal wijzigen. 195 

Er wordt besproken of de discussie plenair gevoerd moet worden en op de CSR-agenda moet 196 

worden geplaatst. Annabel stelt voor om de praktische zaken buiten de PV te plaatsen. Ali stelt 197 

dat de bespreking van de voertaal als één geheel moet worden behandeld. Er zal daarom eerst 198 
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een fundamentele discussie ingestoken worden, waarbij de mogelijkheid tot het geleidelijk 199 

invoering van veranderingen meegenomen zal worden. 200 

18. Numerus Fixus Psychologie 
De CSR bespreekt de adviesaanvraag voor het instellen van een Numerus Fixus bij de bachelor 201 

Psychologie. 202 

Noa vraagt naar het preventief instellen van een numerus fixus, terwijl er een daling van 203 

studentenaantallen was gemeten. Annabel vraagt in hoeverre het Engels maken van de 204 

opleiding tot toenemende studnetenaantallen zal leiden en of het niet onnodig kosten met zich 205 

meebrengt. Ali stelt dat het toenemen van studentenaantallen niet onwaarschijnlijk is. Manouk 206 

legt uit dat er waarschijnlijk meer internationale studenten zullen volgen, terwijl Nederlandse 207 

studenten dan misschien kiezen voor een universiteit zonder numerus fixus, mede op basis van 208 

het maximum aantal opleidingen waarvoor een student zich mag inschrijven. Sacha zou graag 209 

de kosten van het instellen van een numerus fixus opgenomen zien, omdat deze kosten niet bij 210 

de FSR en OC zijn voorgelegd. Ali stelt dat er moet worden gewaakt voor de toegankelijkheid 211 

van het onderwijs en bespreken hoe deze numerus fixus zich verhoudt tot masterselectie.  212 

Noa vertelt dat er nog een adviesaanvraag over een numerus fixus bij Kunstmatige Intelligentie 213 

voorgelegd zal worden. 214 

19. Partij Roede: logo 
De CSR bespreekt vertrouwelijk zijn promotiemateriaal voor de studentenraadsverkiezingen 2017. 215 

20. W.v.t.t.k. 
Er is niets ter tafel gekomen. 216 

21. Rondvraag  
- Sacha vertelt dat er een student-lid voor het stembureau CSB wordt gezocht. 217 

- Linda vraagt of de CSR bij de March of Science aanwezig is, en dit is het geval.  218 

- Noa vraagt naar de mogelijkheid voor kandidaten om zich van de lijst te laten halen.  219 

- Alex zal het CSR-gedeelte voor het UvA-jaarverslag per e-mail voorgeleggen. (actiepunt) 220 

22. Sluiting 
Ali sluit de vergadering om 15:31uur. 221 

Besluiten 
170419-01 De CSR besluit in te stemmen met de wijzigingen in artikel 16 van het 222 

Huishoudelijk Reglement CSR, zoals voorgesteld tijdens PV 170419. 223 

170419-02 De CSR besluit de Regeling Campagnefinanciering zoals voorgelegd vast te stellen, 224 

met inbegrip van de wijzigingen besloten in PV170419. Andere wijzigingen 225 

worden doorgevoerd in de regeling voor volgend verkiezingsjaar. 226 

170419-03 De CSR besluit om de brief over Psychisch Welzijn te ondertekenen wanneer 227 

hierin de wijzigingen zijn doorgevoerd uit PV170419 door Annabel Wildschut op 228 

basis van het mandaat dat haar wordt verstrekt. 229 

Actielijst 
170419-01 Tijmen zoekt uit of er een zendmast van het REC-E dak weggehaald zal worden. 230 
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170419-02 Alex doet per e-mail een voorstel voor de CSR-bijdrage voor het UvA-jaarverslag 231 

aan de raad. 232 

170405-01 Tjapko vraagt tijdens het huisvestingsoverleg hoe de problemen in REC BCD met 233 

betrekking tot de faciliteiten voor mensen met een functiebeperking opgelost 234 

worden. 235 

170405-02 Daan gaat na of bekostiging van de aanschaf van het draagvlakdocument 236 

kieskompas mogelijk is binnen het budget van de CSR en organiseert over deze 237 

financiering een e-mailstemming. 238 

170405-03 V&C zoekt uit welke vertaalopdrachten er binnen de begroting uitgeschreven 239 

kunnen worden en doet voor de andere opdrachten een concreet voorstel aan de 240 

raad.  241 

170405-04 Gerwin voert de wijzigingen uit PV170405 door in de Regeling Campagne-242 

financiering en legt het document vervolgens per e-mailstemming voor aan de 243 

raad. 244 

170405-05 Raadsleden dragen bij Tijmen punten aan die moeten worden meegenomen in de 245 

evaluatie Studentassessor-CvB. 246 

170405-06 Tijmen legt de brief over het uitvoeringsplan dienstverlening redactioneel voor 247 

aan de raad per e-mail en organiseert vervolgens een e-mailstemming over de 248 

brief.  249 

170329-01 Annabel gaat na of dhr. Koppenol of een andere functionaris 250 

persoonsgegevensbescherming is betrokken bij het Privacybeleid van eHealth 251 

interventions.  252 

170329-02 Daan, Lianne en Tamara gaan het Huishoudelijk Reglement aangaande 253 

stemuitslagen na. 254 

170301-04  Alex schrijft een vergaderstuk over (de invulling van) academisch leiderschap. 255 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  256 

140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de 257 

spelling uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 258 

141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de 259 

media moet komen. 260 

150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 261 

150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende 262 

week.  263 

150928-01 Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.  264 

150928-02 Tamara verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad. 265 

151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de 266 

onderwerpen waarvan de CSR graag input wil van de FSR’en naar de 267 

afgevaardigden. 268 

160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 269 

160929-08  Tijmen koopt cadeaus (middels “just in time management”) voor  270 

  constitutieborrels en legt deze op de raadkamer.  271 

161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en 272 

  klankbordgroepen naar de CV. P.a. door documenten op de P-schijf te plaatsen. 273 

161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 274 

161031-01 Lianne organiseert met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 275 

161130-01 Raadsleden sturen voorafgaand aan de PV tijdsbesparingstips op, zodat de tip  276 

  van de week aan het begin van de vergadering gedeeld kan worden. 277 
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170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken;  278 

  dominante raadsleden bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op  279 

  de achtergrond treden proberen zich vaker te mengen in de discussie. 280 

170201-02 Raadsleden proberen zich beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer  281 

  begrip te hebben. 282 

170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp  283 

  nodig hebben. 284 

170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 285 
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