
Vergaderstuk WIM 

  

De FSR FMG wil met dit vergaderstuk opheldering verzoeken aan de decaan over de status van het laatste 

adviesdeel van de Werkgroep Inrichting Medezeggenschap. Aangezien de Ondernemingsraad afstand heeft 

genomen van het advies, wil de FSR weten wat de precieze status is van het advies en wat de vervolgstappen 

zijn. 

 

Achtergrond 

Vorig jaar is de Werkgroep Inrichting Medezeggenschap van start gegaan om 3 vraagstukken op verzoek van de 

decaan te beantwoorden. Deze werkgroep is gestart naar aanleiding van het D&D rapport. Dit zou de werkgroep 

moeten zijn waarin systematische veranderingen binnen de medezeggenschap/bestuurlijke structuur aan de orde 

komen. Het faculteitsbureau, de FSR FMG en de OR waren vertegenwoordigd. Tijdens het bespreken van het 

derde deel van het advies, het deel dat de inrichting van de medezeggenschapsstructuur betrof is er iets 

misgegaan, want de OR heeft afstand genomen van het advies. De FSR FMG moet nog een mening vormen 

over het definitieve advies, en kan ergo nog geen inhoudelijke uitspraken doen hierover . Het doel  van dit 

vergaderstuk is echter het bespreken van de status van het WIM Rapport en de legitimiteit daarvan. 

  

Legitimiteit 

Aangezien in de werkgroep alle partijen vertegenwoordigd waren, kon worden gezegd dat de resultaten  

draagvlak hadden in de organisatie. De beleidsvoorstellen hoefden slechts nog uitgevoerd te worden; en niet 

uitgebreid te bediscussieerd te worden in OV’s. Discussies konden immers daar gevoerd worden. Doordat de 

OR afstand genomen heeft van het advies, is er niet langer draagvlak onder de betrokkenen. Dit doet de vraag 

opkomen: Is het WIM Advies nog een legitiem stuk dat gedragen wordt binnen de organisatie, of is het een 

discussienota geworden waarin mogelijkheden worden verkend? De FSR zou het zeer betreuren als na veel 

gediscussieer over de resultaten van het D&D referendum; we slechts eindigen met een discussienota. 

  

Vragen 

Bovenstaande zaken meegenomen stellen wij de volgende vragen aan de decaan: 

1) Wat is nu de precieze status van dit rapport.  De WIM was bedoeld om D&D te vertalen naar concrete 

beleidsvoorstellen waarbij alle betrokkenen vertegenwoordigd waren. Is het, omdat de OR afstand genomen 

heeft van het advies, nu een soort discussienota geworden? 

2) Hoe zal de discussie met de FSR/OR en andere betrokkenen er uit gaan zien betreffende dit laatste advies? Is 

er een tijdspad, of dient deze discussie in de OV gevoerd te worden. 

3) Is met het einde van WIM ook het einde van het project D&D gekomen, of ligt er meer in het verschiet? 

 


