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Onderwerp

Uitnodiging vormen Convenant COR
Geacht College,
De COR wil het College van Bestuur uitnodigen om samen te onderzoeken of een convenant invulling
medezeggenschapsrechten conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) van nut kan zijn voor
het overleg tussen de COR en het College van Bestuur. In een convenant kunnen afspraken over
invulling en interpretatie van advies- en instemmingsrecht op grond van tenminste de WOR en de Wet
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), alsmede procedurele aspecten van
de medezeggenschap worden geëxpliciteerd.
In het rapport Sterke Medezeggenschap is zo een mogelijkheid al eerder geopperd:
"Het zou goed zijn als bestuur en medezeggenschap aan het begin van elke raadsperiode - zoals hier
en daar al gebeurt - substantieel de tijd nemen voor afstemming van de concrete verwachtingen over
de werkwijze tussen bestuur en medezeggenschap en over de facilitering van het contact tussen
medezeggenschap en achterban."
Ook binnen de commissie die aan herziening van het Universiteitsreglement werkt is aan bod
gekomen dat een explicitering van de medezeggenschapsrechten van groot nut zou zijn, waar de
medezeggenschap van de COR immers verschillende wetten volgt. Dat zijn namelijk de WHW, de
Arbowet en de WOR.
De COR ziet ook bij reflectie op de gang van zaken in het recente verleden dat een dergelijk
convenant wellicht een grotere helderheid had geboden en daarmee tijdwinst had kunnen opleveren.
We denken aan het instemmingsverzoek rond de verlenging van het Arbo-contract, de vaststelling van
medezeggenschapsrechten rond de gedragscode of rond de samenwerking met Huawei. Met een
convenant waarin richtlijnen staan wanneer sprake is van welke rechten zouden dergelijke processen
mogelijk sneller of makkelijker zijn verlopen.
De COR kan dus in beginsel de meerwaarde van een convenant zien. Uiteraard is een convenant geen
vervanging van de wettelijke basis, en moet afwijken daarvan mogelijk blijven; ook moet in een
periodieke herziening worden voorzien, wellicht ongeveer naar het model van het convenant voor de
medezeggenschap van de CSR. Wij zouden graag een gezamenlijke commissie instellen ter
versterking van de medezeggenschap, die een poging doet om gezamenlijk tot zo'n eerste convenant te
komen.
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Wij zijn benieuwd naar uw reactie,
Hoogachtend,

Gerwin van der Pol,
Voorzitter
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Erella Grassiani,
Vicevoorzitter

