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Ook voor de medezeggenschap was het afgelopen jaar bijzonder. Van de ene op de andere dag zijn 

alle overleggen digitaal en kom je niemand meer tegen bij de koffieautomaat, wat natuurlijk niet 

bevorderlijk is voor het contact met collega’s.  

Naast de coronaperikelen waren er tal van zaken die afgelopen jaar onze instemming of ons advies 

vereisten. Zo moest er een profielschets voor de positie van decaan opgesteld worden, een decaan 

worden benoemd, nieuwe vertrouwenspersonen worden aangesteld, afdelingshoofden en 

directeuren worden (her-) benoemd, een strategieplan alsmede een kwaliteitsplan onderwijs voor 

de komende jaren worden opgesteld, en dit alles uiteraard naast de jaarlijks terugkerende 

onderwerpen als het jaarplan (inclusief instemming op de hoofdlijnen van de begroting) en de 

OERen. Dit jaar was het voor het eerst dat we bij de (her-)benoeming van o.a. afdelingshoofden een 

nieuwe procedure hebben kunnen volgen, waarin ook de medezeggenschap en een selectie van de 

betrokken medewerkers worden gehoord (zie vorige jaarverslag). Hoewel dit noodgedwongen 

digitaal moest plaatsvinden, is het mooi dat er een begin mee is gemaakt. 

Naast de onderwerpen die een advies of instemming van de ODC vereisen, zijn er ook andere 

aangelegenheden waar we samen met het faculteitsbestuur en/of de OR aan werken. Zo is er een 

evaluatie van de reorganisatie van het UCGB op handen (zie wederom vorige jaargesprek) en speelt 

er binnen een afdeling momenteel een kwestie met betrekking tot sociale veiligheid. Het is 

verheugend te zien dat voor ons belangrijke zaken als werkdruk en sociale veiligheid ook bij het 

faculteitsbestuur hoog in het vaandel staan en er daadwerkelijk stappen in de goede richting worden 

gezet. 

Last but not least, het was in deze tijd lastig om nieuwe mensen voor de medezeggenschap te 

vinden. In tegenstelling tot twee jaar geleden waren er dan ook geen verkiezingen voor onze ODC. 

De bezetting is nu minimaal en ook niet elke afdeling is vertegenwoordigd. Mocht je interesse 

hebben, dan horen we dat graag! 
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