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In uw brief van 12 oktober 2006 doet u een voorstel voor een medezeggenschapsprocedure
aangaande de reorganisatie "efficiënte en moderne bedrijfsvoering". U stelt, kort samengevat,
voor eerst het reorganisatieplan ter advies voor te leggen aan de decentrale raden en
vervolgens ter advies en instemming aan de universiteitsraad. Wij wijzen dit voorstel af.
Hieronder lichten wij dat nader toe.
Op dit moment is er een reorganisatie in voorbereiding van de bedrijfsvoering van de UT. Dat
betekent dat er sprake is van een UT reorganisatie waarbij de universiteitsraad en het College
van Bestuur gesprekspartners zijn. Dit staat ook met zoveel woorden in de reorganisatiecode.
Daarnaast is het uitgangspunt dat over een voorgenomen besluit op één niveau
medezeggenschap plaatsvindt. Indien het een voorgenomen besluit betreft van het College van
Bestuur, zoals in deze situatie, vindt medezeggenschap plaats op het niveau van het de
universiteitsraad. Dienstraden en faculteitsraden zijn geen formele gesprekspartners van het
college. Zoals al eerder aangegeven zijn wij zeer bereid, en dat gebeurt inmiddels ook door de
procescoärdinator, de heer De Vries, de decentrale raden te informeren over de stand van
zaken. De heer De Vries kan door de raden ook altijd benaderd worden voor vragen of

suggesties.
Wij kunnen ons wel goed voorstellen dat de universiteitsraad, net als bij de reorganisatie in
2003, de decentrale raden betrekt bij zijn advisering. Vanzelfsprekend zijn wij bereid daarmee
rekening te houden met de planning. Wij begrijpen dat de universiteitsraad voldoende tijd en
ruimte moet krijgen om de decentrale raden te kunnen betrekken bij zijn advisering. Zoals al
eerder aangekondigd, wordt op 1 november vanuit de projectgroepen in ieder geval aan het
College van Bestuur, conform artikel 9.2 lid 2 CAO Nederlandse universiteiten, informatie
aangeleverd over de aanleiding tot de reorganisatie, het doel van de reorganisatie, de procedure
die gevolgd gaat worden bij de voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie en de verwachte
rechtspositionele gevolgen in algemene zin. Die informatie wordt vervat in één document en
wordt op 9 november ter informatie aan uw raad toegezonden. Het reorganisatieplan, en
daarmee de adviesaanvraag, wordt op 15 december aan uw raad aangeboden. Graag horen wij
van u welk tijdspad u in gedachte heeft in verband met het betrekken van de decentrale raden
bij de advisering van de universiteitsraad. Afhankelijk van de inhoud van uw advies zal het
bestuur en beheersreglement moeten worden aangepast. Dat wordt de raad ter instemming
voorgelegd. Het precieze tijdschema daarvan is mede afhankelijk van uw antwoord op
bovenstaande vraag over het tijdspad.

In uw brief van 12 oktober merkt u verder op dat de organisatiewijziging van ELAN niet past in
de bedrijfsvoeringoperatie.
Wij delen uw mening dat deze organisatiewijziging inderdaad als een
interne GW aangelegenheid moet worden behandeld.
I enslotte merken wij nog op dat wij conform artikel 10.8 van de CAO Nederlandse universiteiten
oe reorganisatiecode aan hebben gepast aan de gewijzigde bepalingen in de CAO. Het lokaal
o\erleg ontvangt over deze wijzigingen volgende week een brief.
W~vertrouwen
..I

erop dat wij er gezamenlijk in slagen een zorgvuldig besluitvormingstraject,
voor de UT, te doorlopen.
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