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Onderwerpen  13.00 – 17.00 uur

• Opening

• MZ- UU in de toekomst

• Proces en resultaten fase 1

• Hoe nu verder?

• Subgroepen rond thema’s voor invoering

• Plenaire rapportage



Tussenrapportage 
SoFoKles project

21 januari 2013



Opzet middag van de medezeggenschap: 
Sofokles project

• 13.00: Welkom

• 13.10: Bert van der Zwaan

• 13.20: Rapportage 1e fase

• 13.50: Discussie over resultaten 1e fase

• 14.30: Pauze

• 14.45: Plenaire bespreking invulling fase 2: 

toelichting voorstel drie hoofdthema’s

• 15.00: Verkennning drie hoofdthema’s in subgroepen

• 16.00: Rapportage subgroepen en afspraken fase 2

• 16.30: Afronding, borrel



Doelen en fasering project

• Beter zicht krijgen op:

– Gedeelde visie/ambities voor de vernieuwde 
medezeggenschap;

– Onderzoeken van en mogelijke oplossingen vinden voor 
de veronderstelde knelpunten.

• Een meer doelmatige, betrokken en verbindende 
medezeggenschap.

o Fase 1: Onderzoek percepties, ambities en standpunten 
over de medezeggenschap

o Fase 2: Implementeren gekozen oplossingen/verandering



Proces connecting interviews

Resultaat:
Percepties voor 
ontwerp nieuwe 

medezeggenschap

Werkbijeen-
komsten:
Dialoog en 

aanvullen wat 
ontbreekt

Consolideren
% eens,
verbinden

Afname 
interviews

conform 
model

Valideren 
gevonden feiten

Besluitvoorbereiding en 
keuze activiteiten voor 
de implementatie

Eerdere 
rapporten/info



Succesvolle MZ gedeeld beeld

• Participatie/representatie

– Bestuur/leiding; participatief leiderschap

– Achterban: betrokkenheid, contact

– Samenspel: afstemmen; invloed op wat er met de organisatie 
gebeurt

• Tijdigheid/volledigheid

– Informatie

– Initiatief nemen/ pro- activiteit

• Zichtbaar resultaat

– Inhoud/invloed besluiten

– Aantrekkelijkheid MZ

• Deskundigheid

– Kennis en vaardigheden



Trends die het ideaal onder druk 
zetten

• Werkdruk / tijd � wordt steeds erger

• Wendbaarheid/aanpassingsvermogen �

continue verandering organisatie en omgeving/politiek 
moet omhoog

• Interesse en contact achterban � daalt

GEVOLG: 

AFNAME INVLOED MZ 

SPIRAAL NAAR BENEDEN

Verlies aan relevantie



Ontwikkelingen in de loop der 
jaren

1.Van arbeiderszelforganisatie naar de professionele 
organisatie met professionele bestuurders/directie

Ongedeelde MZ      � Nu: aspecten van gedeelde MZ

1.Van eigenstandige organisatie naar MVO (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen) en governance

2.De trend: Van ‘organisatie van de wetenschap’ naar UU als 
‘bedrijf’



Positieve trends bij UU

- Grondhouding MZ- leden

- Grondhouding CvB

- Samenwerking docenten/studenten � bevestiging 
ongedeelde MZ

URGENTIE VERNIEUWEN/ VERANDEREN MZ  



De MZ in kernwoorden: 
wat is het beeld?
• HET WAT EN WAAROM:

– Invloed 

– Controle 

– Strategische besluiten organisatie 

• HET PROCES:

– Representatie 

– Participatie

– Draagvlak 

• DE HOUDING:

– Transparantie

– Vertrouwen

– Respect

– Waardering



Conclusies

• Kernbeelden komen sterk overeen met percepties succesvolle MZ.

• De MZ mist VISIE; moet opnieuw in zijn kracht komen� maak de 

visie/ambitie helder. 

• PARTICIPATIE = kernwoord MZ � zoek nieuwe vormen.

• MZ mede- verantwoordelijkheid voor strategische besluiten �

expliciete bevoegdheden en heldere afspraken nodig. 

• Participatief leiderschap is binnen UU deels het geval en blijft een 
expliciete voorwaarde en het uitgangspunt voor zinvolle 
medezeggenschap � aanbeveling meer betrokkenheid decanen



Generieke MZ- proces



Inspirerende voorbeelden 
participatie

Beste voorbeelden:

• Zorgorganisatie Oss, 
metaalfabriek

• Wikepedia

• Sportclub

• Het Gilde (middeleeuwen)

• Beeldende websites

Eerste concrete acties 
voorgesteld.

In te zetten voor:

•Verhogen participatie 
achterban

•Creëren binding en 
enthousiasme bij achterban 

•Collectief geheugen/kennis 
achterban 

•Representativiteit MZ

•Tijdigheid/volledigheid 
informatie



Huidige beelden MZ UU



Identiteit en kernwaarden MZ UU 
– beeld van de toekomst

• De huidige tijd vraagt op een aantal punten om een 
accentverschuiving van de MZ belofte. Een herijking. 

• Wat past bij de de MZ van de toekomst? En wat wil/moet 
MZ UU uitstralen?



ROBUUST, KRACHTIG



VERNIEUWEND, WENDBAAR, 



AANTREKKELIJK, FUNCTIONEEL



ORGANISCH



SCHERP, VERLEIDELIJK



OBJECTIEF, AANTREKKELIJK



INGESPEELD OP ELKAAR, SNEL



SAMEN STERK, GESTROOMLIJND



ONDERZOEKEND, KRITISCH



DOELGERICHT, SAMEN



SAMEN HOUDEN WE HET MZ-VUUR BRANDEND



Krachtige kernbelofte en ambitie 
MZ UU

De vernieuwde MZ is herkenbaar door/aan de 
volgende aspecten:

- robuust, krachtig

- modern, vernieuwend

- kritisch, onderzoekend

- aantrekkelijk

- doel- en resultaatgericht

- samen sterk, ingespeeld op elkaar



Woorden kiezen - resultaat

Consensus over de woorden:

• Lokaal/regionaal, sprankelend, ruimte, ambitieus, 
ongedeelde MZ

Zichtbare ambivalentie bij de MZ UU:

• Netwerk of samenspel

• Specialistisch of breed

• UU-bedrijf of organisatie van de wetenschap

• Instemming of consent



Hoe nu verder? Advies 

• Zet krachtige kernbelofte van het MZ in korte 
tekst en draag die uit.

• Blijf werken met visualisaties van het nieuwe MZ-
UU ‘merk’ en bouw zo aan sensatie van gedeelde 
ambitie.

• Deel de resultaten met de verschillende 
geledingen en maak thema- werkgroepen die de 
praktische uitwerking van de nieuwe 
koers/ambitie ter hand nemen.

• Stel jezelf als MZ steeds de vraag: Hoe zouden 
we dit doen als robuuste,………etc. MZ? 

En handel dan, vanuit die kernwaarden. 

Dan vernieuw je vanzelf.



Drie hoofdthema’s

1. Quick wins (communicatie, actualisering convenant LO-raden, 

samenwerking raden)

2. Nieuw participatiemodel

3. Bezinning op samenspel besturen en medezeggenschapsraden



Hoe nu verder?

Drie werkgroepen met MZ- thema’s aan de slag:

1.Onderzoek de Nieuwe modellen van Participatie verder voor 
de MZ- UU en vertaal dit ‘beeldend’ en ‘praktisch’ in een 
voorstel voor een concrete pilot.

2.Maak een Invoeringsvoorstel voor de korte termijn 
verbeteringen voor de MZ-breed en per geleding a.d.h.v. de 
resultaten van de analyse en MZ-proces. En maak afspraken 
wie, wat, wanneer gaat doen.

3.Werk het Samenspel tussen raden qua onderwerpen en 
procedureel uit en ontwerp een module Participatief 
Leiderschap voor decanen/leidinggevenden.



Drie hoofdthema’s : planning

� 21 januari: Start (vaststellen hoofdthema’s, trekkers, 

eerste aanmelding deelnemers)

� Begin februari:Werkplan per thema groep, aanvulling 

deelnemers, terugkoppeling naar stuurgroep

� Half februari: Eerste bijeenkomst themagroepen

� 15 april:  Plenaire bespreking  (tussen)resultaten 

(2e “middag van de medezeggenschap”)

� Mei: Eindrapportage sofokles project

� Mei - …: Doorlooptijd uitwerking ideeen



Tijdslijn fase 2 implementatie

• Vandaag per werkgroep: Trekker en leden die interesse 
hebben.

• Komende week: Voorzitter UR bezoekt raden voor 
aanvulling.

• Uitwerken plan van aanpak en werkwijze: 14 dagen

• Tweede week februari: Stuurgroep overlegt met elke 
werkgroep en geeft startschot voor uitvoering.

• Half april: Eerste rapportage adviezen wordt aan 
Stuurgroep voorgelegd.

• Einde april: Plenaire bijeenkomst MZ-UU over resultaten en 
vervolgstappen.

• Einde mei: Rapportage over implementatie fase 2 naar 
SoFoKles



Opdracht in themagroepen

• Kies het thema dat je interesse heeft:

– Nieuwe vormen van participatie

– Invoering korte termijn verbeteringen 

– Samenspel en participatief leiderschap

• Brainstorm met elkaar over:

• De ideale samenstelling van jullie team

• Wie is trekker? Welke leden heb je en wil je erbij?

• Wat zou globaal jullie werkwijze moeten zijn?

• Met welke inzet van tijd en afspraken gaan jullie aan de 
slag?

• Rapporteer plenair.


