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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 juni en 4 juli 2022 de voorgestelde 
aanpassing van de governance Campus Den Haag (CDH) besproken. Hij adviseert hier 
positief over, maar maakt daarbij de volgende kanttekeningen.  
 
De Raad stelt ten eerste vast dat het nieuwe governance-model uitgaat van een dagelijks 
bestuur. Het College heeft hem verzekerd dat dit geen nieuwe bestuurslaag betreft en dat de 
medezeggenschapsstructuur daarom ongewijzigd kan blijven. Het dagelijks bestuur zal zich 
bezighouden met uitvoering, coördinatie en monitoring. De eindverantwoordelijkheid voor 
CDH ligt, net als voor de twee andere campussen, bij het College van Bestuur. Het College 
bevestigt dat hij voor dit onderwerp de gesprekspartner blijft van de Raad; de bestuurder 
CDH sluit niet aan bij het formele overleg tussen College en Raad. 
 
De Raad constateert dat er een uitdaging ligt in het goed organiseren van medezeggenschap 
rondom CDH, daar alle Faculteiten inmiddels in Den Haag aanwezig zijn. Hij waardeert het 
dat het College zijn advies overneemt een leidraad medezeggenschap CDH op te stellen. De 
leidraad voor medezeggenschap over LDE kan hierbij als voorbeeld dienen. Zo wordt voor 
iedereen inzichtelijk hoe zeggenschap en medezeggenschap formeel geregeld zijn, en op 
welke manier informele overlegstructuren bij zullen dragen aan de vertegenwoordiging van 
de belangen binnen CDH. 
 
Onderdeel van de leidraad is de toezegging van het College om elke volgende 
uitvoeringsagenda voor Campus Den Haag tijdig, dus voorafgaand aan de daadwerkelijke 
uitvoering, ter bespreking met de Raad te agenderen. Zo houdt de Raad goed zicht op alle 
lopende projecten in Den Haag op het gebied van onderwijs, onderzoek, voorzieningen, 
financiering en de governance. De Raad zal ter voorbereiding rondom deze agendering een 
medezeggenschapsoverleg met afgevaardigden uit de faculteitsraden opzetten. Aanvullend 
daarop zal de Raad meerdere van dit soort medezeggenschapsoverleggen organiseren, zodat 
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er ten minste twee keer per jaar de mogelijkheid is om zorgen en wensen omtrent de gang 
van zaken bij Campus Den Haag te kunnen uitwisselen.  
 
Tot slot stemt het de Raad tevreden dat het College de governance-structuur elke vier jaar 
zal evalueren. Daarbij wordt bekeken of en hoe gewaarborgd kan worden dat het bestuur 
van FGGA, dat als enige faculteit volledig in Den Haag zetelt, altijd vertegenwoordigd is in 
het dagelijks bestuur van Campus Den Haag. Ook de koppeling van de positie bestuurder 
CDH en die van decaan FGGA wordt bij de evaluatie heroverwogen. Aangezien alle 
faculteiten vertegenwoordigd zijn in Den Haag, vindt de Raad een standaard combinatie van 
beide functies niet vanzelfsprekend. Het College heeft hem verder toegezegd dat de functie 
van plaatsvervangend bestuurder niet automatisch wordt toegewezen aan de 
portefeuillehouder onderwijs.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


