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Geacht College van Bestuur, geachte Directie,

De MR dankt het MT voor haar reactie op de uitgebrachte adviezen van 27 mei 2009.
In haar vergadering van 2 juni jl. heeft de MR de reactie op het eerste advies en de door het MT
voorgestelde opzet van de inventarisatie besproken. De MR waardeert de rol die haar door het MT
inhoudelijk aan de inventarisatie is toebedeeld. Door de opzet van de inventarisatie en vooral de
korte tijdspanne waarin deze volgens het MT afgerond moet worden was het echter niet mogelijk
een advies over de inhoud van de inventarisatie uitbrengen.
In het eerste advies aan het MT d.d. 13‐05‐2009, heeft de MR aangegeven dat de komende periode
met beoordelingen, eindexamens, vakantie en de voorbereidingen voor het volgende collegejaar,
naar onze mening teveel tijdsdruk met zich mee brengt om een inventarisatie naar
huisvestingsbehoeften op een goede wijze uit te kunnen voeren. De MR vindt het erg belangrijk dat
de inventarisatie van huisvestingsbehoeften gedegen uitgevoerd wordt en dat de uitkomsten van het
onderzoek representatief zijn. De uitkomsten van het onderzoek zullen de basis moeten vormen voor
een huisvestingsbeleid waarmee de Rietveld nog decennia vooruit kan.
Het nu door het MT voorgestelde traject van inventarisatie voldoet volgens de MR, mede door de
voorgestelde termijn en de tijdsdruk dit oplevert, niet aan de basisvoorwaarden zoals hierboven
genoemd. Daarom wil de MR aan het MT ten aanzien van de inventarisatie van
huisvestingsbehoeften het volgende adviseren:
1: De MR van de Gerrit Rietveld Academie adviseert het MT om de inventarisatie van
huisvestingsbehoeften van de diverse geledingen van de Gerrit Rietveld Academie te laten uitvoeren
door een onafhankelijk bureau. Dit bureau zal vanuit haar expertise de randvoorwaarden evenals de
benodigde onderzoekstermijn moeten bepalen om een gedegen en representatief onderzoek uit te
voeren. De MR adviseert het MT om het externe bureau in overeenstemming met de MR uit te
kiezen en de opdrachtstelling in overeenstemming met de MR aan het bureau te verstrekken.

De MR merkt tevens dat er veel onrust is, veel vragen zijn, en dat er gebrek aan vertrouwen is ten
aanzien van de besluitvorming rond huisvesting zoals die tot nu toe heeft plaatsgevonden.
Om de rust in de discussie te laten weerkeren en het vertrouwen in de besluitvorming te herstellen
wil de MR het MT verzoeken alle documenten en weerslagen van communicatie die betrekking
hebben op, of deel uitmaken van, de besluitvorming rond de mogelijke verhuizing naar, c.q. de
mogelijke verwerving van, het GAK gebouw aan de MR te overleggen. Omdat de MR mogelijk niet
genoeg expertise heeft om deze documenten te interpreteren verzoekt de MR het MT tevens haar
de mogelijkheid te verlenen om een externe expert voor dit doel in te schakelen.

De MR ziet het herstel van het vertrouwen in het besluitvormingsproces als een basisvoorwaarde
voor de academiegemeenschap om de problematiek rond huisvesting op een constructieve manier
te kunnen benaderen.
Gezien de tijdsdruk zou de MR het MT willen vragen zo spoedig mogelijk op het bovenstaande advies
en verzoek te reageren, en niet later dan een week na dagtekening.
Namens de MR,
Met vriendelijke groet,
Pieter Elbers.

