
1

Kaderdag
Op 4 november jl. verzamelde het CompUserskader zich weer in het
Motel Breukelen, voor de kaderdag. Deze wordt tegenwoordig twee

keer per jaar georganiseerd, als uitvoering van het beleid om meer in
ons kader te investeren. Zo’n dag heeft een driedubbel doel

of misschien nog wel meer.

Normaal is het doel om met elkaar het beleid voor de komen‐
de tijd te bespreken, als een soort klankbord voor het be‐
stuur. Daarnaast is er vaak een educatief element en ten
slotte is het een gezellig samenzijn, waarbij we ook de in‐
wendige mens niet vergeten.
Dit keer stond er veel op de rol in het kader van het conflict
met de moedervereniging, of althans met het hoofdbestuur
daarvan. Want voor alle duidelijkheid, we hebben geen con‐
flict met andere groeperingen, integendeel zelfs.
Tijdens de extra ingelaste ALV tijdens de MegaCompUfair is
er gesproken over de mogelijkheid van mediatie tussen het
hoofdbestuur van HCC en het bestuur van CompUsers. We
hebben dat als vereniging nadrukkelijk opengehouden en we
hebben een kandidaat voor de rol van mediator uitgenodigd
ons iets te vertellen over conflicthantering. Hij (Hubert
Noordman) biedt aan om in dit conflict te bemiddelen, waar‐
bij hij geen partij is. Hij gaf uitleg over gezonde samenwer‐
king, ongezonde samenwerking, over belangen, kracht, ego
en doelstellingen. Hij vroeg naar het gevoel bij diverse vari‐
anten voor de toekomst en ook naar hoe wij er met verstand
over dachten. De bedoeling is, dat hij een soortgelijke exer‐
citie met het hoofdbestuur uitvoert, indien beide partijen
besluiten om zijn aanbod in te gaan.
De resultaten van dit korte onderzoek zijn wel van belang
voor de invoering van de rol, maar daar zullen we verder
niet over berichten, omdat deze oefening uitsluitend succes‐
vol kan zijn, als men op volledige vertrouwelijkheid kan
rekenen. En dus respecteer ik dat ook in dit artikel.
Heel duidelijk werd wel, dat we vooral moeten kijken naar
de toekomst en niet te veel moeten blijven hangen in het
verleden.

Na de sessie met Hubert verliet hij ons en gingen wij verder
met de rest van het programma, dat overigens deels wel
voortborduurde op hetgeen we in de ochtend hadden gedaan.
De vice‐voorzitter blikte terug op het afgelopen jaar en uiter‐
aard kwam daarbij het conflict nog een keer aan de orde.
Daarnaast werden uiteraard ook de actiepunten uit voorgaan‐
de bijeenkomsten tegen het licht gehouden. Hij gaf aan, dat
er op sommige punten wel voortgang is geboekt, bijvoorbeeld
de reviews die we nu op de website hebben staan. Het zijn er
nog niet veel, maar ze zijn wel van goede kwaliteit en meer
zullen er volgen. Daarnaast hebben we ook flinke stappen ge‐

maakt met ‘gastheer‐/gastvrouwschap’ tijdens onze bijeen‐
komsten in De Bilt. Verder zijn er de afgelopen tijd cursussen
aan het kader gegeven over presentaties, over schrijven van
artikelen. Op andere vlakken, zoals samenwerking met exter‐
ne partners, een multidisciplinaire (multimediale) redactie en
uitbouw van onze presentatie op Sociale Media, is minder
voortgang te melden. Duidelijk werd, dat het conflict met het
HB heel veel energie heeft gekost en tot letterlijk ziekmaken‐
de spanningen heeft geleid.

Vervolgens presenteerde Jurriaan Nijkerk mondeling zijn
analyse van de financiële situatie van HCC, die minder roos‐
kleurig lijkt dan naar buiten toe gepresenteerd wordt. Dit is
iets om rekening mee te houden. Hij memoreerde dat HCC
onze zelfstandige status indertijd heeft ingesteld, om bij een
eventueel faillissement van CompUsers (toen: DOS‐gg) zelf
overeind te blijven, maar dezelfde zelfstandigheid werkt ook
andersom.

Daarna werd uitleg gegeven over een SWOT‐analyse.
SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats, ofwel sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen.
Deze uitleg diende als basis voor de workshops, waarmee een
aantal werkgroepen aan de gang werd gezet.
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Er werden vijf werkgroepen samenge‐
steld, die vervolgens de opdracht hadden
om een SWOT analyse uit te voeren met
betrekking tot een mogelijk toekomst‐
scenario voor CompUsers in relatie tot
HCC. De resultaten van deze sessie
worden nog uitgewerkt en in een later
stadium met alle leden gedeeld. De
bedoeling is dat op de ALV van 21 april
2018 een besluit wordt genomen over de
toekomst van onze vereniging.

We kunnen wel nu alvast delen dat we
de volgende scenario’s hebben bespro‐
ken/geanalyseerd met ons kader:
1. Volledige zelfstandigheid, los van HCC.
2. Handhaving van de status quo, dus

verzelfstandigde groepering binnen
HCC.

3. Een volledige interessegroep binnen
HCC, dus zonder eigen zelfstandig‐
heid, met afdracht van vermogen aan
HCC.

4. Zelfstandige status met een associatie‐
verdrag met HCC, zodat we elkaar
kunnen versterken, maar wel onze
zelfstandigheid houden.

5. Een interessegroep binnen HCC, maar
met een overdrachtsovereenkomst,
waarbij we dus op voorhand enige
rechten blijven houden

Deze analyse leverde veel interessante
gedachten op, die alle nader uitgewerkt
moeten worden.
Vervolgens lieten we dit alles even
bezinken tijdens een ‘eenvoudige doch
voedzame’ maaltijd, waarbij natuurlijk
de discussie af en toe nog gevoerd werd,
maar waarbij we zelf ook gevoerd
werden door de koks van het etablis‐
sement.
Na de lunch mochten alle werkgroepen
hun analyse presenteren, waarbij ook
weer de individuele terugkoppelingen
vertrouwelijk behandeld worden. De
analyse biedt in elk geval een basis voor
de sessies die het bestuur in het land
gaat organiseren om onze leden voor te
lichten over de mogelijkheden, de voor‐
en nadelen en de kansen en de bedrei‐
gingen. In deze voorlichtingssessies gaat
het HCC hoofdbestuur ook een rol ver‐
vullen, zodat zij hun visie op de situatie
ook voor het voetlicht kunnen brengen.
En uiteindelijk zullen de leden dan in de
vergadering van 21 april a.s. een besluit
nemen.

Na de presentaties van de werkgroepen
kregen de Platforms de gelegenheid hun
jaarplan en begroting voor te bereiden en
eventueel te presenteren. Alle Platforms
maakten gebruik van de mogelijkheid tot
voorbereiding, maar alleen DigiFoto en
DigiVideo maakten gebruik van de
mogelijkheid om hun plannen met het
kader te delen. Dat kwam eigenlijk wel
gelegen, want de dag was omgevlogen en
het was nadrukkelijk nog wel de bedoe‐
ling om de dag samen af te sluiten aan de
bar, in een wat informelere setting. Daar
werd in bescheiden mate gebruik van ge‐
maakt en zo werd een boeiende dag op
gepaste wijze afgesloten.




