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Datum en tijd Kenmerk 

13 oktober 2015, 15.00 – 16.35 uur FGMW-15-F411 

Aanwezig 

FR leden: Hermans, Van Tongeren, de Matos Fernandes, Tuinsma, Van 
Breukelen, Brenkman, Van der Geest, Van der Zande, Otten, Rozema, 
Van der Steen, Akyürek, Steenbergen, Fokkens-Bruinsma, Vugteveen, 
Zwinkels. 
FB leden: Landeweerd (tot 16.15 uur), Van der Werf, Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Landeweerd moet om 16.15 uur weg  i.v.m. een 
andere vergadering, daarom worden de punten 6,7 en 8 eerst behandeld (het verslag 
volgt de agenda). 

 
2. Notulen 8 september2015. 

De Matos Fernandes: punt 3 – promotieonderwijs: blijft het FB bij het ingenomen 
standpunt? 
Van der Werf: we zien geen aanleiding om van standpunt te veranderen, ook al zijn de 
andere faculteiten om.  
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De schriftelijke vragen van de FR zijn schriftelijk door het FB beantwoord. Overige 
vragen: 
17 september: Punt 2.2 – Discussiebijeenkomst TT beleid:  
Van der Werf: de bijeenkomst is op 29 oktober van 14.30 -17.00 uur in het Van 
Swinderen Huys. We hebben bericht gekregen dat er een FR lid bij aanwezig mag zijn. 
Degene die gaat kan dat melden bij Van der Werf, zij zal zorgen dat die persoon wordt 
aangemeld en het concept rapport (dat daar wordt besproken) toegestuurd krijgt. 
24 september: Punt 2.1 – Wetenschapspersoneelsbeleid: 
Van der Zande: wordt dit plan na bespreking in de FR van november dan vastgesteld? 
Van der Werf: nee, de FR geeft advies, de FR stelt niet vast. 
Zwinkels: de FR is van plan een workshop hierover te organiseren. Moeten we in de 
november vergadering alle opmerkingen doorgeven? Is er een tijdpad? 
Landeweerd: we hebben geen strakke deadline.  
Op het verzoek van de FR om de stukken een week voor hun voorvergadering te 
ontvangen kan helaas geen gehoor gegeven worden. De FR heeft gekozen om elke maand 
te vergaderen. Het FB heeft tijd nodig om de FR vergadering voor te bereiden, twee 
weken is te kort. 
M.b.t. het punt van de FR om in de besluitenlijsten meer toelichting te geven zal gekeken 
worden in hoeverre dat mogelijk is. De besluitenlijsten zijn er niet om medewerkers te 
informeren, maar om de besluiten die het FB neemt vast te leggen. 
Zwinkels: het werk van de raad is om het FB te controleren en dat kan alleen maar als we 
weten wat er besloten is. De raad is de horizontale toezichthouder van het FB. 
Landeweerd: we zullen kijken wat mogelijk is. De vragen die de FR nu stelt worden altijd 
door het FB beantwoord. Het moet niet zo zijn dat een extra toelichting weer extra vragen 
oproept.  
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4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen 
Vice-voorzitter: tijdens de vergadering van Behave is gesproken over kwaliteitszorg en de 
betrokkenheid van studenten hierbij. Binnenkort komt er een notitie. 
Van der Werf: dat is fijn, want het is een heel belangrijk onderwerp. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Van der Werf: de werving van een nieuwe decaan is onlangs, via een extern bureau, 
gestart. Volgens het tijdpad zou er in januari een kandidaat kunnen worden 
voorgedragen. Het FB heeft de voorkeur uitgesproken voor een Nederlandstalige 
kandidaat. 
 

6. Verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter. 

Zwinkels: er ligt een voorstel om Akyürek te benoemen tot voorzitter, Van der Zande 
blijft vicevoorzitter. 
Het voorstel wordt unaniem door beide geledingen aangenomen. 

 
7. Meerjarenbegroting 2016-2019. 

De schriftelijke vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Andere vragen: 
Van Tongeren: inleveren algemene reserve: waarom dit jaar 1 miljoen en de jaren daarna 
respectievelijk 1,6 en 1,7 miljoen? 
Landeweerd: dat is geen bewuste keuze, maar heeft te maken met de plannen en 
ambities. In 2016 heeft dat te maken met extra personeel, dat geeft een piek, daarna loopt 
het weer wat terug. Dit jaar zitten we qua algemene inkomsten gunstig en willen we extra 
investeringen doen, meer WP voor OW en OZ, ook met een vaste aanstelling. Elk jaar 
wordt er gekeken hoeveel verantwoord is om als negatieve reserve te hebben. 
Vugteveen: als je investeert in meer personeel haal je dan de prestatieafspraken, 80 % 
BKO, wel? 
Van der Werf: op 31 december moeten we voldoen aan de 80%, we zitten nu al op 81% 
waarbij ook al rekening is gehouden met vertrekkende medewerkers.  
Akyürek: hoeveel variatie is er te verwachten in de studentenaantallen en hoe verhoudt 
zich dat tot het personeelsbeleid? 
Landeweerd: de bekostiging is gebaseerd op de realisatie 2014, een zekere mate van 
afwijking is onvoorspelbaar. Terugloop studenten geldt dan voor alle faculteiten. Het geld 
zal dan ook anders worden verdeeld. 
Zwinkels: er wordt een beleidsstatement gemaakt in de MJB om fluctuaties niet aan 
personeel te koppelen. Minder studenten, maar docentenpopulatie op niveau houden, 
met een verhouding 80% vast en 20 % flexibel? 
Landeweerd: het docentcohort is redelijk op peil en wordt niet gekoppeld aan het aantal 
studenten. Investering worden gedaan om het OW te intensiveren, bv. Variatie van 
toetsvormen bij Psychologie, investeringen in de nieuwe Mastertracks, intensivering OW 
en OZ en aanstellen van meer personeel. Daarbij wordt gedacht aan meer vast personeel 
en op basis daarvan kun je dan de flexibele schil vaststellen. Het verdeelmodel is zo dat 
elke afdeling op dezelfde wijze gefinancierd wordt. Het is dus niet zo dat psychologie 
meer krijgt voor variatie van  toetsvormen. 
Zwinkels: bij Sociologie is behoefte aan meer ruimte. 
Landeweerd: de verdeling gaat transparant, op dezelfde manier als het CvB het geld 
verdeelt, o.b.v. prestatie en studentenaantallen. Je kunt het geld natuurlijk anders 
verdelen, maar dat is de laatste 50 jaar niet gebeurd.  
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Beleidsruimte: we krijgen geld van het CvB en dat verdelen we voor een groot deel onder 
de afdelingen, dat is geld voor OW en OZ. Op facultair niveau is er niet veel geld voor OW 
en OZ, maar het FB vindt het belangrijk iets meer bestuurlijke ruimte te hebben om als 
faculteit geld te kunnen besteden aan specifieke projecten zoals b.v. SuSo (Sustainable 
Society) en NIDI. Daarom is de facultaire beleidruimte opgehoogd van €150.000 naar 
€300.000.  
Zwinkels: worden reserves opgebouwd als ze niet worden opgemaakt en worden die dan 
gelabeld?  
Landeweerd: nee, niet specifiek.  
Voorzitter: in het vooroverleg hebben we de MJB ook besproken en hebben 
geconcludeerd dat we een positief gevoelen kunnen uitspreken over de MJB.  
Wel zou de FR graag zien hoe de MJB zich verhoudt tot het wetenschapspersoneelsbeleid. 
Landeweerd: er is geen koppeling gemaakt. Het wetenschapspersoneelsbeleid gaat niet 
over geld. 
= Na deze toelichting spreekt de FR unaniem een positief gevoelen uit over 
de MJB 2016= 

 
8. Voortgangsrapportage en plan van aanpak A&M.  

Vugteveen:  in hoeverre is het FB bereid faciliteiten als een stabureau gekoppeld aan een 
laptop aan te bieden?   
Landeweerd: er is niet besloten dat er standaard staplekken zijn, dat is niet gepromoot. 
O.b.v. een medische verklaring kan een verzoek voor een stabureau worden gedaan. Maar 
als er geen medische verklaring is kan er altijd gekeken worden naar een (goedkopere) 
tussenoplossing. Voorstel is dat de studenten dit inbrengen in de werkgroep A&M en 
Landeweerd zal dit opnemen met Stalman.  
Vugteveen: als er nieuwe telefoons komen zou een headset misschien ook een 
tussenoplossing kunnen zijn. 
Reactie van het FB op de brief van de werkgroep A&M door Landeweerd: 
Systematische controle van beeldschermen: dit is opgepakt door de facility manager en 
de demand manager. Het heeft de aandacht, maar er is nog geen oplossing. 
Klachtenprocedure: met de komst van de nieuwe studentenportal hebben we een aantal 
concessies moeten doen. Eén ervan is dat de klachtknop niet meer prominent op de 
homepage staat. De klachtenknop blijft beschikbaar op een andere plek. Dat komt omdat 
niet elke faculteit een klachtenknop heeft. Het FB is zich bewust van de belangrijkheid 
van de knop voor klachten van studenten over het onderwijs. Opmerkingen van 
studenten over andere zaken (bv. geluidsoverlast, te warme of te koude ruimtes) kunnen 
gemeld worden bij Jan Stalman. Het FB hoort graag van de studenten hoe zij denken dat 
die klachten gecommuniceerd moeten worden en hoe je de studenten kunt bereiken. 
Bloemstraat: zal verdwijnen als OW ruimte. Er worden momenteel plannen uitgewerkt 
voor een nieuw OW gebouw ten noorden van het UMCG (de Heathy Ageing Campus) van 
drie faculteiten, waaronder GMW. We moeten nu aangeven welke type ruimtes we nodig 
hebben, waarbij flexibiliteit en een eigen identiteit erg belangrijk zijn. In overleg met VGI 
(Vastgoed en Investeringen) wordt nu gekeken wat het beste past bij de ruimtebehoefte 
die wij hebben, waarbij verschillende opties worden bekeken: op eigen terrein; de 
Borgmanschool; de HA Campus. Het bijgebouw van de Bloemstraat gaat 1/7 2016 
verdwijnen, dit is een verplaatsbaar gebouw en zou dus eventueel tijdelijk elders in de 
buurt geplaatst kunnen worden. Alles wat ter overbrugging gebruikt zal worden is 
tijdelijk en dus geen permanente oplossing.  
Zwinkels: het rapport is wat summier m.b.t. maatregelen t.a.v. aardbevingen. 
Landeweerd: de tijd heeft ons ingehaald. Het plan was er al voordat er vanuit centraal 
maatregelen zijn aangekondigd t.a.v. de aardbevingen. Het zal volgend jaar in het plan 
worden opgenomen.  
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Zwinkels: hoe wordt de medezeggenschap betrokken bij dit plan? 
Landeweerd: via de werkgroep A&M. 
Van der Zande: de medewerkers hebben een mail gekregen over het aardbevingsveilig 
maken van de werkkamers. Wie is verantwoordelijk als ze dat niet doen en als er iets  
gebeurt? 
Landeweerd: niet bekend wie formeel verantwoordelijk is. De Interne Dienst gaat wel 
steekproefsgewijs de kamers checken en indien nodig maatregelen nemen en de 
medewerker erop aanspreken. 
Van der Zande: waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de personeelsgeleding en 
de studentengeleding t.a.v. advies en instemming? 
Landeweerd: omdat A&M voor een groot deel te maken heeft met personeel is deze 
rolverdeling juridisch vastgesteld is. 
Voorzitter: het advies van de studentengeleding is over het algemeen positief, 
maar ze willen wel benadrukken dat de klachtenknop goed bewaakt wordt. De 
personeelsgeleding stemt in met het plan. 

 
9. FR jaarverslag 2014-2015. 

Zwinkels: normaliter wordt het jaarverslag in september met de oude FR besproken. De 
oud FR leden hebben dit jaarverslag besproken, hun opmerkingen zijn verwerkt en 
vervolgens hebben ze ingestemd met dit jaarverslag.  
Van der Werf: m.b.t de jaarindeling: daar wordt gesproken van een faculteitsbrede 
discussie, dat is niet afgesproken. Wel een discussie met FR en directeuren etc. 
Zwinkels: zal worden aangepast. 
Voorzitter: het jaarverslag van de faculteitsraad 2014-2015 heeft instemming van de 
FR. 
 

10. Rondvraag. 
Van der Zande: zijn de openingstijden van de methodologiewinkel al aangepast? 
Wilts: er is overleg geweest met de coördinator van de methodologiewinkel. De 
intekenlijst wordt nu eerder opgehangen waardoor je niet meer in de rij hoeft te staan.  
Zwinkels: er was onduidelijkheid over het voorzitterschap en mijn terugtreden als FR lid. 
In een FR waar nog veel moet gebeuren leek het verstandig om mij toch weer verkiesbaar 
te stellen als FR lid en als voorzitter. Het terugtreden als FR lid zal in de 
decembervergadering bekrachtigd worden. Voor de opvolging heeft de FR een voorstel 
gedaan aan het centraal stembureau. Het (door mij) uitnodigen van de drie potentiele 
opvolgers voor het overdrachtsetentje was niet correct, excuses aan het FB hiervoor. 
Steenbergen: vindt in december/januari de discussie over de academische jaarplanning 
plaats en wie initieert dat? 
Van der Werf: FB initieert dat. Er wordt eerst opnieuw met de DOW gesproken en dan 
komt het in de FR. 
Akyürek: tijdens een workshop valorisatie werd het advies gegeven om een eigen website 
te gebruiken en niet de universitaire website omdat die niet goed werkt. Met Pure gaat 
het net zo. Hoe staat het nu met Pure? 
Van der Werf: Gordijn zit als opvolger van Kiers in de werkgroep Etalage/Pure. Haar 
ervaring is dat men meer open staat voor de ervaringen van gebruikers en graag feedback 
ontvangt.  Ook wil men graag ondersteuning bieden, vragen beantwoorden en eventueel 
langskomen.  Zij ontvangt ook graag feedback op Pure.  
Akyürek: zal zijn opmerkingen aan Gordijn doorgeven. 
 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.35 uur de vergadering. 


