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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Notulen van de Faculteitsraadsvergadering van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen (FIW), 

donderdag 30 juli 2009.

Piet Vroonzaal, 09.00 – 09.30 uur..

Aanwezig: Prof. dr. S. Streutjens (voorzitter), mej. I. Kamphuis (not.), Harry Kammenga

Afwezig m.k.: prof. dr. Krummelkamp, mw. S. Stiensma-van der Wal, drs. J. Schropsema, mw. A.W. Janssen-de Boer, 

dr. P. Knop, Jessica van Duinhoven (studentlid)

Aanvankelijk af-, later aanwezig: Ernst-Hein ten Bruggencate van Dommelen de Wit (studentlid)

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 09.03 uur. Hij wijst er fi jntjes op dat de heer Harry Kammenga voor het 

eerst sinds jaren de weg naar de Faculteitsraadsvergadering heeft weten te vinden. De heer Kammenga repliceert 

dat hij het dermate absurd vond dat de Voorzitter midden in de zomervakantie met alle geweld toch een Facul-

teitsraad had belegd, dat hij hiervoor graag een dagje terug naar de stad wilde komen vanaf zijn vakantieadres.

Op de vraag van de Voorzitter waar dat vakantieadres dan wel niet was, wilde de heer Kammenga niet antwoor-

den. Na enig heen en weergepraat besloot mej. Kamphuis een eind aan de discussie te maken door te onthullen 

dat de heer Kammenga elk jaar van 1 april tot 1 oktober in zijn stacaravan aan het Grunostrand verblijft. Hierop 

dreigde de heer Kammenga aanvankelijk in opgewonden staat de vergadering te verlaten, maar na enkele 

dreigementen van de kant van de Voorzitter besloot de heer Kammenga te blijven zitten, echter niet nadat hij de 

notuliste met klem had verzocht te noteren dat dit onder protest was.

2. Voorstel nieuwe organisatiestructuur

De Voorzitter deelt kopieën uit van wat hij aankondigt als de nieuwe organisatiestructuur van de Faculteit Inter-

menselijke Wetenschappen. De heer Kammenga protesteert tegen deze ‘overvalmethode’ en ‘ondemocratische 

handelwijze’, maar de Voorzitter deelt mede dat dit plan nu eenmaal voor 1 september bij het College van Bestuur 

moet worden ingeleverd.

Argumenten van de heer Kammenga, dat voor dit soort procedures duidelijk omschreven regels bestaan, worden 

door de Voorzitter van tafel geveegd met de mededeling dat het hier geen reorganisatie betreft maar puur een 

‘reshuffl ing’ (de Voorzitter) van de verschillende afdelingen en hun personeel.

De heer Kammenga eist dat het voorliggende plan staande de vergadering per hoofdstuk en paragraaf wordt be-

sproken, maar de Voorzitter stelt dat het plan per acclamatie goedgekeurd kan worden of anders helemaal niks.

‘Dan maar helemaal niks’, roept de heer Kammenga uit; slechts een dringend beroep op zijn solidariteit van mej. 

Kamphuis voorkomt dat hij andermaal de vergadering verlaat.

De Voorzitter brengt het structuurplan meteen in stemming. Het lijkt er aanvankelijk op dat de stemmen staken: 

1 stem voor (Voorzitter), 1 stem tegen (Kammenga), 1 stem blanco (mej. Kamphuis), maar na een korte schorsing 

door de Voorzitter blijkt plotseling ook student-faculteitsraadslid Ernst-Hein ten Bruggencate van Dommelen 

de Wit aanwezig te zijn, die met zijn stem het aantal voorstemmers op twee brengt. De Voorzitter hamert dit 

onderwerp tevreden af, zij het onder luide protesten van de heer Kammenga. Dat studentlid Ten Bruggencate van 

Dommelen de Wit de beoogde schoonzoon van de Voorzitter is, doet volgens de laatste niet ter zake.

3. Uit de diverse gremia

De heer Kammenga wil graag een aantal punten uit het werkoverleg van de afdeling Interne Dienst bespreken, 

maar de Voorzitter wijst erop dat er geen afdeling Interne Dienst meer bestaat; de medewerkers die tot vandaag 

op deze afdeling werkzaam waren, zijn nu onderdeel van de Business Unit Logistieke Zaken.

‘Maar de reiskostenvergoedingen in het woon-werkverkeer dan?’ roept de heer Kammenga met overslaande 

stem.

‘Daarmee kunt u zich voortaan wenden tot de nieuwe Business Unit Transport’, is het kordate antwoord.

4. Sluiting

De Voorzitter deelt mede dat hij nu dringend bezig moet met de implementatie van het nieuwe structuurplan.

‘Implementatie Simpelmentatie’, mompelt de heer Kammenga, waarop de Voorzitter dreigend op hem toekomt 

met geheven vulpen in de RUG-huisstijl. Bij terugkomst op het secretariaat blijkt mej. Kamphuis (notuliste) op-

eens te werken bij de Procesunit Administratief Beheer.

uit de notulen


