
20   Pictogram 2/jaargang 2015  juni

22   Pictogram 1/jaargang 2015  juni

faculteit intermenselijke
wetenschappen

Notulen werkoverleg stafafdeling FIW 

Dinsdag 30 juni, grote vergaderzaal.

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

drs. J. Schropsema, mw. drs. A.W. Janssen-de Boer, Jessica van Duinhoven, 

Ernst-Karel Terwisscha van Scheltema (student-leden), prof. dr. H. van Hepscheuten.

Afwezig m.k.: mw. S. Stiensma-van der Wal.

Om 09.03 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij merkt op dat alle aanwezigen papieren 

voor zich hebben liggen, en dat ditmaal de iPads blijkbaar op het bureau zijn blijven liggen. De 

aanwezigen reageren hier niet echt op.

Notulen vorige vergadering

De voorzitter behandelt de notulen van de vergadering van 19 mei, eerst tekstueel, dan inhoudelijk 

per pagina. Als hij de notulen goedkeurt ‘met dankzegging aan de notuliste’, maken dhr. Kammenga 

zowel als studente Van Duinhoven driftig een aantekening.

Vakantieplanning

Op verzoek van de voorzitter neemt mevr. Kamphuis de vakantieplanning door. Het blijkt dat enkele 

aanwezigen nog steeds niet hebben aangegeven wanneer zij deze zomer verlof denken op te 

nemen. Voorzitter wijst er op dat we hier te maken hebben met een ‘bottom-line’, waarbij het van 

belang is dat we onze ‘positie bepalen’ en niet moeten overgaan tot ‘hard spelen’. Tot zijn verbazing 

leiden deze woorden bij enkele aanwezigen opnieuw tot driftig schrijfwerk, vooral als voorzitter er 

nog aan toevoegt dat we misschien via een ‘hefboomconstructie’ tot een ‘knowledge base’ kunnen 

komen.

Strategisch Plan 2016-2037

Dhr. Kammenga somt het commentaar van de faculteitsraad op naar aanleiding van de eerste 

conceptversie van het Strategisch Plan. Als hij in één zin de termen ‘aan het vorkje prikken’ en ‘een 

stukje communicatie’ bezigt, worden door dhr. Schropsema en studente Van Duinhoven weer snelle 

aantekeningen gemaakt, terwijl student Terwisscha van Scheltema boos mompelt: ‘Dat is niet 

eerlijk!’ Op de vragende blik van de voorzitter in zijn richting wendt hij echter snel het hoofd af.

Voorzitter professor Streutjens spreekt vervolgens van ‘een uitdaging’, die ‘commitment’ vraagt 

van het personeel, maar ook over ‘buiten het hokje denken’ en het vaststellen van een ‘benchmark’. 

Bij deze laatste term balt mevr. Janssen-de Boer even haar vuist, onder het uitroepen van ‘Yesss!’, 

wat een verbaasde blik bij de voorzitter teweegbrengt, maar ook boze blikken van de andere 

aanwezigen.

R&O-gesprekken

In het najaar van 2015 start weer een nieuwe ronde R&O-gesprekken. Voorzitter legt uit dat 

het gaat om gesprekken in de hele ‘bandbreedte’ van de organisatie. Bij de nieuwe opzet van de 

gesprekken gaat het minder om ‘resultaatgericht’ denken, maar meer om ‘toegevoegde waarde’ en 

‘speelruimte’ om te komen tot een ‘win-win-situatie’.

Precies op dit moment springt studente Van Duinhoven op en roept luidkeels ‘Lulkoek!’ Hierop 

wordt ze gefeliciteerd door de anderen rond de vergadertafel. Aan de verbouwereerde voorzitter 

wordt uitgelegd dat tijdens deze vergadering het spel Lulkoekbingo werd gespeeld, waarbij 

deelnemers op een bingokaart specifi eke vergadertermen en ander vaag jargon moeten 

aankruisen. Studente Van Duinhoven had als eerste vijf termen op een rij, en dus ‘bingo’.

Hierop verlaat de voorzitter in opgewonden staat de vergadering.

Notulen


