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Verslag 82e interne FR CTW vergadering d.d. 16 januari 2007
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Lutters (Voorzitter), vd Voort, de Kort, Douma, Fikse, Plegt, vd Meer (notulist), v
Loo, vd Boomgaard
Kuiper

1,2 & 3 Opening en aanwezigen
Lutters opent de interne vergadering om 12.40. Aan de agenda wordt moderne efficiente bedrijfsvoering
(MEB) toegevoegd (vd Boomgaard)
4. Correspondentie
UR stukken van december: Catering en begrotingstukken naar Lutters
5. Mededelingen
Geen mededelingen
6. Notulen
De notulen van de 78e, 79e, 80e en 81e vergadering worden goedgekeurd.
Actie lijst: A2 vervalt, 79-01, -02, 80-01 zijn uitgevoerd en vervallen, 79-03 moet alleen nog aan de OLCWB worden doorgegeven (v Loo).
Er zijn geen opmerkingen over de 29e overleg notulen.
7. TOM
Vorige week was er een bijeenkomst over TOM, er waren weinig belangstellenden maar de algemene reactie
was positief. Als we nog moeten instemmen met TOM dan moet dan voor eind januari? FR navragen overleg
vergadering. Er is op het moment een curriculum commisie aan het nadenken over een stramien van de
opleiding, daarna worden de blokken en vakken uitgewerkt. Als FR willen we graag betrokken blijven en
beslisrecht houden.
8. Voorlichting
Bij de 30e overlegvergadering zal dhr Pupupin aanwezig zijn, hij is recent aangesteld voor de communicatie
en voorlichting, samen met dhr vd Veen. We kunnen vragen stellen. We zijn vooral benieuwd naar de
practische uitvoering. Wat gaat er veranderen, hoe zou de voorlichting/communicatie het beste kunnen. Doet
Pupupin de voorlichtingsdagen (inc voor de nieuwe studies en TOM),d e wetenschapscommunicatie en de
folderlijn? En zo ja wat zijn zijn ideeën? Wat doet Klijnstra nog voor de voorlichting? Is er een lange termijn
planning en wie doet de practische uitvoering?
9. Strategisch plan/Jaarplan
Na een aantal overleggen tussen Lutters en Eising is er besloten om voornamelijk over de inhoud van het
(meerjaren)plan te gaan overleggen dan over de getalletjes van de begroting. Er zal een jaarcirkel uit ervaring
worden opgesteld, wanneer we al over welke onderwerpen kunnen praten. Komende vergadering zullen we
bekijken wat er aan inhoudsopgave in zo’n meerjaren plan moet staan en volgens welk stramien dit moet
worden opgesteld. Doel is een jaarplan dat een korte samenvatting wordt van het meerjarenplan
10. Moderne Efficiente Bedrijfsvoering (MEB)
vd Boomgaard vertegenwoordigt ons in de adviesgroep over de reorganisatie van de diensten. Het CvB wil 5
mln bezuinigen door efficiënter werken, om dit te onderzoeken zijn er verschillende projectgroepen die
hebben geadviseerd. Het CvB heeft hierna een nota opgesteld. De projectrapportages horen hierbij, maar bij
tegenstrijdigheid is de CvB nota leidend. Deze is op een aantal vlakken onduidelijk of niet practisch
doordacht.
Bijvoorbeeld, het huidige notebook service center werkt goed, CvB wil dit voor het geheel invoeren maar dan
op 1 of 2 locaties, met als gevolg dat het niet meer dicht bij de studenten zit en het langer duurt voordat
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dingen gemaakt zijn. Ook zou CTW een faculteitsdirecteur moeten krijgen om met het CvB te
communiceren, maar dat doen nu anderen erbij en zou alleen maar een extra kostenpost creëren.
Eising stelt dat hij moet kunnen inkopen wat de faculteit nodig heeft waar dat het beste kan, dus niet perse
alleen het centraal opgelegde pakket.
De vraag is hoe deze plannen in de faculteiten kunnen worden vormgegeven, er is veel weerstand tegen. De
CvB wilde eerst alleen met de UR overleggen maar nu ook met de FR’s
Vd Boomgaard wil graag onze mening om volgende week ‘op de hei’ het standpunt van de faculteit te kunnen
verdedigen. Formeel weten wij als FR echter niks. Medezeggenschap van de FR is een gepasseerd station en
van de inhoud weten wij minder dan vd Boomgaard.
Graag zouden we willen weten wat de gevolgen zijn voor de facutleit, misschien kan het CvB dat komen
toelichten op een lunchsessie voor heel CTW? Nav die concrete invulling kunnen we zien wat onze reactie is
en hoe het zich doorvertaald naar de primaire processen.
Vd Voort en vd Boomgaard zal een brief opstellen voor de CvB om ze uit te nodigen voor een bijeenkomst,
en hierin een aantal practische punten noemen die we graag zouden willen weten. Misschien kan Pupupin de
practische kant van de bijeenkomst regelen? (FR vragen overlegvergadering)
Algemeen hebben we een voorkeur voor het decentraal regelen van de diensten en staan we achter het idee
dat we alleen die dingen ‘ inkopen’ die we nodig hebben. Op dit moment doet onze faculteit het al goed op
het vlak van efficiëntie.
12. w.v.t.t.k & 13. Rondvraag
Voor de rondvraag met van de externe veragdering: de liften doen het erg slecht, kan daar iets aan gedaan
worden?
14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
A25
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
A29
faculteit het valt
Opzetten algemene jaarcirkel (ook A7)
A30
Opzetten internet site
A31
79-03 Quorum vereiste adviezen OLC doorgeven aan OLC-WB
81-01 Lijstje maken met punten voor internationalisering
82-01 Punten overlegvergadering:
- TOM voortgang
- Pupupin vragen lunchbijeenkomst MEB regelen
- kapotte liften
82-02 Opstellen brief CvB over lunchbijeenkomst MEB
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Deadline
Externe
vergadering
Voor dec 06
November 06
6 februari 2007
16 januari 2007

6 februari 2007
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