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1 Reacties op discussienota “efficiente moderne bedrijfsvoering
- De medezeggenschapsorganen zijn (nog) niet betrokken bij de nota. (argument: het is faculteit
overschrijdend). Puur formeel hoeven ze ons er ook niet bij te betrekken, maar discussienota is zo
alleen open voor ‘individuele discussie’.
- Willen wij afzonderlijk reageren, of ons bij een algemene reactie van de faculteit (management,
kamer van hoogleraren) aansluiten?
- Wat ontbreekt in het voorstel:
o Wat hebben we als faculteit eigenlijk nodig
o Insteek zou moeten zijn: wat we nodig hebben (volgens onszelf) hier faciliteren en andere
dingen eventueel elders
- Ruijter
o Jammer dat 1e deel nota ontbreekt, namelijk waarom we moeten bezuinigen
o ICT en onderwijsadministratie moeten 2.5 en 1.5 mlj bezuinigen… Dan moet je ook
aangeven welke taken niet meer gedaan moeten worden / wat we ons niet meer kunnen
veroorloven.
o Overhead kun je niet zomaar weghalen, taken moeten toch gebeuren en moeten dan
waarschijnlijk gedaan worden door mensen die duurder zijn.
o ‘krom’: in 1998 reaorganisatie on beheer en beleid samen te voegen, nu weer uit elkaar…?
o Eigenlijk zou decentraliseren beter werken dan centraliseren. Maar dan bijvoorbeeld dat
deel overkoepelend is, bijv. dat iemand de helft van de tijd bij de ene faculteit werkt en de
andere helft bij een andere.
- Lutters:
o Overkoepelende systeem houdt zichzelf in stand, belangrijker is wat we nodig hebben.
Bijvoorbeeld werkplekondersteuning?
o Moeten we een centrale ondersteuning ondersteunen als wij er als faculteit nauwelijks
gebruik van maken?
- Vd Boomgaard:
o Er zijn hele boeken over management van universiteiten, het lijkt alsof opstellers van nota
daar niet veel van hebben gelezen.
o Er mist een koppeling naar toekomst, matching (bijv. komt er meer geld uit de 2e kamer?)
o Er komt geen duidelijke strategie naar voren uit de nota
- Vd Voort:
o Qua bezuinigingen moet niet alleen intern worden gekeken maar ook naar wat er naar
buiten gaat: blackboard, teletop, dure matlab etc.
o Bij decentraliseren kan het ook zijn dat functies vervallen, eerst functies herevalueren.
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Lutters (Voorzitter), Tillema, vd Voort, Plegt, vd Meer, vd Boomgaard, Ruijter
(m.k.) Cannengieter, Haagsma, Topper, de Kort, Reuser

Ruijter maakt waarschijnlijk eigen reactie, ook reactie van decaan (in het kort: kijken wat beste plek
voor taken is, bijvoorbeeld administratieve taken ivm onderwijs hier houden).
Reactie van de FR, aansluiten bij stuk decaan of eigen reactie?
o Betrokkenheid van medezeggenschapsraad
o Wat hier nodig is moet hier gebeuren, rest kan eventueel centraal (niet op details ingaan)
o Nog meer efficiëntie? Er is al heel veel adgeschaafd.
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Schuiven met mensen… Maar is er wel overcapaciteit? Meer praten over functies en
minder over aantal fte’s

Actie: Lutters zal een brief opstellen namens de FR en deze rondsturen

