Verslag 90e interne FR CTW vergadering d.d. 5 september 2007
1. Opening
2. Aanwezigen
Aanwezig:
De Beurs, Brouwer, Bulsink, Lutters, Masen, Plegt, Van Rij, Stoffels en
Thomas
Afwezig:
Ruiter
3. Kennismaking
Dennis de Beurs: student Industrieel ontwerpen
Mieke Brouwer: medewerker OPM
Rik Bulsink: student Civiele techniek
Eic Lutters: medewerker OPM
Marc Masen: medewerker OPM
Teun Plegt: student Werktuigbouwkunde
Ineke van Rij: student Werktuigbouwkunde
Josse Ruiter: student Industrieel ontwerpen
Genie Stoffels: medewerker THW
Tom Thomas: medewerker VVR
4. Organisatorische afspraken
Eric wordt voorzitter, Teun wordt vice-voorzitter. Mark beheert als secretaris het FR
postvakje. Afgesproken wordt om met een roulerende notuleerder te werken. Bij
voorkeur worden de onderwerpen informeel aangepakt en niet binnen commissies. De
structuur van de vergadering is als volgt: op de derde dinsdag van de maand is de
overlegvergadering met de decaan, twee weken ervoor wordt er intern vergaderd. De
data staan in het vergaderstuk (en worden aangepast vanwege foute vermelding van het
jaartal). Er is onderduidelijkheid over onze plaats in de algehele structuur. Er zijn
instituten en faculteiten, beide met raden. Eric zal volgende keer een schema meebrengen
waar een en ander staat uitgelegd. Ook bij de bevoegdheden van de raad wordt kort
stilgestaan. We hebben instemmingsrecht (via een stemming) en adviesrecht. In de
praktijk zullen onze adviezen vrijwel altijd worden meegnomen. Voor een stemming
moeten er tenminste 7 mensen van de faculteitsraad aanwezig zijn. Daarom is het
belangrijk van te voren aan te geven wanneer men verstek moet laten gaan bij een
Overlegvergadering. Bij die vergaderingen kunnen overigens allerlei verantwoordelijken
worden opgeroepen om uitleg over specifieke zaken te geven. Bij de eerstkomende
vergadering zullen Genie en Marc niet aanwezig zijn. Bij de volgende interne
vergadering zal het FR regelement nog doorlopen worden. Een en ander zal ook
duidelijker worden tijdens de scholingsdag op 18 september.
5. Vaststellen agenda
De agenda is goedgekeurd
6. Correspondentie

Er wordt samengevat wat het overleg tussen FR-UR inzake het onderzoeksplan heeft
opgeleverd. Er is veel onvrede over het feit dat er steeds meer macht naar de instituten
gaat, terwijl onderzoek vooral via de vakgroepen van de faculteiten loopt. Ook mist de
link tussen de onderzoeksplannen en de financiele paragraaf. De verdeling van de gelden
wordt daarmee minder doorzichtig in plaats van transparanter.
8. Notulen
Er wordt een nieuwe start gemaakt met de notulen.
9. Begroting
De begroting van dit jaar is nog niet rond. Er is onenigheid tussen de decanen en het
college van bestuur. De voorlopige begroting komt bij de eerste overlegvergadering aan
bod. Het is van belang om van te voren vooral naar de strategie achter de begroting te
kijken (niet naar de getallen en de technische uitwerking) en een oordeel daaromtrent
mee te nemen in het advies naar de decaan. Normaal gesproken zou het handig zijn om in
verband met een snel advies betreffende de begroting de overlegvergadering eerder te
laten plaatsvinden. Dat bleek echter nu niet mogelijk. Er wordt kort stilgestaan bij de
verschillende geldstromen die in de begroting kunnen voorkomen. Eerste geldstromen
zijn geldstromen die direct via de universiteiten over de verschillende faculteiten en
instituten verdeeld kunnen worden. Tweede geldstromen komen vanuit semi-publieke
instanties, maar is in principe ook overheidsgeld. Nadeel hiervan is dat matching nodig
is: elk budget vanuit de tweede geldstroom moet worden aangevuld met een budget
vanuit de eerste geldstroom. Dit kan tot grote problemen leiden.
10. Aandachtspunten FR
De vraag is met welke onderwerpen we ons het komende jaar gaan bezighouden. Het
lijstje van het vergaderstuk wordt doorlopen. Er komt een nieuwe ARBO medewerker,
die onder andere verantwoordelijk is voor het bewaken van de veiligheid in de ruimtes
van de Horst. Bij het personeelbeleid worden tegenwoordig dosiers aangelegd van de
medewerkers om deze beter te kunnen monitoren. Wat betreft de meerjarenbegroting is
het de bedoeling dat we op strategisch niveau meedenken en advies uitbrengen. Wat de
accredatie vormt de FR een klankbord. Binnenkort is er de onderzoeks accredatie voor
Werktuigbouwkunde. In de communicatie naar de medewerkers is hier een en ander
misgegaan. Een belangrijk punt is de zichtbaarheid en de communicatie naar
medewerkers en studenten. Hierbij willen we overbrengen waar we voor zijn, wat we
doen en tot welke resultaten dit leidt. In verband hiermee zijn we ook geinteresseerd in de
tevredenheid van medewerkers en studenten. Een poging om via een enquete hier meer
duidelijkheid over te krijgen is niet echt gelukt (resultaten waren waarschijnlijk ook niet
representatief). Een probleem bij de communicatie is het rondsturen van onpersoonlijke
mails, terwijl dezelfde mail soms van verschillende afzenders afkomstig is. Verder is het
belangrijk om zaken die niet goed gaan, zoals bijvoorbeeld de hoge prijzen in de kantine
en het gebrek aan ruimte daar, aan de kaak te stellen en daarbij tot positieve
veranderingen te komen (dit kwam naar voren bij het kopje UT aangelegenheden).
Enerzijds is het belangrijk te weten wat er leeft, en anderzijds moeten we de
medewerkers en studenten het gevoel geven ze te vertegenwoordigen. Wat betreft
communicatie is ook de communicatie naar buiten toe een aandachtspunt. Voorbeelden

zijn de geringe bijdragen aan populair wetenschappelijke bladen en de selectieve
voorlichting naar de pers. Verder zouden we ook willen meepraten over de strategische
keuzes wat betreft de Leerstoelenplan. Tenslotte kunnen er nog andere zaken zijn waar
we ons mee bezig zullen houden. De leden van de FR zullen hierover nadenken.
11+12 Onderzoek en onderwijs
Het TOM is kort besproken. Het is niet een doorslaand succes. Er hebben zich twee
jongens aangemeld. Verder was er een slechte communicatie tussen eventuele docenten
en de verantwoordelijken van TOM. Het is een slechte zaak dat eigen initiatief (vanuit de
docenten) niet beantwoord wordt.
13+14 Rondvraag
Bij werktuigbouwkunde worden activiteiten georganiseerd om studenten meer betrokken
te krijgen bij hun studie en onderzoek. Studentenmotivatie zou een van de
aandachtspunten van de FR kunnen zijn.
Actiepunten
Aanpassen vergaderdata: Eric
Nadenken over aandachtspunten FR: iedereen
Voor de volgende vergadering; schema organisatie en regelementen FR doorlopen: Eric

