
 

 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 05-02-2018 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

2. Verslag CvB vergadering d.d. 29-01-2018  (agendapunt 2) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 29-01-
2018 goed te keuren. 
 

3. Gemandateerde besluiten d.d. 05-02-2018  (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 
05-02-2018 conform vast te stellen. Het betreft: 
- Benoeming mw. dr. M.I.A. Stoelinga per 1-1-2018 tot hoogleraar Risk 
Management for High Tech Systems bij de faculteit EWI. Onbepaalde tijd, 1 fte. 
- Benoeming mw. dr. K.M. Wijnberg tot hoogleraar op de leerstoel Coastal Systems 
and Nature-based Engineering (1 fte), faculteit ET.  
 

5.  Optimalisatie Projectbeheersing Werk voor Derden  (agendapunt 5) 
In het kader van de afronding van het project “Optimalisatie projectbeheersing 
Werk voor Derden” en in navolging op de eerder op 25 september 2017 genomen 
besluiten neemt het College van Bestuur onderstaande aanvullende besluiten: 
1. Stelt het Overdrachtsdocument van het project “Optimalisatie Projectbeheersing 
Werk voor Derden” vast en draagt dit ter uitvoering over aan de Portefeuillehouders 
Bedrijfsvoering van de faculteiten en de directeuren FEZ en LISA. 
2. Geeft de portefeuillehouder opdracht tot het instellen van een 
implementatietraject die de uitvoering bewaakt van de implementatie (incl. 
communicatie) van de gerealiseerde resultaten en uitvoering gaat geven aan de 
nog openstaande punten zoals opgenomen in het Overdrachtsdocument. 
3. Opheffen van de Stuurgroep “Optimalisatie Projectbeheersing Werk voor 
Derden” waarbij de nog niet afgeronde punten (zie Overdrachtsdocument) worden 
overgedragen aan het in te stellen implementatieproject (zie voorgaand punt). 
 

6. Selectie kandidaten ECIU Leadership Development Programme 2018 
  (agendapunt 6) 
Het CvB kiest uit de vijf voordrachten de kandidaten die dit jaar mogen deelnemen 
aan het ECIU Leadership Development Programma 2018. Het betreft minimaal  
1 WP en minimaal 1 OBP kandidaat.  
Het college besluit om de WP kandidaat en de door HR aanbevolen OBP kandidaat 
voor te dragen.  
 
 


