
 

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 03-04-2018 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

1. Verslag CvB-vergadering d.d. 26-03-2018  (agendapunt 2) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d.  
26-03-2018 goed te keuren. 
 

3. Gemandateerd besluit – herbenoeming vertrouwenspersoon   (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit mevrouw M.H. Braamhaar te herbenoemen als 
Vertrouwenspersoon voor medewerkers van de Universiteit Twente voor de 
periode van 1 april 2018 tot 1 april 2020. 
 

4. Verzekering Anw-hiaat  (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit een verzekeringsovereenkomst af te sluiten met 
elipsLife. Deze verzekering biedt werknemers de gelegenheid om op vrijwillige 
basis een netto Anw-nabestaandenlijfrente te verzekeren. 
 

5. Procedure datalekken  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de bijgestelde procedure voor 
datalekken. 
 

6. Plan van aanpak werkdruk    (agendapunt 6) 
Het CvB stemt in met de door de taskforce werkdruk voorgestelde inhoudelijke 
koers 2018.  
Het CvB wil kennisnemen van de lokale plannen van aanpak werkdruk en zal dit 
bespreken in de overleggen en monitoren in de MARAP. Het CvB besluit het 
aangepaste werkplan ter instemming voor te leggen aan de UR en OPUT.  
 

7.  Concept versie jaarverslag UT 2017  (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit het concept jaarverslag 2017 te voorzien van 
feedback, en geeft haar opmerkingen aan Letteboer en Mulder door. 
 

8.  Concept Kaderstelling 2019-2022  (agendapunt 8) 
De concept Kaderstelling 2019-2022 zal op 9 april worden vastgesteld.  
 

9. Plan Doorontwikkeling FEZ  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur kan zich vinden in de uitgangspunten die ten grondslag 
liggen aan het Plan Doorontwikkeling van de Dienst FEZ 2018. 
Het college gaat onder voorwaarden akkoord met het plan.  
 

10. Plan van aanpak UCT en inbedding UCT in ITC  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit: 
-De organisatiewijziging waarbij UCT overgaat van EWI naar ITC in te delen als 
organisatiewijziging categorie 2 volgens de Regeling organisatiewijzigingen 
Universiteit Twente, 15 februari 2018. 
- Deze indeling in categorie 2 ter advisering aan de UR voor te leggen. 
 

13. Gedragscode introductietijd studentenverenigingen  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit voor alle verenigingen verbonden aan de UT met 
een introductietijd een gedragscode vast te willen leggen en staat positief ten 
opzichte van het opnieuw instellen van de adviescommissie PACT. De 
gedragscode zal, na verwerking van gemaakte opmerkingen, ter besluitvorming 
worden behandeld.  
Het CvB staat in principe positief tegenover de benoeming van een 
ombudsfunctionaris voor studenten, die een breder aandachtsveld heeft dan 
uitsluitend de introductietijd. Ten aanzien hiervan geeft CvB de opdracht aan CES 
om in samenspraak met S&B en HR hierover een nader voorstel te formuleren.  
  
 


