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Advies Reorganisatie- en revitaliseringsplan TNW

Geacht Managementteam,
De Faculteitsraad TNW, bijeen op 1 maart 2006,
Gezien:




Het reorganisatie- en revitaliseringsplan TNW, ons toegekomen op 6 februari 2006 en
gereviseerd op 27 februari 2006;
De vraag om advies over dit plan (kenmerk TNW0600079/whf/rdw);
Het structurele tekort in de TNW begroting 2006 van M€ 3,7 dat bij onveranderd beleid in
de toekomst waarschijnlijk nog zal oplopen;

Overwegende dat:








De problemen waar de faculteit zich voor gesteld ziet, niet veroorzaakt zijn door de
faculteit, maar het gevolg zijn van het UT beleid van de afgelopen jaren dat tot de
matchings-problematiek van de drie technische faculteiten (CTW, EWI en TNW) van de
Universiteit Twente heeft geleid;
Binnen de faculteit kwalitatief hoogwaardig onderzoek wordt gedaan;
De faculteit een zeer hoge inverdiencapaciteit heeft met betrekking tot 2e
geldstroomprojecten;
De randvoorwaarden opgelegd door het College van Bestuur zorgen voor een structureel
tekort in de TNW begroting van M€ 3,7 en oplopend;
Het College van Bestuur de faculteit TNW een bezuinigingstaakstelling heeft opgelegd van
M€ 3,7 per 1 januari 2008;
Het voorgelegde reorganisatie- en revitaliseringsplan het begrotingstekort van de faculteit
TNW waarschijnlijk tot M€ 0 per begroting 2008 kan reduceren;

Adviseert, in aanwezigheid van het quorum met meerderheid van stemmen,
positief over:
-

-

De duidelijke strategische keuzes die in het reorganisatieplan worden gemaakt;
Het feit dat de bezuinigingen gecombineerd worden met het investeren in nieuwe impulsen
waarvoor structureel een aanvulling van het premiecompartiment wordt gevraagd van
M€ 2;
Het feit dat de decaan de plannen heeft besproken met andere gremia, zijnde het grootMT, de wetenschappelijk directeuren van de betrokken instituten, en de Kamer van
Hoogleraren;

maar ziet zich ook genoodzaakt negatief te adviseren inzake:


Het feit dat de argumentatie leidend tot de implementatie van de strategische keuzes in de
zin van het al dan niet opheffen van groepen ondoorzichtig is verwoord in het
reorganisatieplan. In het licht van het feit dat deze beslissingen gebaseerd zouden zijn op
de strategische keuzes die door de instituten zijn gemaakt, is het bovendien niet te
begrijpen dat de enige niet-instituut-gebonden leerstoel zonder toelichting behouden blijft.
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Het feit dat er geen strategische keuzes op het gebied van onderwijs zijn verwoord in het
plan, temeer daar een deel van de strategische keuzes van het onderzoek op gebaseerd is.
Het feit dat niet alle aan de faculteitsraad toegezegde wijzingen en verbeteringen zijn
doorgevoerd, hetgeen de kwaliteit en helderheid van het plan als geheel niet ten goede
komt. Hierbij heeft de raad uitdrukkelijk rekening gehouden met het feit dat het plan na
instemming openbaar zal worden.

De faculteitsraad gaat er vanuit dat deze punten afdoende zijn opgehelderd in de definitieve versie
van het reorganisatie- en revitaliseringsplan voordat dit ter instemming aan de raad wordt
aangeboden.
Als laatste wil de FR-TNW buiten het advies nog toevoegen dat zij het betreurt dat de kwaliteit van
de groepen die volgens het reorganisatieplan zullen gaan verdwijnen in de pers negatief
afgeschilderd wordt. Het is de raad duidelijk geworden dat bij scheidende groepen zeker ook
kwalitatief goed onderzoek wordt gedaan en dat een aantal van de groepen uitstekend in staat is
tot het binnenhalen van 2e en/of 3e geldstroomprojecten. In het kader van de strategische keuzes
is voor een aantal van de genoemde groepen wel goed te begrijpen dat zij niet langer aan onze
faculteit gehandhaafd kunnen blijven. De raad zou dan ook graag zien dat dit zo integer mogelijk
wordt gecommuniceerd naar de buitenwereld om de leden van deze groepen in hun toekomstige
werkzaamheden niet te schaden.
Namens de FR-TNW,

Barbara Mojet
Voorzitter
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