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onderwerp

Besluit Revitaliseringsplan TNW

Geacht Managementteam,
De Faculteitsraad TNW, bijeen op 12, 14 en 19 september 2005,
Gezien:
§
Het revitaliseringsplan TNW, ons toegekomen op 5 september 2005 en gereviseerd op 22
september 2005;
§
De wijzigingen en toevoegingen in dit plan naar aanleiding van de suggesties van de FRTNW (kenmerk: 05/FRTNW021);
§
De aanbiedingsbrief (dd. 22-09-2005) met daarin de vraag om instemming op het plan
§
Het structurele tekort in de TNW begroting van M€ 3 en oplopend;
§
Het huidige peil van de reserves en de noodzaak deze zoveel mogelijk te behouden;
Overwegende dat:
§
Het plan het begrotingstekort van de faculteit TNW waarschijnlijk met het beoogde bedrag
van 1,2 M€ terug kan brengen;
§
Het CvB van de Universiteit Twente per 2008 M€ 1,9 structureel toegezegd heeft om het
resttekort teniet te doen;
§
Het plan een oplossing probeert te bieden om op een snelle en weinig invasieve manier
orde op zaken te stellen;
§
Bij het niet behalen van de doelstelling van het plan, op de in het tijdspad gestelde
momenten, een reorganisatie onvermijdelijk is;
Onder
§
§
§
§

toezegging van:
Het Managementteam TNW dat er geen gedwongen ontslagen vallen
Het aanwijzen van een financieel deskundige om de vrijwillige uittreders te begeleiden;
Het aanstellen van een professioneel vertrouwenspersoon, die via de FR (primaire
consultant in deze) ingeschakeld kan worden;
Het zorgvuldig naleven van het in het plan opgenomen tijdspad en het regelmatig
betrekken van de medezeggenschap;

Besluit:
§
Om met meerderheid van stemmen in te stemmen met het revitaliseringsplan TNW en het
MT de mogelijkheid te geven op deze manier de faculteit financieel gezonder te maken.
Namens de FR-TNW,

Job Gutteling
Secretaris

Barbara Mojet
voorzitter

