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onderwerp

Stemming Reorganisatie- en revitaliseringsplan TNW

Geacht Managementteam van de faculteit TNW,
De faculteitsraad betreurt het niet tot stand gekomen zijn van een Sociaal Plan waarin de gevolgen
voor de door de reorganisatie getroffen medewerkers op afdoende wijze opgevangen zouden
kunnen worden. De faculteitsraad verzoekt daarom de decaan dringend het College van Bestuur te
adviseren om toch met het Lokaal Overleg over een Sociaal Plan tot overeenstemming te komen.
De faculteitsraadsleden benadrukken dat zij met bezwaard hart het reorganisatieplan in stemming
hebben gebracht, gezien het feit dat de CAO gevolgd gaat worden voor het opvangen van de
sociale gevolgen voor de getroffen medewerkers. Dit staat ons inziens in contrast met de
toezegging van de decaan dat er goed voor de getroffen medewerkers gezorgd zou worden,
aangezien hen de noodzaak van deze reorganisatie geenszins te verwijten valt.
De Faculteitsraad TNW, bijeen op 15 mei 2006,
Gezien:









Het reorganisatie- en revitaliseringsplan TNW, ons toegekomen op 22 maart 2006 waarin
de aanvullingen en wijzingen genoemd in ons advies (kenmerk 06/FRTNW011) verwerkt
zijn;
Het verzoek om stemming over dit plan (kenmerk TNW06000);
De toezegging van het College van Bestuur van 2 M€ vanaf begrotingsjaar 2008 die
nadrukkelijk verbonden is met de door de faculteit in te zetten revitaliseringslag
(FEZ/373.416);
De toezegging van het College van Bestuur dat de kosten die worden gemaakt om de
sociale gevolgen van de reorganisatie op te kunnen vangen, ten laste komen van een
centrale voorziening (kenmerk 374.352/PA&O);
Het personeelsplan dd. 21 april 2006 dat ons ter inzage toegestuurd is;

Overwegende dat:









Het structurele tekort in de TNW begroting 2006 van M€ 3,7 dat bij onveranderd beleid in
de toekomst waarschijnlijk nog zal oplopen;
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;
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Vernomen hebbende:





Dat de CAO gevolgd gaat worden voor het opvangen van de gevolgen van voornoemde
reorganisatie;
De toezegging van het College van Bestuur om bovenop de CAO in individuele gevallen,
hetgeen in het laatste “concept-sociaal plan TNW en EWI” aangeboden door het College
van Bestuur dd. 2 mei 2006, is vastgelegd, aan de getroffen medewerkers aan te bieden;
De ontslagbescherming van alle promovendi in de door de reorganisatie getroffen
leerstoelen, daar zij in het reorganisatie- en personeelsplan niet genoemd worden;

Stemt, in aanwezigheid van het quorum met meerderheid van stemmen, onder voorwaarde dat




Het College van Bestuur aan alle door deze reorganisatie getroffen medewerkers minimaal
hetgeen in bovengenoemd concept-sociaal plan beschreven staat, zal aanbieden;
Alle promovendi in de door de reorganisatie getroffen leerstoelen hun huidige
promotieonderzoek kunnen afsluiten met een promotie;
De procedure omtrent de voortgangsbewaking van de uitvoering van deze reorganisatierevitalisering zo spoedig mogelijk met de faculteitsraad overeengekomen wordt;

in met de organisatorische veranderingen zoals beschreven in voornoemd reorganisatieplan en de
daaruit voortvloeiende wijzingen in het leerstoelenplan.
De faculteitsraad gaat er vanuit dat zij per ommegaande schriftelijk over het besluit van de decaan
omtrent voorliggend reorganisatie-revitaliseringsplan geïnformeerd wordt.
Namens de FR-TNW,

Barbara Mojet
Voorzitter
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