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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur  13 november 2018 

Aanwezig:   Jan Kolen, Bleda Düring, Rory Granleese, Janneke Mulders 

Gasten:   W. Roebroeks, A. Antczak 

 

 

Gasten W. Roebroeks en A. Antczak willen naar aanleiding van enkele R&O gesprekken die zij hebben 

gevoerd een aantal zaken met het bestuur bespreken.  

- Gebrek aan een raamwerk verdeling onderwijs/ onderzoek en managementtaken 

Hier is behoefte aan. Het faculteitsbestuur geeft aan zo spoedig mogelijk hiervoor een voorstel 

te willen maken. 

- Aanwezigheid medewerkers laag. Gebrek aan zichtbaarheid van de staf. Studenten klagen 

erover. Heeft impact op de community. Bestuur heeft ambitie om beleid op thuiswerken/ 

aanwezigheid te formuleren. Jan Kolen stelt koppeling met voorgaande punt voor: teaching 

dan ben je in huis. Researchtaken kun je ook elders doen. Ook wordt gesproken over walk in 

hours, en betere communicatie op de website.  

Bestuur zegt toe snel met een voorstel te komen wat met DV

wordt. 

- Punt van aandacht is ook communicatie met het bestuur. Medewerkers krijgen niet altijd 

reactie.  Ook als er besluiten zijn genomen worden die niet altijd zorgvuldig gecommuniceerd. 

Een voorbeeld wordt gegeven over personeelsbeleid , dat wordt niet altijd teruggekoppeld naar 

de leidinggevenden. Bestuur is hiervan bewust en heeft al verschillende acties ondernomen om 

dat te verbeteren.  

 

Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 

- Aanpassing naam in verslag. 

- YAL voordracht: Ian Simpson en Sarah Schrader zijn enthousiast en inmiddels voorgedragen. 

- Reuvens boek is van Stichting Reuvensdagen over geschiedenis van de Reuvensdagen. Info 5 

over begroting is binnen. Jan agendeert het voor de agenda van 27 november. 

- Op de volgende agenda, Faculty Lectures, graag met Marten Jesse Pot daarbij. 

 

Besluiten 

- Het bestuur gaat akkoord met het verzoek vanuit Karsten Lambers om de HARVEST group 10 

(Amanda Henry) onder te brengen bij Bioarcheologie. Dit wordt in de DV vergadering van 20 

november besproken en daarna breder gecommuniceerd. 

- Het stuk over de opvolging van de Personeelsmonitor wordt in aangepaste vorm (Jan Kolen 

stuurt opmerkingen door) vastgesteld.  

 15 

Onderwerpen ter bespreking 

 

- Overdracht lidmaatschappen van Jan Kolen. Jan Kolen geeft aan dat hij eerst in kaart wil 

hebben welke rollen de verschillende hoogleraren nu hebben en welke afspraken daaronder 

liggen. Dit zou een mooie opdracht voor Erica Radelaar kunnen zijn. Daarmee samenhangend 20 

bespreekt het Faculteitsbestuur dat de communicatie op de website aangepast kan worden. Er 

worden voorbeelden aangehaald van website in het buitenland waar meer informatie op de 

persoonlijke webpagina van medewerkers staat. Denk dan aan cursussen die gegeven worden, 

deelname aan commissies, werktijden, open office hours etc. Meer transparanter naar de 
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wat dit oplevert. Het bestuur wil Marten Jesse betrekken en kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Leidse scriptieprijzen 

- Het bestuur wil een mail rondsturen naar de staf voor het insturen van voorstellen. 8,5 of 

hoger kan in aanmerking komen. Verzoek om Marten Jesse een mail op te laten stellen.  30 

Terugkoppeling bestuurlijke overleggen. 

- Bleda Düring koppelt terug uit het overleg over de infrastructuurmiddelen. Uit dat laatste 

overleg bleek dat de focus verschoven is naar de sharing van faciliteiten.  Er is intern veel tijd 

en energie gaan zitten in de inventarisatie en de wenslijst. Hierover is onvrede. Aanstaande 

vrijdag heeft Bleda Düring een voorbespreking over de NWO call die eraan komt. Betreft een 35 

call van 3 miljoen euro die grotendeels al vast lijkt te liggen.  

- Rory Granleese geeft aan de afgelopen weken in verschillende overleggen het 

studentenperspectief te hebben vertegenwoordigd. Hij verbaast zich over het feit dat 

bestuurders en beleidsmakers zich zo verbazen over dat perspectief en er vervolgens niet altijd 

wat mee doen. 40 

- Jan Kolen geeft toelichting over de inzet van de stimuleringsgelden. Dit is ook met de 

portefeuillehouder Bedrijfsvoering besproken aangezien het om investeringen gaat die op de 

lange termijn opgevangen moeten worden door de faculteit.  De onderzoeksvelden zijn 

gedefinieerd en de inzet is verdeeld over de 3 departementen. 


