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Aanwezig raad:
Afwezig raad:
Aanwezig bestuur:
Afwezig bestuur:
Te gast:

Achterhof, Bonnet, Danen, Hille, Jonker, Meyknecht, Vrieling
Holm, Kehrer, Kraft, Linders, Melief, Van der Sterre, Ubbink
De Snoo, De Smit, Van Dorst, Van Egeraat (verslag)
Schinkelshoek
Fluttert (bij agendapunt 3), Nelisse (bij agendapunt 4)
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1. Opening & vaststelling agenda
De Snoo opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe Raadsleden die zijn
uitgenodigd om alvast kennis te maken met elkaar en de werkzaamheden van de Raad. De agenda wordt
zonder wijzigingen vastgesteld.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. Concept notulen overlegvergadering 27 mei 2019
De Raad heeft in het vooroverleg enkele tekstuele wijzigingen aan Van Egeraat doorgegeven. Het verslag
wordt met deze wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:
• Notitie studeren met een functiebeperking: Aanstaande woensdag wordt deze notitie met de
OD-en besproken. De Smit geeft aan dat de beste plek om er inhoudelijk over te praten het
studieadviseursoverleg is. Meyknecht geeft aan contact te hebben gezocht met de
studentendecaan van Plexus en hoopt dat diens suggesties kunnen worden meegenomen.
• Outreach: De Snoo geeft aan dat de strategische conferentie van de universiteit dit jaar ‘impact’
als thema had. Het College wil graag impact – waaronder Outreach – een prominentere plaats in
het nieuwe instellingsplan geven. De Smit vult aan dat onze faculteit graag wil kijken naar de
doelen die we met Impact willen bereiken en welke instrumenten we daarvoor kunnen inzetten.
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3. Arbo- en milieujaarverslag
Fluttert licht het jaarverslag kort toe. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de kaderregeling van de
universiteit, is onlangs door het FB vastgesteld en wordt nu ter informatie besproken met de Raad. De
Raad heeft kennisgenomen van het verslag en een aantal vragen.
• Achterhof constateert dat informatie over veiligheid alleen op de medewerkerswebsite te vinden
is. Hij vraagt zich af waarom dat nog niet gelukt is voor de studentenwebsite. Fluttert antwoordt
dat hij van Communicatie & Marketing (C&M) heeft begrepen dat dit voornamelijk een
technische kwestie is. De Raad en het FB zien graag dat de informatie met ingang van het nieuwe
collegejaar goed op de studentenwebsite staat. Fluttert zal deze wens overbrengen aan C&M.
• Achterhof vraagt naar de reden van de dalende opkomstpercentages van de safety trainingen
(zie tabel 2.1 op pag. 7). Fluttert geeft aan dat er uiteenlopende redenen zijn en dat ze
onderzoeken hoe dit percentage kan worden verhoogd. Vrieling is benieuwd of er een analyse
van de opkomst per doelgroep wordt gemaakt. Fluttert heeft niet goed zicht op de
organisatiekant van de trainingen. Meyknecht vraagt of het opkomstpercentage is gebaseerd op
het totaal van de verzonden uitnodigingen of het totaal nieuwe medewerkers. Van Egeraat zal
dit bij Schinkelshoek navragen. Meyknecht deelt mede dat het ook voor kantoorpersoneel (zeker
rondom laboratoria) handig is om een veiligheidstraining te volgen. Wellicht kan dit belang nog
worden onderstreept in de uitnodiging.
• Hille leest dat onderzoekers die veel werken met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)
een administratie moeten opzetten (zie pag. 8-9). Uit de audit is gebleken dat deze administratie
veelal gebrekkig is. Hille vraagt hij hoe dat wordt aangepakt. Fluttert antwoordt dat de faculteit
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daarvoor graag nieuwe Bio Safety software wil aanschaffen. De Snoo benadrukt dat er geen
sprake is van een onveilige situatie, het gaat alleen om de administratie en daarvoor wordt een
nieuwe tool aangeschaft.
• Vrieling leest dat binnen het LIC relatief veel incidenten/meldingen worden geregistreerd (29 LIC
uit 85 FWN). Hij vraagt of er reden tot zorg is bij het LIC of dat binnen andere instituten minder
meldingen worden gemaakt. Fluttert geeft aan dat de meldingsdiscipline bij het LIC hoog ligt.
Daarnaast is het ook erg druk op de afdelingen waardoor het toezicht soms lastig te organiseren
is.
• Hille leest op pag. 17 dat Vastgoed in fase 1 een aantal keer het advies van de AMD naast zich
neer heeft gelegd en vraagt hoe dit in fase 2 kan worden voorkomen. Fluttert antwoordt dat de
AMD nauwer betrokken is bij de besluitvorming in fase 2. Ook is de communicatie verbeterd en
heeft dit de aandacht van het team huisvesting.
Tot slot, roept De Snoo de Raadsleden op om incidenten zelf ook te (blijven) melden. Hij dankt Fluttert
voor diens bijdrage.
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4. Brief Hoofdlijnen Begroting
De Snoo geeft aan dat de begroting twee keer in de Raad wordt besproken. Vandaag gaat het over de
hoofdlijnen van de begroting en in augustus wordt de begroting incl. het begrotingsplan van de
kwaliteitsmiddelen voorgelegd. Vrieling vond het vooroverleg met Nelisse verhelderend. Hij heeft alleen
een vraag over de vernieuwingsmiddelen. In de brief staat dat de instituten voor 2020 voorstellen
moeten doen. Hoe kan het dat deze middelen ook staan geboekt voor 2019? Nelisse antwoordt dat hier
sprake is van een aanloopperiode. De middelen zijn alvast overgeboekt naar onze faculteit, zodat
instituten kunnen starten met het werven van nieuw personeel. Het deel van de middelen die in 2019
nog niet zijn besteed mogen we op de balans zetten. Bonnet ziet in tabel 1 dat de promotievergoeding
sterk groeit; betekent dit dat het aantal AIO’s sterk aan het groeien is? Hij vraagt dit omdat essentiële
zaken als het gebouw niet mee groeien; wat zijn de verwachtingen op termijn? De Snoo antwoordt dat
een aantal instituten sterk is gegroeid, maar dat deze groei nu begint te stabiliseren.
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5. Mededelingen van het Faculteitsbestuur
a. Ingekomen & verzonden stukken mei: geen bijzonderheden.
b. Besluiten faculteitsbestuur mei: geen bijzonderheden.
De Snoo deelt mede dat Bas Schaalje door het College is benoemd als assessor voor het aankomende
collegejaar.
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6. Mededelingen van de Faculteitsraad
Geen bijzonderheden.
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7. Opvolging decaan (besloten gedeelte)
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8. Rondvraag en sluiting
Meyknecht heeft twee vragen:
1. De Instituutsraad van het LACDR heeft de FR een mail gestuurd met een aantal vragen over de
gebreken in de nieuwbouw. Eén van de vragen was of het FB op de hoogte was van alle
gebreken. Ton Bakker heeft de vragen beantwoord en laten weten dat het bestuur op
hoofdlijnen, over grote problemen, wordt geïnformeerd. Meyknecht is met name benieuwd of
het bestuur van het hoge aantal gebreken op de hoogte is. De Snoo geeft aan dat het bestuur
een lijst van restpunten afwerkt die ook bij het College zijn aangekaart. Hij adviseert om de mail
naar Schinkelshoek door te sturen. Overigens is het voor de hand liggend om dit soort kwesties
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als Instituutsraad eerst met de IM en WD te bespreken. Zij kunnen deze kwesties ook
bespreekbaar maken met het FB. Meyknecht zal dit terugkoppelen.
2. Meyknecht leest in de Volkskrant dat er vanaf augustus 2020 een landelijk rookverbod op
scholen van kracht is. Ze heeft twee vragen over het rookverbod. Wanneer gaat onze faculteit
hier invulling aan geven? En is het mogelijk om deze poster in onze gebouwen op te hangen?
Meyknecht laat een A0-poster zien met daarop de tekst “Hou ‘t leuk met je peuk” van Nederland
Schoon. De Snoo antwoordt dat onze universiteit in een aantal fasen toewerkt naar een algeheel
rookverbod. Eerst verdwijnen de rookruimten in universiteitsgebouwen en per 1 januari 2021 is
ook de buitenomgeving rookvrij. Meyknecht geeft aan dat zij met name in de binnentuin en
Schotel veel peuken op de grond tegenkomt en vraagt of hier iets aan kan worden gedaan.
Lopende acties
Acties
Gegevens bezettingsgraadonderzoeken naar de Raad
iBBSc voortgang
Terugkoppelen bruto-netto
opkomstpercentage
veiligheidstrainingen aan de Raad

Actiehouder
Status/opmerkingen
Schinkelshoek 29 april: informatie wordt eerst met de
instituten besproken alvorens het met de
Raad kan worden gedeeld.
De Smit
1 april: er is een werkgroep actief onder
leiding van De Smit met leden uit het LIC,
LACDR en IBL en LIACS.
Van Egeraat
V
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