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Concept notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
11 juli 2022 
 
 
 
Aanwezig FR: Victor van der Horst (voorzitter), Sylvestre Bonnet (vicevoorzitter), Anthony Brown, Linda 
Holtman, Martina Huber, Tijn Jacobs, Jenny Lam, Stian Vermaas 
Aanwezig FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Suzanne van der Pluijm, Joost Barendse, Floris van Kampen 
Gasten:  
Karin van den Elzen, Hoofd Financiën en Projecten voor agendapunt 2 
Mark Reid, journalist Mare 
Ambtelijk secretaris (verlag): Liselore Brederode 
 
Afgemeld FR: Jeanette Wolf, Jesse Bosman, Sander van Kasteren, Pepijn Smals, Coen van Hasselt, Rebecca 
Ultee 
Afgemeld FB: Floris van Kampen 
 
 
 
 
 
 
1. Opening & vaststelling agenda   1 
De agenda wordt vastgesteld met als extra agendapunt “Update situatie MI”, binnen het besloten gedeelte. 2 
 3 
2. Hoofdlijnen begroting 2023  4 
Ter informatie.  5 
Bijlagen:  6 

- 145-22 Begrotingsbrief FWN 2023-2026 7 
- Bijlage 1 Toelichting op middelenverdeling begrotingsbrief 2023 8 
- Bijlage 2 20220516 Intern verdeelmodel FWN 2023-2026 9 
- Bijlage 3 beleidsmiddelen meerjarenbegroting 2023-2026 10 

 11 
Op 8 juli vond een vooroverleg plaats met Van der Pluijm, Van der Elzen en de Financiële Commissie. 12 
Van den Elzen licht kort de begroting toe en beantwoordt de vragen van de raad. 13 
 14 
De raad hoort graag een toelichting op de beleidsruimte. 15 
Voor het geld wat volgens het AEG-model binnenkomt bij de faculteit bestaat een verdeelmodel, dit wordt 16 
door vertaald naar de instituten, bestuur en diensten en naar een stuk beleidsruimte. In de afgelopen jaren is 17 
een tekort bij de diensten op faculteitsniveau ontstaan, welke steeds werd opgevuld vanuit de beleidsruimte. 18 
De kosten van de facultaire diensten stijgen, o.a. noodzakelijk door de stijgende studentaantallen, maar de 19 
allocatie aan de diensten steeg niet mee. In plaats hiervan werd het tekort aangevuld vanuit de beleidsreserve. 20 
Hierdoor is er effectief geen beleidsruimte op facultair niveau. Het faculteitsbestuur wil de beleidsruimte 21 
herstellen door de kosten van de facultaire diensten realistisch mee te begroten. 22 
 23 
Het plan bestaat om het verdeelmodel te herijken, zodat het tekort bij de diensten niet meer vanuit de 24 
beleidsruimte opgevuld hoeft te worden. De beleidsruimte wordt hiermee hersteld en kan weer besteed 25 
worden aan de doelen waar het voor bedoeld is, zoals onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.  26 
Belangrijk is om te erkennen dat de hogere kosten aan de diensten structureel zijn en dat hier middelen voor 27 
moeten zijn. Een aantal suggesties is gedaan bij het OWD en in september wordt gestart met inhoudelijke 28 
gesprekken met de Wetenschappelijke directeuren over een in te zetten strategie. De raad zal in het proces 29 
betrokken worden. 30 
 31 
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Uit de brief van 17 juni jl. van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat er veel geld voor 32 
universiteiten beschikbaar komt. Hoe wordt dit geld ingevuld? 33 
Het is nog te vroeg om de middelen mee te nemen in de huidige begroting, omdat er nog duidelijke 34 
randvoorwaarden nodig zijn. Er wordt hard gewerkt om de in de brief aangegeven doelen, zoals de 35 
startersbeurs, operationeel te maken.  36 
 37 
Dank aan Van den Elzen voor het geven van de toelichting. 38 
 39 
3. Concept notulen overlegvergadering FB – FR 30 mei 2022  40 
Bijlage: 41 

- Concept notulen ov FB-FR 30 mei 2022 42 
 43 

 44 
 45 
20220530 De nieuwe assessor Ava Bauer verstuurt de nieuwe promotiematerialen in september. 46 
2022530-4 SOZ gaat een evaluatie op de verplichte matching doen, de uitkomst wordt gedeeld met de FR.  47 
220425-8b Van der Horst verstuurt het artikel naar Knoester ter bespreking op het Bestuursberaad in 48 

september. 49 
220228-6 De Smit gaat hier nogmaals achteraan. 50 
 51 
De notulen van 30 mei 2022 worden ongewijzigd vastgesteld. 52 
 53 
4. Tijdelijke wisseling staflid FR 54 
Victor van der Horst informeert mondeling het FB. 55 
FR-staflid Michelle Spierings wordt van 1 juli 2022 tot 1 december 2022 in de raad en de Commissie Studenten 56 
en Onderwijsbeleid en de Commissie Financiën en Reorganisaties vervangen door Jeanette de Wolf. 57 
 58 
5. Mededelingen van het faculteitsbestuur 59 

a. Update verhuizing studieverenigingen en barverhuizing 60 
Mondeling ter informatie 61 

Studieverenigingen CDL, Aesculapius en LIFE zijn verhuisd van de schotel naar de verbindingsgang tussen het 62 
LMUY en het Huijgens. De problemen met de netwerkpoorten zijn opgelost en de verhuizing is goed verlopen. 63 
Van der Horst spreekt zijn dank uit aan Van der Pluijm, Barendse, Kees Schoonwater, Maaike Barkema en 64 
Tessel Linders, die een bijdrage geleverd hebben aan de nieuwe behuizing 65 
 66 
Alle door FWN erkende studieverenigingen vanuit de Science Club mogen in verband met de sluiting gebruik 67 
maken van FooBar. De faciliteiten zijn opgeschaald zoals een meer voorraadruimte en een extra koelkast. 68 
Twee lokalen achter de FooBar zijn het gehele academisch jaar vanaf 17:00 uur vrij geroosterd als onderdeel 69 
van de FooBar voor het organiseren van activiteiten. De FooBar heeft uitgebreide reglementen o.a. voor het 70 
aanvragen voor gebruik activiteit. De statuten worden aangepast met het vermelden van de 71 
studieverenigingen. 72 
Een aandachtspunt is de zichtbaarheid van de FooBar. Barendse vraagt de studieverenigingen om hier tijdens 73 
de aankomende EL CID aandacht aan te geven. 74 

Nummer Wie Wat Status

20220530 Assessor Verzorgen nieuwe promotiematerialen Nieuw

20220530-4 SOSZ FR informeren zodra de gestelde kaders op verplichte matching vanuit 

centraal zijn bepaald.

Nieuw

20220530-5 FB Raad informeren over beloop van wijzigingen aan rooster collegeuren eerste 

semester 22-23

Nieuw

20220530-8 Knoester Cookie tracking bij wetenschappelijke artikelen aandragen op 

Bestuursberaad.

Nieuw

220425-8b Detollenaere Complete rapport Sneakerteam nazenden aan FR Nieuw

220228-6 De Smit De raad informeren over de omvang van de groep kwetsbare studenten die 

niet aan on-campus onderwijs kunnen deelnemen.

Bezig
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 75 
Momenteel verloopt de samenwerking van de studieverenigingen in grote lijnen goed, echter zijn er geluiden 76 
van wat strubbelingen zoals bij het verdelen van de tapshifts. Het FB heeft niet de wens om in te grijpen of om 77 
meer regels op te leggen en gaat er vanuit dat een onderling goede samenwerking zich vanzelf vormt. Over 78 
een paar maanden wordt de situatie geëvalueerd (actie assessor). 79 
 80 

b. Ingekomen & verzonden stukken mei 2022 81 
Bijlage: 82 
- Overzicht ingekomen en verzonden stukken mei 2022 83 

Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen. 84 
c. Besluiten faculteitsbestuur mei 2022 85 
Bijlage:  86 
- Besluitenlijst faculteitsbestuur mei 2022 87 

Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen. 88 
 89 
6. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad 90 

a. Nieuwe regeling vergoeding Faculteits- en Dienstraden 91 
Bijlage: 92 
- Memo inzake nieuwe regeling vergoeding stafleden 93 

Vanuit het CvB en de UR wordt een nieuwe faciliteitenregeling opgesteld voor de medezeggenschap binnen de 94 
universiteit. Voor studenten bestond er al een vorm van vergoeding. Voor stafleden wordt nieuw vastgelegd 95 
dat er 0,1 Fte vrijstelling gegeven dient te worden om de werkzaamheden binnen de raad te kunnen 96 
uitvoeren. De raad ziet graag dat het faculteitsbestuur hierop handhaaft of toetst. 97 
Het FB hecht er waarde aan dat raadsleden goed hun taken kunnen uitvoeren en hier voldoende de tijd voor 98 
hebben, echter heeft het niet de voorkeur om te bureaucratisch om te gaan met de uitvoering van de regeling 99 
en hier strak op te handhaven. Het betreft maatwerk wat bij ieder staflid van de raad anders ingevuld kan 100 
worden. Een optie is om de leidinggevenden aan het begin van het academisch jaar een informerende mail te 101 
versturen over het reglement en met name over de nieuwe bepaling voor de vrijstelling in werktijd. Het FB ziet 102 
een gedeelde taak tussen de voorzitter van de raad en een FB-lid in de uitvoering van een eventuele evaluatie 103 
en/of toetsing. In het nieuwe jaar wordt dit verder besproken (actiepunt). 104 
 105 

b. Elektronisch labjournaal of notebook (ELN) 106 
Een aantal raadsleden en FWN-medewerkers hebben een brief aan het FB verzonden in reactie op de brief 107 
over de ELN aanbesteding d.d. 25 april 2022 van Informatiemanagement.  108 
De tender verloopt nu goed en er wordt verbetering in de situatie verwacht. Van het FB wordt een visie 109 
gevraagd over waar de ondersteuning voor de ELN plaats moet vinden, op instituuts-, facultair of universiteit 110 
breed niveau.  111 
N.B. Een overleg tussen Knoester, Van der Pluijm en de briefondertekenaars is gepland op 18 augustus 2022. 112 
 113 

c.  Laatste overlegvergadering 2021-2022 114 
De raad kondigt aan dat voor de laatste overlegvergadering op 29 augustus de nieuwe FR-leden en de nieuwe 115 
UR-leden vanuit FWN als toehoorder zullen worden uitgenodigd.  116 


