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Notulen overlegvergadering Faculteitsraad – Bestuur FWN 
31 oktober 2022 
 
 
Aanwezig FR: Lucie Spek (voorzitter), Martina Huber (vicevoorzitter), Jesse Bosman, Sylvestre 
Bonnet, Anthony Brown, Jo-Anne van Gils, Crista Goudsmit, Coen van Hasselt, Linda Holtman, Leon 
Huiszoon, Sander van Kasteren, Luc van Rijn, Pim Veefkind, Jeanette de Wolf 
Aanwezig FB: Jasper Knoester, Bart de Smit, Suzanne van der Pluijm, Ava Bauer, Floris van Kampen, 
Liselore Brederode (verslag) 
Gasten:  
Karin van den Elzen, Hoofd financiën en projecten (voor agendapunt 2) 
Maaike Barkema, Hoofd facilitaire zaken (voor agendapunt 3) 
Mark Reid (Mare), Victor van der Horst (UR) 
 
Afwezig: Sander van Kasteren 
 
 
 
 
 
 
1. Opening & vaststelling agenda   1 
Spek opent de vergadering om 15:33 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 
 3 
2. Bestuurlijke Financiële Rapportage 2 2022 FWN  4 
Ter informatie. 5 
Bijlage: 6 

- 322-22 BFR 2 2022 FWN 7 
 8 
Op 20 oktober 2022 heeft de Commissie Financiën en Reorganisaties de BFR2 2022 besproken met 9 
Suzanne van der Pluijm en Karin van den Elzen. De raad heeft geen aanvullende vragen, maar 10 
verneemt graag aanvullende informatie over NeCEN en het Lorentz Center wanneer deze 11 
beschikbaar is.  12 
Dank aan Van den Elzen voor de heldere toelichting tijdens het vooroverleg. 13 
 14 
3. Onderwerpen vanuit de Arbo- en Milieudienst FWN 15 
Op 14 oktober 2022 heeft de Commissie Personeel en Onderzoekbeleid het Jaarverslag AMD 2021, 16 
het Jaarplan AMD 2022 en de herziene aanpak RI&E besproken met Suzanne van der Pluijm en 17 
Maaike Barkema. 18 
 19 
a. Jaarverslag AMD 2021 FWN 20 
Ter informatie 21 
Bijlage: 22 

- Jaarverslag 2021 – jaarplan 2022 AMD FWN 23 
 24 
Morgen op 1 november start het nieuwe Hoofd BHV en dan worden de BHV-oefeningen naar 25 
verwachting goed opgepakt. Tijdens de coronaperiode lukte het niet om alle oefeningen plaats te 26 
laten vinden.  27 
NB Op aanvraag van de raad is op 8 november 2022 een BHV-oefeningenoverzicht 2022 ter 28 
informatie gedeeld met de raad. 29 
 30 
Wanneer zijn de op blz. 6 beschreven knelpunten bij de veiligheidsinstructies naar verwachting 31 
opgelost? 32 
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 33 
De huidige manier en organisatie van het geven van instructies wordt geheel herzien. Er is een keuze 34 
gemaakt om een nieuw kwalitatief hoog instructiebeleid op te stellen waarbij niet gekozen wordt om 35 
verder te bouwen op de huidige digitale trainingen. Er worden nieuwe digitale trainingen ontworpen. 36 
Belangrijke insteek wordt het geven van veiligheidsinstructies voorafgaand aan de start van het 37 
werken op locatie.  38 
Er wordt gewerkt aan een concept beleidsnotitie die waarschijnlijk in het najaar klaar is. Wanneer 39 
het FB hiermee instemt, zal ook de raad betrokken worden. Hoewel er ook een bijbehorend plan van 40 
aanpak en een bijbehorende planning wordt opgesteld, is het nog te vroeg om een tijdspad te 41 
duiden. 42 
Het plan van aanpak vermeldt het ophalen van feedback binnen de organisatie en hoe dit wordt 43 
verwerkt. Barkema ontvangt graag namen van medewerkers die input willen en kunnen geven. 44 
 45 
b. Jaarplan AMD 2022 FWN 46 
Ter instemming. 47 
Bijlage: 48 

- Jaarverslag 2021 – jaarplan 2022 AMD FWN 49 
De faculteitsraad heeft op 17 oktober 2022 positief geadviseerd en heeft geen aanvullend advies 50 
aangeboden. 51 
Barkema heeft alle vertrouwen dat met de nu complete bemensing van het AMD-team de uitvoering 52 
van het jaarplan voorspoedig zal verlopen. 53 
 54 
De faculteitsraad geeft unaniem instemming op het Jaarplan AMD FWN 2022.  55 
 56 
c. Herziene aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)  57 
Ter informatie. 58 
Bijlage: 59 

- Memo Opzet en planning RI&E-trajecten FWN 60 
 61 
De raad uit zich positief over de goede verbeteringen en het voorspoedig wegwerken van 62 
achterstanden en heeft geen aanvullende vragen. 63 
 64 
Dank aan Barkema voor het geven van toelichting. 65 
 66 
4. Concept notulen + actielijst overlegvergadering FB – FR 29 augustus 2022  67 
Bijlage: 68 

- Concept notulen ov FB-FR 29 augustus 2022 69 
 70 
Na wijzigen van twee spelfouten wordt het verslag vastgesteld. 71 
 72 
Naar aanleiding van de actiepunten: 73 
 74 
20220711-5a 75 
Bauer heeft gesproken met de belanghebbenden van de Foo Bar en concludeert dat, op wat details 76 
na, de samenwerking over het algemeen goed verloopt. Er vindt nader overleg plaats over de 77 
behoefte voor uitbreiding van ruimtegebruik. 78 
 79 
20220711-6a 80 
In het najaar wordt het onderwerp besproken over de uitwerking van de nieuwe bepaling in 81 
faciliteitenregeling medezeggenschap over de vrijstelling van 0,1 Fte bij FR-stafledenonderwerp.  82 
Op verzoek van de raad zal Jasper aandacht van de WD’s vragen voor het beschikbaar maken van 83 
voldoende tijd voor medewerkers voor hun werk binnen de medezeggenschap (actie Knoester).  84 
 85 
 86 
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20220530-5  87 
De evaluatie van het rooster van 2022/2023 kan pas plaatsvinden wanneer het eerste semester is 88 
afgerond wat naar verwachting in februari 2023 zal zijn. De evaluatie zal gebruikt worden voor de 89 
planning van academisch jaar 2023/2024. De wijze van evalueren is nog onbekend. 90 
De raad geeft opnieuw het signaal af dat er geen voorkeur is voor behoud van het avondblok. 91 
 92 
220228-6 93 
Het thema over de kwetsbare studenten is met de FR-Onderwijscommissie besproken. 94 
Geconcludeerd wordt dat studenten die niet aan onderwijs on campus kunnen deelnemen, niet 95 
kunnen deelnemen aan opleidingen bij FWN. Belangrijke factor hierbij is de practica die alleen op de 96 
campus kan plaatsvinden.  97 
Voor studenten voor wie het incidenteel moeilijk is om naar colleges te komen, wordt maatwerk 98 
opgesteld zoals het aanbieden van video’s.  99 
 100 
5. Mededelingen van het faculteitsbestuur 101 
a. Update Science Skills platform 102 
Ter informatie geeft het FB een mondelinge update. 103 
 104 
Het Science Skills Platform is vanuit het LACDR opgezet en wordt voor een groot deel gebruikt bij de 105 
eigen opleidingen. Wel groeit een steeds breder gebruik binnen de faculteit.  106 
Op tijdelijke basis werden medewerkers vanuit het LACDR vanuit de kwaliteitsmiddelen van 107 
verschillende instituten bekostigd. Nu bestaat er vanuit de ondersteuning voor SEEDS een 108 
permanente ondersteuning vanuit de faculteit voor 0,6 Fte, echter is dat onvoldoende voor het 109 
verder ontwikkelen van het platform en het ondersteunen van de gebruikers.  110 
De raad ziet graag dat het platform beschikbaar gesteld wordt voor meer docenten. De facultaire 111 
financiële inzet zou daarvoor uitgebreid moeten worden. 112 
 113 
b. Ingekomen & verzonden stukken augustus - september 2022 114 
Bijlage: 115 

- Overzicht ingekomen en verzonden stukken aug-sep 2022 116 
 117 
Vanuit het ministerie wordt een krappe termijn gegeven voor de verdeling van de sectorplanmiddelen 118 
2022. Heeft FWN hier al een plan voor? 119 
De middelen hoeven niet per se in 2022 uitgegeven te worden. Er zijn plannen voor de verdeling van 120 
de middelen op sectorplannen waarbij posities al zijn ingevuld. Verwacht wordt dat de middelen 121 
binnen een periode van zes jaar besteed moeten worden. 122 
 123 
c. Besluiten faculteitsbestuur augustus - september 2022 124 
Bijlage:  125 

- Besluitenlijst faculteitsbestuur aug-sep 2022 126 
De raad heeft geen vragen. 127 
 128 
6. Mededelingen/rondvraag Faculteitsraad 129 
a. E-learning module veiligheid – AMD 130 
De FR heeft vragen over de E-learning module Veiligheid voor studenten. 131 
Bijlage: 132 

- Memo rondvraag AMD E-learning module Veiligheid 133 
Besproken bij agendapunt 3a. 134 
 135 
Aan het einde van de vergadering na het besloten gedeelte spreekt het FB zijn waardering uit aan het 136 
tijdelijke raadslid Jeanette de Wolf voor haar waardevolle bijdrage aan de faculteitsraad. 137 
 138 
 139 
 140 
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Besloten gedeelte 141 
 142 
De vergadering wordt gesloten om 17:08 uur. 143 
 
 
 

 

Nummer Wie Wat Status
20221031-4 Knoester Aandacht vragen op OWD voor het geven van voldoende tijdsbesteding aan 

medewerkers die werken voor de medezeggenschap.
Nieuw

20220711-6a vz FR/FB Uitwerking van de nieuwe bepaling in faciliteitenregeling medezeggenschap 
over de vrijstelling van 0,1 Fte bij FR-stafleden evalueren en/of toetsen.

Volgt

20220530-4 SOSZ FR informeren over de uitkomst van de evaluatie door SOZ op de verplichte 
matching.

Volgt

20220530-5 SOSZ Rooster 2022/2023 evalueren. feb-23
20220530-8 Knoester Cookie tracking bij wetenschappelijke artikelen aandragen op 

Bestuursberaad.
Volgt


