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1. Opening & vaststelling agenda  1 
Kreutzer opent de vergadering om 15:33 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 
 3 
2. Concept notulen overlegvergadering 20 januari 2020 + actielijst  4 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5 
De actielijst is niet besproken. 6 
 7 
3. Afronding RI&E traject CML & Hortus 8 
André Kamp van Arbo- en Milieudienst is aanwezig voor het beantwoorden van vragen over de beide 9 
risico-inventarisaties en evaluaties van het CML en de Hortus. 10 
 11 
Vragen en opmerkingen n.a.v. de RI&E CML: 12 
Van Buchem vraagt naar de status van het implementeren van de maatregelen vanuit het plan van 13 
aanpak. Kamp antwoordt dat al veel is geïmplementeerd en dat een deel vertraging heeft opgelopen. 14 
Er mag vanuit gegaan worden dat de maatregelen binnen de genoemde termijnen genomen zijn. 15 
In antwoord op de vraag van Huber over het klimaat antwoordt Kamp dat hiermee het 16 
daadwerkelijke klimaat bedoeld wordt en dan met name de temperatuur.   17 
N.a.v. punt 1.10.1 uit het plan van aanpak ligt Kamp toe dat er specifieke maatregelen genoemd 18 
moeten worden in een RI&E voor op operationeel niveau en veldwerk, echter volgt er een apart plan 19 
van aanpak in de vorm van een RI&E voor het veldwerk. Veiligheidsmiddelen in labs zijn concreet, 20 
voor veldwerk zijn deze dat niet, waardoor dit op een andere manier geïnventariseerd en 21 
geëvalueerd gaat worden. Dit geldt ook voor punt 10.5.2. 22 
N.a.v. punten 1.4.3. en 1.4.4. waarin blijkt dat medewerkers van een aantal zaken niet op de hoogte 23 
bleken, vraagt Hille of medewerkers ook direct worden geïnformeerd middels bijvoorbeeld een mail. 24 
Kamp geeft aan dat deze punten op een werkoverleg met de medewerkers is besproken en dat het 25 
handboek is aangepast. 26 
 27 
Hortus: 28 
Hille vraagt over punt 2 op de memo of de kosten van de in te huren BHV-ers niet teveel drukken op 29 
het budget van de faculteit. Schinkelshoek geeft aan dat de faculteit hierover in gesprek is met het 30 
College van Bestuur. Naar verwachting zal het College een besluit communiceren op het bestuurlijk 31 
overleg in april of mei. 32 
Van Buchem vraagt naar de uitvoering van de maatregelen in het plan van aanpak aangezien veel van 33 
de termijnen verlopen zijn. Kamp en Schinkelshoek geven aan dat de acties waarvan de termijnen 34 
verlopen zijn, uitgevoerd zijn. De antwoorden in de memo beamen dit ook. Alleen het 35 
gehooronderzoek is nog blijven liggen. Schinkelshoek constateert dat de verslaglegging vertraging 36 
heeft opgelopen, maar dat het plan van aanpak verder goed verloopt. 37 
Kamp wordt hartelijk bedankt voor zijn aanwezigheid en voor het beantwoorden van de vragen. 38 
 39 



4. Status BYOD  40 
De Smit vertelt dat er vorig jaar een aantal keer gesproken is met FR over Bring Your Own Device. 41 
Afgelopen herfst is een consultant bezig geweest om te inventariseren wat er nodig is om BYOD in te 42 
kunnen stellen. Het rapport BYOD voor FWN-studenten is hiervan het resultaat. Een plan van aanpak 43 
is er nog niet, aangezien het een ingewikkelde kwestie is wat zich niet alleen afspeelt binnen FWN 44 
maar universiteit breed waarbij diverse diensten betrokken zijn zoals de ISSC.  45 
De Smit vraagt de raad om input op het rapport. 46 
Namens de raad geeft Van Buchem aan het fijn te vinden dat er aandacht is voor dit onderwerp. De 47 
voornaamste vraag die de raad heeft, is hoe het verdere verloop zal gaan.  48 
De raad heeft nog wat vragen en opmerkingen naar aanleiding van het rapport: 49 

- Op bladzijde 14 wordt het data science lab niet genoemd, is dit vergeten? De Smit gaat 50 
uitzoeken of dit onder iets anders is meegenomen, aangezien het servers betreft.                                          51 

- Kuilboer geeft aan dat op bladzijde 19 bij de nodige voorzieningen geen hardware genoemd 52 
wordt wat er volgens hem bij zou moeten staan. Er zou ondersteuning voor hardware 53 
geboden moeten worden, ook in de vorm van een geboden korting bij aankoop van een 54 
laptop via de universiteit zoals dit het geval is bij de TU Delft. Kreutzer vindt dit een goed 55 
idee, wat dan wel universiteit breed uitgevoerd zou moeten. Schinkelshoek geeft aan dat de 56 
studenten van FWN andere laptops nodig hebben dan de studenten van andere faculteiten.. 57 
De Smit neemt de positieve geluiden over de werkwijze bij de TU wel mee in het verdere 58 
overleg over BYOD.                                                                                                                        59 

- Bonnet vraagt of de Surfdrive licentie binnenkort op nationaal niveau geregeld is. De Smit 60 
beaamt dit, maar kan hier geen details over geven. Kreutzer geeft aan dat de afhandeling via 61 
Surfdrive dan zou gaan waarbij diverse constructies mogelijk zijn, ofwel gaan de kosten via de 62 
universiteit, ofwel met een korting. Dit is afhankelijk van hoe de universiteit het wil 63 
distribueren. Veel licentiekosten gaan op instituutsniveau waardoor veel kosten verborgen 64 
zijn. De Smit pakt dit punt verder op en zal gaan praten met ISSC en zal aanwezig zijn bij 65 
strategische gesprekken hierover. De verwachting is niet dat dit binnen een jaar allemaal 66 
geregeld zal zijn. 67 
Kreutzer geeft aan dat de eerste vervolgstap zal zijn het regelen van de randvoorwaarden 68 
zoals de licenties, waarna pas de praktische vervolgacties en inrichting kunnen plaatsvinden.  69 

- Bonnet vraagt of het rapport ook naar vastgoed wordt gecommuniceerd in verband met 70 
bijvoorbeeld het aantal stopcontacten? De Smit geeft aan dat er binnen de 71 
nieuwbouwplannen rekening mee wordt gehouden.  72 

 73 
5. Aanpak strategie FWN 74 
Kreutzer ligt mondeling toe. 75 
Het is de intentie van Kreutzer om medewerkers en de raad mee te nemen bij het opstellen van het 76 
strategieplan. Zij wens is om eerst kennis te maken met raad voorafgaand aan het starten met het 77 
opstellen van het strategisch plan.  78 
Een eerste sessie over strategie is geweest met de Wetenschappelijk Directeuren. Belangrijk is dat 79 
het strategisch plan de collectieve ambitie van alle medewerkers uit en dat medewerkers en 80 
studenten hier allen aan bijdragen. Er wordt gezocht naar een extern bureau om dit te begeleiden op 81 
projectbasis. Nog bedacht moet worden of een begeleidend bureau ook meeschrijft aan het 82 
strategisch plan. Het faculteitsbestuur gaat niet zelf schrijven, hier zullen anderen voor aangewezen 83 
worden.  84 
Vanuit nog te organiseren groepsbijeenkomsten zullen thema’s voor het strategieplan uitkomen. 85 
Grote thema’s zoals bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek zijn in de praktijk verweven met elkaar, 86 
en dus zullen er andere, overkoepelende thema’s bedacht worden. 87 
Het college loopt voor op FWN; er is al een conferentie geweest voor studenten.  88 
Bonnet vraagt wie binnen het bestuur gaat over personeelsbeleid. Kreutzer antwoordt dat de 89 
besturing hierin collegiaal is. De door Bonnet genoemde onderwerpen zoals werkdruk, carrière, 90 
80/20-regel, zijn verweven. Kreutzer is in principe het eerste aanspreekpunt en zal bij 91 
vooroverleggen aanwezig zijn. 92 



Kreutzer raadt iedereen ter afsluiting aan, om bij de vanuit centraal niveau georganiseerde 93 
Meedenksessies Strategisch Plan in april aanwezig te zijn. 94 
 95 
6. Samenwerkingsovereenkomst Mastermath  96 
Dit onderwerp is voor besproken met de Onderwijscommissie.  97 
Er bestaat al 15 jaar een vorm van samenwerking tussen de in de overeenkomst genoemde 98 
universiteiten, echter ontstond de behoefte om de samenwerking te bekrachtigen middels een 99 
overeenkomst. Na het overleg van de bètadecanen zijn er nog wat kleine aanpassingen gemaakt in 100 
de overeenkomst welke nu ter tafel komt voor de raad om een advies over te geven.   101 
Namens de raad geeft Van Buchem aan dat er geen op- of aanmerking zijn en is het advies van de 102 
raad positief.  103 
Knigge voegt toe dat aan de begeleidende memo wellicht wat meer informatie toegevoegd kan 104 
worden over wat deze samenwerkingsovereenkomst precies inhoudt.  105 
De Smit zal de overeenkomst ter instemming voorleggen aan het College van Bestuur. 106 
 107 
7. Terugblik Werkconferentie Medezeggenschap 3-2-2020. 108 
Van Buchem vertelt dat er nog een verslag volgt. Diverse groepjes spraken over mogelijke 109 
verbeteringen rondom medezeggenschap zoals bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een 110 
medezeggenschapsraad. Binnen faculteitsraad van FWN wordt ook bekeken hoe de zichtbaarheid 111 
verbeterd kan worden. Knigge adviseert om, bijvoorbeeld in het kader van de transparantie en 112 
toegankelijkheid, de agenda van de raad te plaatsen op de Facebook pagina. Nu moet men van de 113 
vergaderingen af weten en gericht op zoek gaan naar stukken. De raad heeft een eigen Facebook 114 
pagina. Volgens Van Egeraat is hier vorig jaar ook over gesproken, toen werd aangegeven dan Thecla 115 
Meyknecht, voormalig FR-lid, de pagina beheerde. De raad pakt dit punt op. 116 
Lakemeier oppert het idee om Blackboard te gebruiken voor informatievoorziening over FR. De Smit 117 
geeft aan dat Blackboard vervangen wordt door Brightspace, echter dat dit niet de plek is om als 118 
informatievoorziening te gebruiken. 119 
Schinkelshoek raadt de raad aan om contact op te nemen met Marketing & Communicatie. 120 
 121 
Van Buchem vertelt dat in het algemeen de boodschap was dat er meer activiteit vanuit een 122 
faculteitsraad zelf zou kunnen komen, de kwestie is of dit gestimuleerd zou moeten worden of dat de 123 
raad hierom proactief moet zijn. Concrete veranderingen in de werkwijze kunnen beter bedacht 124 
worden wanneer het verslag af is. Daarna kan het opnieuw geagendeerd worden voor de 125 
raadsvergadering.) 126 
 127 
Schinkelshoek vraagt of er activiteit is rondom de FR-verkiezingen. Van Buchem geeft aan dat dit op 128 
partij niveau gebeurt. Bonnet vraagt of er aandacht is om AIOS erbij te betrekken. Schinkelshoek 129 
geeft aan dat een AIO welkom is bij de FR als zijnde staflid, zij kunnen zich niet verkiesbaar stellen als 130 
student. Bonnet geeft aan dat er weinig aandacht aan de AIOS besteed wordt bij het werven van 131 
nieuwe leden, waardoor er weinig AIOS zich aanmelden. Dit zou meer gestimuleerd moeten worden, 132 
op instituutsniveau als ook op faculteitsniveau. Van Buchem raadt aan dat de PR-commissie dit 133 
oppakt.  134 
 135 
7. Mededelingen van het faculteitsbestuur 136 

a. Ingekomen & verzonden stukken januari (bijlage). 137 
Geen vragen over. 138 

b. Besluiten faculteitsbestuur januari (bijlage). 139 
Geen vragen over. 140 
 141 
 142 
8. Mededelingen Faculteitsraad 143 
Huber vraag aandacht voor het zaalverdelingssysteem in de vorm van een inventarisatie om te kijken 144 
waar zich problemen bevinden. Zij ervaart zelf ook problemen bij  geven van colleges in het van 145 
Steenisgebouw. 146 



De Smit vertelt dat er velen uitgebreid bezig zijn met dit thema. Er komen steeds meer studenten 147 
waardoor de capaciteit krapper wordt en men elkaar “in de weg” gaat zitten als iedereen alleen 148 
voorzichzelf plant. De zalenverdeling zal beter gecoördineerd moeten worden.  149 
Schinkelshoek geeft aan dat zalen voor 40% nog niet geboekt worden. Dit heeft te maken met het 150 
feit dat veel docenten die de zalen op dezelfde tijd willen boeken, een andere betere verdeling over 151 
de dag en de week is nodig. Bij de grote zalen zoals in het Gorleaus is de bezetting veel hoger, daar 152 
zijn de zalen eigenlijk vol.  153 
Van Kasteren vraagt of de 100% regel wellicht kan vervallen omdat eigenlijk nooit alle studenten 154 
aanwezig zijn bij een college. De Smit geeft aan dat hier geen centraal beleid over is en dat een 155 
schatting qua aanwezigheid van studenten aangegeven kan worden. Hille geeft aan dat deze 156 
aantallen, op het moment van het plaatsen van een zaalreservering, lastig zijn om in te schatten 157 
omdat dan nog niet duidelijk is hoeveel inschrijvingen er zijn. Er moet een eerste schatting gedaan 158 
worden. De Smit herkent het probleem. 159 
Kreutzer geeft aan dat het probleem niet alleen veroorzaakt wordt door systemen maar ook doordat 160 
studentenaantallen enorm groeien.  161 
De Smit is druk bezig met de Opleidingsdirecteuren om dit probleem te stroomlijnen. Kreutzer geeft 162 
aan dat ook de Wetenschappelijk Directeuren een strakker beleid moeten voeren op het correct 163 
reserveren van zalen om de begrijpelijke irritatie en frustratie van docenten te voorkomen. Ook 164 
zouden collega’s hier elkaar op mogen aanspreken. 165 
 166 
Bonnet geeft aan dat de zeep op veel plekken in de pantry’s op is, wat met de huidige adviezen 167 
rondom corona niet handig is. Schinkelshoek gaat dit doorgeven. 168 
 169 
Van Hasselt vraagt of er geluiden zijn over angst voor het virus, wellicht onder de Chinese 170 
medewerkers en studenten en vraagt of de communicatie hierover vaker kan plaatsvinden. Kreutzer 171 
geeft aan de communicatie via de site dagelijks wordt aangepast. Schinkelshoek vertelt dat er veel 172 
contact is met de Wetenschappelijk Directeuren en Instituutsmanagers over o.a. de Chinese PHD’s 173 
Op vier na zijn ze terug uit China, één zit nog vast in Wuhan. Allen zijn ze in beeld en er is nauw 174 
contact. Ze zijn welkom op de universiteit, echter wanneer zij aangeven ze zelf in quarantaine willen, 175 
mag dat maar hoeft niet.  Van Hasselt geeft aan dat de Chinezen zich hier juist niet veilig voelen 176 
omdat de maatregelen hier heel anders zijn dan in het eigen land zoals bijvoorbeeld het verschil in 177 
gebruik van mondkapjes. Schinkelshoek geeft aan dat ook binnen Nederland het beleid per 178 
organisatie wisselt. De Universiteit Leiden volgt de richtlijnen van de RIVM, zo blijft het beleid 179 
uniform. Wanneer een medewerker zich niet prettig voelt, raadt Schinkelshoek aan om dit met de 180 
leidinggevende te bespreken.  181 
 182 
Van Egeraat verlaat de vergadering. 183 
 184 
Kreutzer geeft aan dat de communicatie al opgeschaald is, maar dat het lastig blijft om dit bij te 185 
houden.  186 
  187 
Van Hasselt verlaat de vergadering. 188 
 189 
Van Kasteren vraagt of er protocollen zijn voor wanneer het verder verergert of escaleert. 190 
Schinkelshoek antwoordt dat er morgen een overleg over plaatsvindt in het kader van een preventief 191 
crisis management.  192 
Bonnet geeft aan dat binnen een instituut verschillende adviezen worden gegeven. Kreutzer geeft 193 
aan dat men zich aan een beleid moet houden zoals de organisatie deze heeft opgesteld.  194 
Huber vraagt of er duidelijk is wat er gebeurd wanneer iemand in quarantaine moet in verband met 195 
corona. Kreutzer antwoordt dat dit per geval bekeken moet worden. 196 
 197 
Kreutzer sluit de vergadering om 17:06 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid. 198 
 
 



 
 
Actielijst: 

Acties Actiehouder Status/opmerkingen 

Stand van zaken defecte 
douches nieuwbouw 

Schinkelshoek 20 jan: douches nog steeds defect, onderzoek vindt 
plaats 

 
 
 
Planning vergaderingen FR – Bestuur FWN 2020: 
20-apr-20 15-30 - 17:00 BS 1.17 
25-mei-20 15-30 - 17:00 BS 1.17 
6-jul-20  15-30 - 17:00 BS 1.17 
24-aug-20 15-30 - 17:00 BS 1.17 
Voorafgaand aan de vergaderingen vindt vanaf 14:30 uur het onderlinge vooroverleg van de FR 
plaats. 
 


