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Kaderstelling OBP

Geachte Decaan, beste Frank,
De Faculteit der Geesteswetenschappen verkeert in zwaar weer. Op dit moment
worden er besluiten genomen die het uiterlijk en functioneren van de faculteit
ingrijpend veranderen. De nieuwe kaderstelling voor het OBP vormt hier geen
uitzondering op. De Facultaire Studentenraad (FSR) is daarom ook aangenaam

verrast door de zorgvuldigheid waarmee de nieuwe kaderstelling tot stand is

gekomen. Deze zorgvuldigheid komt onder andere tot uiting in het feit dat er geen
sprake zal zijn van gedwongen ontslagen.

De nieuwe ‘piekenpot’ waaruit flexibele ondersteuning geboden kan worden op
momenten van zware werkdruk vormt een welkome oplossing op een veelgehoorde

klacht van zware werkdruk tijdens bepaalde momenten in het jaar. Dit zorgt voor een
efficiënte inzet van personeel op de momenten waar zij het hardst nodig zijn, zoals

bijvoorbeeld tijdens de inschrijvingen. Ondanks dat deze flexibiliteit voor verlichting
van werkdruk kan zorgen, wil de FSR hierbij wel een kritische kanttekening plaatsen.

De werkzekerheid van medewerkers is van groot belang, of het nu gaat om tijdelijke
functies of om personeel dat op meerdere plaatsen inzetbaar is.

De FSR heeft ook van de heer Nijsten vernomen dat er sprake zal zijn van gedeelte

extra formatie voor de ondersteuning van studenten. Deze flexibiliteit in het afwijken

van de kaderstelling, wanneer hier goede argumenten voor zijn, stelt de FSR zeer op
prijs. Uiteraard is de ondersteuning van studenten natuurlijk ook een punt van grote
prioriteit voor de FSR.

Het feit dat voor de toekomst veel van de formatie gebaseerd is op het aantal

ingeschreven studenten zal zorgen voor een efficiënte inzet van personeel. Hier wil

de FSR echter wel het belang van een vaste voet en een herijking van de kaderstelling

benadrukken, met het oog op de werkdruk die de variabiliteit in studentenaantallen

ten gevolg kan hebben.

De Facultaire Studentenraad adviseert dan ook positief op de nieuwe kaderstelling
voor het OBP. Graag zouden we dit soort beleid, voortgekomen uit visie en overleg

met alle lagen van de organisatie, ook terug zien in andere ingrijpende besluiten over
de toekomst van onze faculteit.
Hoogachtend,
Namens de Facultaire Studentenraad,
Gunnar de Haan (B.A.)
Voorzitter FSR FGw

~

Pagina 2 ~ 2

