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Geachte decaan, beste Agneta, 

 

De Facultaire Studentenraad (hierna: de FSR) en de Ondernemingsraad (hierna: de OR) van de 

Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen adviseren gezamenlijk positief over de 

facultaire kadernota voor 2020. In deze brief worden enkele opmerkingen uiteengezet, die vooral 

betrekking hebben op een aantal vaagheden in de beschrijvingen en wat onduidelijkheden die de raden 

tegenkwamen.   

 

Op 4 juni 2019 hebben de raden de concept-Kadernota FMG 2020 ontvangen ter advisering, als 

afgeleide van de UvA Kaderbrief. Ten eerste waarderen beide raden dat deze eerder klaar was dan 

vorig jaar, zodat er voor het eind van het vergaderseizoen over kan worden gesproken. Daarbij willen 

de raden benoemen dat zij erg content zijn met de communicatie betreffende de nota. De FSR heeft er 

veel baat bij gehad om aan te mogen schuiven bij financiële vergaderingen over de kadernota bij de 

verschillende domeinen. Dit maakte de kadernota voor de FSR een stuk inzichtelijker. Ook zien we 

dat er telkens stappen worden gezet om de kadernota transparanter te maken. Daarnaast wil de FSR 

Michel Telkamp bedanken voor zijn ondersteunende houding hierin.   

 

Ten tweede hebben de raden een opmerking over het rapport van de Commissie van Rijn. Tijdens de 

OV van 9 juli jl. van de FSR is het rapport van de Commissie van Rijn besproken. De FSR is negatief 

over de uitkomsten van het advies van de commissie en was blij te horen dat het College van Bestuur 

(hierna: het CvB) en u zijn mening delen. Indien u of het CvB toch van mening veranderen, hopen de 

raden hiervan en van de daaruit voortvloeiende consequenties geïnformeerd te worden. Ook zouden 

de raden graag geïnformeerd worden als het gewenste break-even punt van 2020 door het advies van 

de commissie van Rijn niet bereikt wordt.  

 

Ten derde plaatsen de raden een kanttekening bij het facultaire reservebeleid. In de afgelopen jaren 

zijn er verschillende vragen geweest over de inzet van de verschillende reserves. De FSR vindt de inzet 

van de reserves binnen het nieuwe allocatiemodel onduidelijk. Er bestaat een compensatiebudget van 

1 miljoen euro, maar dit bedrag is niet volledig toereikend om het verschil tussen het oude en nieuwe 

allocatiemodel op te vangen. De FSR maakt zich zorgen om de lange termijn gevolgen van het nieuwe 

allocatiemodel. De FSR vraagt zich af of het tekort als resultaat van het nieuwe allocatiemodel geen 

blijvend probleem gaat worden, waardoor elk jaar gebruik gemaakt moet worden van de reserves.  De 

FSR vraagt zich af of dit de juiste weg is naar een financieel gezonde faculteit. Daarnaast zijn de raden 

het wel eens met het huidige gebruik van het compensatiebudget om de effecten van het nieuwe 

allocatiemodel te temperen. Echter, de raden vragen de decaan om de medezeggenschap tijdig te 

betrekken bij de plannen voor het verdelen van het geld vanaf 2021.   
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Ten vierde valt het op dat er erg grote verschillen bestaan tussen de budgetten van de 

onderzoeksinstituten binnen de faculteit, veroorzaakt door het zwaartepuntbeleid. Wij vragen u 

aandacht te houden voor de negatieve bijeffecten van het zwaartepuntenbeleid en de mogelijkheid voor 

kleinere en nieuwe initiatieven te stimuleren. Verder zouden de raden graag meer informatie krijgen 

over hoe de decaan de zwaartepunten kiest en hoe de bekostiging hiervan, die uit de verschillende 

onderzoeksinstituten komt, precies is vastgesteld.  

 

Ten vijfde riep het ontbreken van contractonderwijs en inverdiende fondsen voor onderzoek ook wat 

vragen op. Wij begrepen dat die getallen wel in de begroting zullen staan en zien dat tegemoet.  

 

Ten zesde vragen de raden net als vorig jaar om de post van de OR en de faculteitshoogleraren van 

elkaar te scheiden, om hier meer inzicht in te geven. Wij hebben nu afgesproken dat dit wel zal 

gebeuren in de begroting voor 2020, het zou echter mooi zijn als dit voortaan ook in de kaderbrief 

gebeurd. 

 

Tenslotte vinden beide raden het goed dat de faculteit in tamelijk korte tijd op weg is naar financiële 

gezondheid. We zouden het echter betreuren als de uitkomsten van de Commissie van Rijn en de 

veranderende matchingsbudgetten deze inspanning teniet zouden doen. 

 

Ondanks bovengenoemde kanttekening adviseren de FSR en OR gezamenlijk advies over de facultaire 

kadernota 2020. Aangezien dit waarschijnlijk de laatste correspondentie tussen de gezamenlijke 

financiële commissie van de OR en FSR in huidige vorm zal zijn, worden de Directeur Bedrijfsvoering 

Michel Telkamp, Hoofd Financial Planning & Control Jochem Derks en uzelf bedankt voor de prettige 

samenwerking van het afgelopen jaar.  

 

 

Gaarne tot nadere toelichting bereid.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Evi de Rover       dr. Sharon Klinkenberg 

Voorzitter FSR FMG       Voorzitter OR FMG 

        

 

 

 

 

 

 

 


