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Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 15 maart 2018 betreffende bezuinigingen. Dit 
advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 22 maart 2018 gezamenlijk besproken. 

Graag begin ik met een algemene reactie op uw brief, daarna zal ik op de specifieke vragen die u in 
uw brief stelt, reageren. 

Hoe het proces van het opstellen van bezuinigingsplannen nu verloopt, is inherent aan hoe wij als 
faculteit werken en georganiseerd zijn, namelijk zo decentraal mogelijk. De domeinen, en 
daarbinnen de onderwijsdirecteuren, hebben een taakstelling gekregen en krijgen vervolgens het 
vertrouwen van mij om dit uit te voeren. De onderwijsdirecteuren geven op hun beurt de 
taakstelling weer door aan bijvoorbeeld de programmagroep/opleidingsdirecteur, en op dat niveau 
wordt er gekeken naar welke concrete maatregelen er genomen kunnen gaan worden om kosten te 
reduceren. De verdere en preciezere invulling van kostenbesparende maatregelen vindt dus dieper 
en op een veelheid van plaatsen in de FMG organisatie plaats. De onderwijsdirecteuren of 
opleidingsdirecteuren (afhankelijk van het domein) gaan daarover in gesprek met de 
opleidingscommissies waar voorgenomen maatregelen de opleiding raken. Daarom zijn de plannen 
voor 2018, zoals u die op 12 maart jl. heeft ontvangen en waar uw advies over gaat, niet concreet. 
Het zijn de meer algemene contouren waarover dieper in de organisatie de preciezere en meer 
concrete vertaling naar kostenbesparende maatregelen plaatsvindt. Zo wil de faculteit graag 
georganiseerd zijn, en ik sta daar ook achter. Voor de volledigheid meld ik dat de taakstelling 
betrekking heeft op zowel de onderwijs- als onderzoeksactiviteiten van de domeinen. 
Vanzelfsprekend moeten de kostenreducties vervolgens wel gerealiseerd gaan worden, en ik zal 
dan ook de komende periode de voortgang middels de kwartaalrapportages van de domeinen 
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monitoren, en dit in de periodieke bestuurlijke overleggen met de domeinen bespreken. Als dan 
blijkt dat de realisatie van de begroting afwijkt, dat de kosten niet of onvoldoende worden 
teruggebracht, dan zal ik aanvullende, meer centraal gestuurde en wellicht meer ingrijpende 
maatregelen moeten nemen. In dat geval zal ik u daarover informeren, maar het is in ons aller 
belang om het niet zo ver te laten komen. 
Bij de verdere nadere invulling van de maatregelen, kan het zijn dat maatregelen formele 
medezeggenschapsrechten van de Facultaire Studentenraad (FSR), opleidingscommissies (OC's) en 
Ondernemingsraad (OR) raken. Waar dat aan de orde is, wordt adviesrecht of instemmingsrecht 
gevraagd. Daarnaast gaan de onderwijsdirecteuren/opleidingsdirecteuren met de OC's in gesprek 
en ga ik met de FSR in gesprek over de maatregelen die het onderwijs raken. 
Ik wil voorts graag benadrukken dat u de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de domeinen 
heeft ontvangen slechts enkele dagen nadat ik de informatie zelf had ontvangen. 

Hieronder volgt mijn reactie op de vragen die u stelt in uw brief: 

1. Wat is de visie van de decaan op de betrokkenheid van OC' s bij bezuinigingen? 
De OC's moeten betrokken worden bij maatregelen/veranderingen die de betreffende opleiding 
raken. Op de overlegvergadering hebben de onderwijsdirecteuren toegelicht hoe de 
opleidingscommissies al betrokken zijn geweest of betrokken zullen worden. 

2. Uit de documenten spreekt dat u de betrokkenheid van de FSR belangrijk vindt, maar waarom 
worden wij dan zo laat betrokken? 

In mijn beleving heb ik u vanaf het begin en steeds zo volledig mogelijk proberen te betrekken bij 
dit proces. De taakstelling zelf is onderdeel van de begroting, waar u bij betrokken bent geweest en 
over heeft geadviseerd. Over de verdere invulling van de bezuinigingen heb ik u daarna zo goed 
mogelijk proberen te informeren, waarbij dus m.i. wel rekening gehouden moet worden met het 
feit dat veel besluitvoorbereiding, -vorming en -uitvoering op detailniveau niet op faculteitsniveau, 
maar op niveau van opleidingen of programma's plaatsvinden, binnen colleges, graduate schools, 
onderzoeksinstituten en/of afdelingen. Wat betreft het overzicht van de bezuinigingen binnen de 
domeinen, zoals u dat op 12 maart jl. heeft ontvangen: dit heeft u van mij gekregen slechts enkele 
dagen nadat de domeinen hun overzichten aan mij hadden aangeleverd. Op dat moment is het mijn 
taak om u hierover te informeren. Ik heb dit dan ook zo spoedig mogelijk gedaan. 

U heeft dus conform het adviesrecht dat u heeft, advies gegeven op de facultaire conceptbegroting, 
inclusief de taakstelling. De bezuinigingsmaatregelen die nu genomen worden, zijn een verdere 
invulling daarvan. Adviesrecht voor de FSR op deze maatregelen is daarom niet aangewezen. 

3. Wij vragen ons af hoe u dit wilt doen. Bijvoorbeeld hoe groot zullen werkgroepen worden? Hoe 
zit het met de tijd voor scriptiebegeleiding? 

Op de overlegvergadering hebben de onderwijsdirecteuren aangegeven dat het behoud van de 
kwaliteit ook hun prioriteit is en dat kwam ook naar voren in de toelichting die de 
onderwijsdirecteuren gaven op de plannen. Ik zie in de maatregelen die nu binnen de 
onderwijsinstituten genomen zullen worden geen maatregelen die substantieel de 
onderwijskwaliteit raken en ik denk dat we de kwaliteit die we nu hebben kunnen behouden en 
kunnen blijven realiseren. 
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4. De OR heeft aangegeven dat de bezuinigingen leiden tot meer werkdruk, terwijl u aangaf dat de 
werkdruk niet verhoogd zal gaan worden. Hoe kunt u ervoor zorgen dat er met minder 
middelen, docenten toch voldoende tijd krijgen voor het geven van feedback? 

Ook deze vraag hebben de onderwijsdirecteuren op het overleg beantwoord. Bij de te nemen 
maatregelen gaat het veelal over het maken van een efficiëntie slag en niet zozeer over het korten 
van de benodigde tijd voor het onderwijs. Het beheersen van en niet verder verhogen van 
werkdruk is een belangrijke prioriteit. 

5. Klopt het dat wij volgend jaar met een groter tekort worden geconfronteerd, wanneer de FMG 
niet opnieuw uit de reserves kan putten? 

Volgend jaar verwachten we een iets groter exploitatietekort dan in 2018. Dat kan deels 
gefinancierd worden door de inzet van reserves. Daarover ben ik nu in gesprek met het CvB, met 
het verzoek om volgend jaar weer gebruik te kunnen maken van onze reserves. De reserves geven 
ons tijd om de noodzakelijke maatregelen door te voeren en niet tot heel ingrijpende maatregelen 
over te gaan. 

6. In het slechtst denkbare geval, wanneer het CvB geen toestemming geeft, zijn de gevolgen niet 
te overzien. Hoe wordt hier in dit stadium al rekening mee gehouden? 
en 

7. Betekent dit niet dat er op dit moment al meer moet worden bezuinigd? 
Het CvB heeft aangegeven graag met mij mee te denken. Uiteraard moeten wij als FMG ook onze 
verantwoordelijkheid nemen. Het is essentieel dat wij nu de kosten beperken, en dat ook zichtbaar 
maken, dat zal de kans dat we volgend jaar extra reserves mogen gebruiken, vergroten. 
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