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Commissie Middelen van de UR 
 
Datum en tijd Kenmerk 

19 januari 2017 CB17/005 
Aanwezig 

Van de zijde van de commissie: dhr. Albers (PF), dhr. Clark (SOG), dhr. van Dijk (Lijst 
Calimero), mw. Oelen (Lijst Calimero), dhr. Ruiters (PF), dhr. Scholten (PF), dhr. de Vries 
(SOG), mw. de Winter (Lijst Calimero), dhr. Zandt (SOG) 
Van de zijde van het CvB: dhr. de Jeu, dhr. de Jager (studentassessor) 
Van de zijde van het Presidium: dhr. Huiskes, voorzitter 
Van de zijde van het Bureau: dhr. Biemans (F&C) en mw. Hepping (VGI) 
Notulist 

Mary-Ann Boer-Olinga 
 

1.  Opening en vaststellen agenda 1 

Voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 

2. Notulen cie. Middelen d.d. 8 december 2016 (CM17/002) 3 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4 

3. Mededelingen College van Bestuur/Cie. Middelen 5 

De Jeu heeft geen mededelingen. De commissie heeft geen mededelingen 6 

4. UR notities: 7 

a. Aardbevingen voortgangsrapportage VERTROUWELIJK (7.1.UR17/012) 8 
Hiervan zijn vertrouwelijke notulen (CM17/005a) gemaakt. 9 

5. Cie. Middelen notities: 10 

a. Producten- en dienstencatalogus (PDC) FSSC (CM17/003)  11 
Ruiters merkt op dat de producten en diensten duidelijk zijn beschreven, maar er staat niet 12 
in wie het eigenlijk doet. De indruk bestaat namelijk dat het shared service center meer een 13 
shared responsibility center is, want iedereen schuift altijd alles af naar “mijn collega die er 14 
morgen weer is”. Er is dringende behoefte aan een FSSC met dedicated mensen voor 15 
bepaalde taken.  16 
De Jeu zal het signaal doorgeven. Binnenkort wordt een klanttevredenheidsonderzoek 17 
(KTO) door het FSSC gestart. Als het signaal correct is zal het daaruit naar voren komen en 18 
zal het FSSC vanzelfsprekend hierop inspelen.  19 
Ruiters merkt op dat het dan de vraag is wie de klant is. Het is uiteindelijk de onderzoeker 20 
die de subsidie heeft aangevraagd en je krijgt het signaal niet als alleen de beheerders van 21 
de verschillende vakgroepen worden bevraagd. 22 
De Jeu merkt op dat dit een specifiek onderdeel is van het KTO en gaat ervan uit dat het 23 
wel naar voren komt. 24 

6. CvB-besluitenlijsten (4.1.UR16/190) 25 

a. d.d. 5 december 2016:  26 
1.4.a. Voorstel food court Zernike: zie de vertrouwelijke notulen (CM17/005a).  27 
b. d.d. 12 december 2016:  28 
1.5.d. Controleplan EY 2017: zie de vertrouwelijke notulen (CM17/005a).  29 
c. d.d. 19 december 2016: 30 
1.4.b. ICT-MJP 2016-2020 Innovatie Identity and Access Management (IAM): De Jeu legt 31 
n.a.v. de vraag van Albert uit dat IAM ervoor zorgt dat personen binnen de organisatie op 32 
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basis van hun rol op tijden dat ze daartoe gerechtigd zijn toegang krijgen tot de juiste 1 
systemen en data.  2 
1.5.b. Voorbereiding UK: zie de vertrouwelijke notulen (CM17/005a) 3 
1.5.c. Volgende projectfase Lifelines: zie de vertrouwelijke notulen (CM17/005a) 4 

7. Rondvraag 5 

Scholten meldt dat hem ter ore is gekomen, hij heeft niet kunnen verifiëren of het klopt, dat 6 
iemand uren moet schrijven voor bezoek aan of werkzaamheden voor Yantai en dat er druk 7 
op hem is uitgeoefend om minder uren te schrijven dan het werkelijke aantal uren die hij 8 
eraan besteed heeft. Hij vraagt of dit klopt of dat het een gerucht is. 9 
De Jeu geeft aan dat, op basis van een normatieve kader een inschatting van het aantal 10 
uren is gemaakt, aan de betreffende medewerkers is gevraagd de inschatting te bevestigen. 11 
Over het normatieve kader loopt nog een discussie. De melding van Scholten wordt hierbij 12 
meegenomen. 13 
 14 
Ruiters vraagt m.b.t. het kerstgeschenk via Tinteling waarom er zo veel gegevens moesten 15 
worden ingevuld. De PF weet van een aantal medewerkers dat zij hier niet zo blij mee 16 
waren. Navraag heeft uitgewezen dat het niet allemaal ingevuld hoeft te worden, maar dat 17 
het voor de markt gebruikt wordt. De PF vraagt om voor volgend jaar hier goed naar te 18 
kijken, zodat niet alle persoonsgegevens op straat komen te liggen.  19 
De Jeu zegt toe dat dit wordt meegenomen in de evaluatie. Hij weet zo niet precies wat de 20 
reden is geweest. 21 
 22 
De beantwoording van de vertrouwelijke vraag van Ruiters over Lifelines staat in de 23 
vertrouwelijke notulen (CM17/005a). 24 
 25 
Albers heeft een vraag over de vakevaluaties die eigenlijk thuishoorde bij Cie. O&O maar 26 
door tijdgebrek niet is behandeld. In de UR-vergadering op 15 december 2016 is toegezegd 27 
dat alle betrokken medewerkers een brief zouden ontvangen waarin wordt uitgelegd wat de 28 
reden is van de vakevaluaties. Hij vraagt of de UR een kopie van deze brief kan krijgen. De 29 
Jeu merkt op dat hij zich niet kan herinneren dat een brief is toegezegd. Als dat wel zo is 30 
dan wordt het alsnog gemaakt en krijgt de UR uiteraard een kopie van die brief.  31 
De voorzitter merkt op dat er geen sprake is geweest van een brief, maar wel om het 32 
schriftelijk onder de aandacht van het personeel te brengen. 33 
 34 
Clark heeft n.a.v. een mail van een bezorgde student twee vragen over de printerfaciliteiten 35 
van de RUG en de communicatie bij eventuele veranderingen. Op het openbare deel van de 36 
website van de RUG stonden nog oude printprijzen, dus niet het deel dat gekoppeld is aan 37 
Nestor. Per 1 september zijn de printprijzen veranderd, maar dit is onvoldoende via de 38 
website gecommuniceerd. De student heeft lang moeten wachten op een reactie, ondanks 39 
herhaaldelijke verzoeken van deze student om de wijziging ook op het openbare deel van de 40 
RUG website te zetten.  41 
De Jeu merkt desgevraagd op het eens te zijn met Lijst Calimero dat een student niet een 42 
maand hoeft te wacht op een reactie van de Servicedesk en hij zal het FB verzoeken de 43 
informatie over de geüpdatete printprijs ook op het openbare deel van de website te zetten. 44 

8. Sluiting 45 

De voorzitter sluit om 15.24 uur de vergadering. 46 


