
personeelsblad rad 
de utrechtse tylica 



FYLAKRA 

Fylakra wordt uitgegeven voor de vakgroepen en afdelingen van de 
faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Rijksuniversiteit Utrecht 

36-ste jaargang, nummer 1 
januari 1992 

REDAKTIE 

hoofdredakteur. Gijs van Glnkel (MBF) 

redaktleleden: 

Nelleke Bouman (ID) 
Jaap Dijkhuis (GCM) 
Jo de Haan (Repro) 
Geert Hooyman 
Evert Landré (STK) 
Gerard van der Mark (WF) 
Plet de Wit (ION) 

reportagefoto's, 
typewerk, 
vormgeving en 
elndredaktle: Evert Landré 
portretfoto's: J.J. van der Unden 
reproduktle: Jo de Haan 

Kopij voor het volgende nummer gaarne Inleveren op kamer 152 
(postvakje Fylakra), bij leden van de redaktle of bij de elndredakteur 
(BBL, kamer 701, tel. 5214) ultertljk vrijdag 13 maart 1992. 

Voor de wijze waarop kopij voor Fylakra kan worden aangeleverd 
belle men de eindredakteur. 



INHOUD 

Fylakon Jaarvergadering 1992 

Jaarrede Dlrekteur Faculteit 

Jaarcijfers Fylakon 

Hoe funktloneer Ik In mijn dagelijks werk 

UITNODIGING 

1 

FYLAKRA 

Jaargang 36, nummer 1 

2 

4 

17 

19 

Het bestuur van de facultelt nodigt alle medewerkers uit voor een 
af scheids-en kennismakingsbijeenkomst op dinsdagmiddag 28 januari 
om 18.00 u. In de kantine van het Buys Ballodaboratorlum. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden om de raadsleden, bestuursleden en 
andere leden van de facultaire gemeenschap de gelegenheid te geven 
afscheid te nemen vam Prof.Or. G. Nlenhuls en tevens kennis te maken 
met drie nieuwe hoogleraren: Prof.Dr.lr. F.C. Ernè, Prof.Or. P.L Ujnse 
en Prof .Dr. J. Smit. 

Iedereen Is van harte welkom! 
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FYLAKON JAARVERGADERING 1992 

Op donderdag 2 januari 1992 vond de tradttlonele Fylakon jaar
vergadering plaats en even tradttlegetrouw geven wij daarvan Hn 
kort verslag, dat hieronder volgt. 

Rond half vier hadden zich zo'n tachtig (oud-)medewerkers van de 
faculteit verzameld In de Blauwe Zaal van Trans I om de Fylakon 
Jaarvergadering bij te wonen. De agenda, die werd toegelicht door de 
scheldende voorzitter van de personeelsvereniging, Prof.Or. V.K. 
Levine, bevatte de volgende punten: 

1 - Opening 
2 - lnleldlng nieuwe voorzitter 
3 • Begroting 
4 - Verslag voorzitter DlenstCommlsssle 
5 - Wat er verder ter tafel komt 
6 - Borrel en stuiting 

Prof. Levlne Introduceerde de, na veel Inspanning gevonden, nieuwe 
voorzitter Dr. C.J. Erkelens (MFF). Na een korte, vlotte speech gaf 
deze het woord aan penningmeester C.F. Fatleanle, die zich zo 
kundig kweet van zijn taak het financieel overzicht van 1991 en de 
begroting voor 1992 te presenteren en te verdedigen, dat slechts 
één persoon de euvele moed opbracht daarover een vraag te 
stellen. 

(NB - Voor een drietal tabellen, die het verhaal van de penningmees
ter aanschouwelijk maken, verwijst de redaktle graag naar de bladzij
den 17 en 18 van dit nummer van Fylakra) 

Vervolgens werd het woord verteend aan de voorzitter van de O.C. 
(Dienstcommissie) Dra. A. van der Vegt, die aanving met In herinne
ring te roepen, wie lid zijn van de DC, n.l John Cooyman (werk
plaats), Henk Dljkerman (AGF, BBL k. 566, secr.), Wouter Lelbbranclt 
(AGF, AvdG), Michael Ramnathslngh (bedrijfsadministratie) en last but 
not least Aaldert van der Vegt (BBL k. 103, voorzitter). De CC-voorzit
ter gaf daarna het volgende overzicht (op de bladzijde hiernaast): 
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ONDERWERPEN OVERLEG 

De commissie heeft met de directeur van de faculteit overteg ge
pleegd over: 

- De algemene gang van zaken In de facultelt: aan de hand van 
de nieuwjaarsrede. 

- Een aantal organisatieveranderingen: 
- het faculteitssecretariaat; 
- lnteme dienst: 
- facultaire werkplaats, magazijn, hulpwerkplaats en werkplaats 

sterrenkunde; 
- facultaire versnellergroep; 
- de consequenties van de Bestuur11Jke Vemleuwlng: PZ, FZ en 

ID: 
- benoeming adjunct-directeur diensten. 

- Arbo-zaken: 
- rapportage lekkage Se verdieping; 
- het al dan niet op schrift staan van velllgheldsvoorschrlften 

voor de diverse werkplaatsen: 
- de opheffing van de velllgheldscommlssle. 

- De vaststelling van de AOV-dagen voor 1992. 
- Het emanclpatleplan. 
- De begroting 1992. 
- De handleiding benoemingsprocedures. 
- Het opleidingsplan. 
- Het Invoeren van functioneringsgesprekken In de faculteit. 

ANDERE AANDACHTSPUNTEN VAN DE DC 

- De commissie had een gesprek met Van As, de medewerker 
BMW die onze faculteit verzorgt. 

- De zittingstermijn van de DC loopt In Juni af: er worden verkiezin
gen gehouden per eind mei en daarvoor zijn binnenkort weer 
kandidaten nodig. 

- Dljkerman fungeerde In 1991 als voorzitter van het platform van 
alla dienstcommissies van de RUU. Vla dit platform en via over
leg binnen de ambtenarenbonden Is er een behoor11jk contact 
tussen de dienstcommissies. 

- Da commissie vernam dat de eerste bijzondere belonlngen zijn 
toegekend volgens de na overteg met de commissie vastgestelde 
lokale regellng. 

- De verschijning van het NteuwSbulletln Is na 14 afleveringen 
voorlopig gestaakt. 
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-foto 1 
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foto 2 

Vóór de vergadering had de dlrekteur van de faculteit, Or. Zeegers, 
een lid van het Fylakonbestuur deelgenoot gemaakt van zijn veront
rusting over het feit, dat zijn Jaarrede niet geagendeerd stond. ·Ach 
Plet", kreeg hij als antwoord, "dat valt toch onder het punt Wat Er 
Verder Ter Tafel Komt1• 

En Inderdaad: bij punt 5 werd aan Dr. P. Zeegers gelegenheid 
gegeven zijn Jaarrede uit te spreken, zijnde een overzicht van het rel
len en zeilen van de faculteit In 1991, benevens een korte blik In de 
nabije toekomst. Omdat de Integrale rede minstens twee afleveringen 
van Fyfakra zou vergen hebben wij voor de lezers van Fylakra een 
samenvatting gemaakt. Waar mogelijk hebben wij de tekst vervangen 
door tabellen, door Dr. Zeegers vervaardigd en hier en daar door de 
redaktle bewerkt. Een vijftal foto's veliuchtlgt de tekst. 
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JAARREDE DIREKTEUR 

Personeel - In dienst/uit dienst 

Zoals altljd begon de dlrekteur zijn Jaaroverzicht 1991 met het noe. 
men van namen van medewerkers die de dienst verlieten of die zich 
bij het medewerkersbestand voegden. HIJ memoreerde het overllJden 
van Prof. Thómas (biofysicus) en het vertrek van de hoogleraren 
Nlenhuls (ION-AGF, naar Lelden) en Schuurmans (deeltlJdhoogleraar, 
die "vla de achterdeur" weer terugkwam, n.l. als bijzonder hoogleraar 
namens het Waterloopkundig Laboratorium). Bijzonder hoogleraar 
werden Prof. Emé (Natuurkundig Gezelschap), Prof. Ujnse (Stichting 
Werkgroep Natuurkunde Didactiek) en prof. Smit (Stichting Hoge 
Energiefysica). Twee hoogleraren, Emery en Slmonov, verbleven bij 
Theorie en bezetten enige maanden de Kramersleerstoel. 

Het vertrek werd vermeld van Dr. Groeneveld (Theoretische Natuur
kunde), Dr. Wubbels (Didactiek, Is hoogleraar bij de fac. Soc. Weten
schappen), Or. Kuljpers (Sterrenkunde, 3/10 hoogleraar In Nijmegen) 
en van de secretaressen Marijke van de Klomp (STK) en Marina Feller 
(AGF). Verder van de heer Schimmel (WF), de heren Van Amerongen 
en Van Drie (belde STK), 0aalhuyzen (FED), Kuyk (magazijn) en 
voorlichter Rob Stuart. 

Dr. Dop kwam bij de vakgroep MFO en Dr. Schrijver (STK) versterkte 
Sterrenkunde. Voor het eerst traden twee vrouwen In dienst van de 
Werkplaats Fysica, de dames Schoutens en Nusselder. Nelleke 
Bouman tenslotte werd benoemd tot Chef Huishoudelijke Zaken. 

Personeel - samenstelling (tabel t) 

In totaal zijn er bij de faculteit zo'n 240 wetenschappers en ongeveer 
180 medewerkers, voor de technische en administratieve onder
steuning, die 154 voltijdse funktles bezet houden. De bijdrage van de 
FOM Is gelijk gebleven, maar de toekomst Is op dit punt niet zonnig, 
aldus de dlrekteur. 
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RUU FOM NWO Anderen Totaal 

HGL 29 10 39 

U*/WPV 52 5 7 64 

WPT 10 9 6 24 49 

AIO 34 25 19 5 83 

Tech 75 20 2 8 105 

Adm 45 4 49 

Stag 11 1 12 

Totaal 256 60 27 58 401 

1990 245 60 25 32 362 

tabel 1 

Personeel - gasten (tabel 2) 

Na een dlskussle, die een jaar heeft geduurd zijn de begrippen 
"bezoekers• en "gasten" gedefinieerd. Bezoekers verblijven minder 
dan één week In de facultelt, gasten verblijven één week of langer 
In de faculteit. Voor Iedere gast wordt bij de uitnodigende vakgroep 
200 gulden per maand In rekening gebracht. Dat dit niet door ieder
een als redelijk wordt ervaren bewijst het pleidooi van Sterrenkunde 
om nog twee categorieën In te voeren: de deeltljdgast en de niet
verschenen gast! 



1989 1990 1991 

Promovendi 

Gasten 

20 

35 

tabel 2 

Personeel - emanclpatleplan 

20 

47 

13 

75 

7 

De faculteitsraad heeft een emanclpatleplan vastgesteld, hetgeen 
mogelijk maakt, dat voortijdig vrijkomende vaste posities bezet 
kunnen worden wanneer daarvoor een geschikte vrouwelijke kandi
daat kan worden gevonden. Er llgt nu ook de opdracht om aandacht 
te schenken aan loopbaanplanning en carrlèrebeleld. 

Personeel - funktlonerlngsgesprekken 

Mede op aandrang van de Dienstcommissie zijn funktlonerlngsge
sprekken gestart. Koudwatervrees van chefs zorgde er hier en daar 
voor dat men zich aanvankelijk nogal terughoudend opstelde tegen
over het fenomeen "funktlonerlngsgesprek" (over dit onderwerp méér 
op de bladzijden 19 en 20 van dit nummer - red.). 

Personeel - bijzondere beloningen 

Het nieuwste middel op personeelsgebied Is de "bijzondere beloning". 
Iedere vakgroepsvoorzitter mag bij de faculteit met voorstellen komen 
om medewerkers, die zich hebben "onderscheiden•, In aanmerking te 
laten komen voor zo'n beloning (het funktlonerlngsgesprek kan daar
bij een hulpmlddel zijn). Dertien OGB-ers hebben In 1991 zo'n 45000 
gulden verdeeld, dat Is ongeveer 3500 gulden bruto de man. 
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Financiën - geldstromen (tabel 3) 

Vakgroepen Geldstroom (MFl) 

1-ste 2-de 3-de totaal 

AGF 2,0 2,0 2,4 6,4 

KFH 1,2 2,6 0,4 4,2 

MFO 1,5 0,6 1,5 3,6 

STK 2,6 0,7 3,3 

THE 1,8 0,7 2,5 

MFF 1,0 0,9 0,4 2,3 

ION 2,1 2,1 

GCM 1,1 0,6 0,1 1,8 

GES 1,2 0,4 1,6 

DID 0,7 0,8 1,5 

MBF 0,8 0,3 1,1 

FYS.INF. 0,7 0,7 

Subtotaal 16,7 8,8 5,6 Ji,1 

Diensten 4,4 4,4 

Beheer 2,5 2,5 

Diversen 1,4 1,4 

Totaal 25,0 8,8 5,6 39,4 

tabel 3 

. 



De tabel laat zien dat vanuit de eerste, tweede en derde geldstromen 
samen voor personele en materlële kosten 39,4 miljoen was te verde
len; 31, 1 miljoen daarvan kregen de vakgroepen rechtstreeks In de 
vorm van salarlssen, exploltatlekredleten en Investeringen en 4,4 mil• 
toen lndlrekt vla de diensten. Het beheer van de vakgroepsaktlvltelten 
vergde 2,5 mllloen. Aan studentassistenten, uitzendkrachten, adver
tenties, woon-werkverkeer, verhuizingen, bijzondere beloningen en 
opleldlngen werd nog eens 1,4 miljoen uitgegeven. 

In afwijking met de cijferpresentatie In Januari 1991 liet de dlrekteur 
zien hoe de eerste geldstroom over de vakgroepen werd verdeeld en 
welke bijverdiensten uit de tweede en derde geldstromen waren. 

Flnanclin • steunfonds fysica (tabel 4) 

Saldo 1990 (in guldens) 4871,73 

Bij: rente 185,49 

Af: uitkering 250,== 
kosten 8,60 

Nadelig saldo 73,11 73,11 

Saldo 1991 4798,62 

tabel 4 
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Onderwijs - aantallen studenten (tabel 5) 

Het aantal eerstejaars studenten ligt In het cursusjaar 1991-'92 
ongeveer 15 % lager dan In het jaar ervoor. Dat Is de trend bij alle 
natuurkundefacultelten. 

90/91 91/92 

Eerstejaars 136 117 

Totaal 548 554 

(waarvan 
Natuurkunde 451 455 
Sterrenkunde 72 67 
MFO 25 32) 

Extranei 24 32 

Auditoren 15 20 

tabel 5 

Onderwijs - resultaten (tabel 6) 

Van de 98 studenten, die propaedeuse deden, behaalden 45 zowel 
de natuurkunde- als de sterrenkunde-propaedeuse: van diezelfde 98 
werden 47 behaald door studenten uit de lichting '1990-'91, tien 
daarvan "cum laude". 

Die ene "oude-stijl-doctoraal" Is ècht de aller1aatstel 

Het aantal afgelegde leraarexamens Is gestegen. Ook het aantal 
leraren-In-opleiding (llo's) Is toegenomen. Er Is een kontrakt gesloten 
met de Hogeschool Midden-Nederland, waardoor het mogelijk wordt, 
dat a.s. leraren, die daar worden opgeleid, bij ons kennis kunnen 
maken met experimentele natuurkunde en wel door het aanbieden 
van speciaal voor hen ontworpen researchpractlcumproeven. 



Examens 89/90 

Propaedeuse 104 

Doctoraal (oud) 2 

Doctoraal 60 

(waarvan 
Natuurkunde 52 
Sterrenkunde 4 
MFO 2 
vrij 2 

Leraren 2 

* waarvan 47 eerstejaars 

tabel 6 

Onderwlj1 - vergroten van de ln1troom 

11 

90/91 

98* 

1 

70 

60 
4 
4 
2) 

6 

Mede door de komst van de onderwijsmanager Is er een groeiende 
aandacht voor •studenten en onderwijs•; thema's: vergroten van de 
Instroom, vergemakkelijken van de doorstroom en bespoedigen van 
da uitstroom. 

De financiering door het ministerie (eerste geldstroom) blljft vrijwel 
gelijk; door de geweldige toename van alfa- en gamma-studenten 
gaat de betaling van de daarvoor benodigde extra docenten drukken 
op de budgetten voor de bêta-facultelten. Dat niet alleen: die extra 
docenten wMlen ook evenveel verdienen als onderzoekers; wanneer er 
géén extra middelen komen van de rijksoverheid kan die doelstelling 
alleen gehaald worden door het overhevelen van een deel van de 
onclerzoeksmlddelen van de bêta-facultelten naar de alfa en gamma
facullteltenl WIi het peil van de eerste geldstroom gehandhaafd blijven 
dan moeten méér studenten worden aangetrokken. 

Onderwijs - werving 

Hoe behouden en vergroten we ons aantal studenten? Studenten, die 
aan een technische universiteit wlllen gaan studeren (de minister 
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geeft daar 5,5 Jaar studiefinanciering!) kunnen ook bij ons terecht. Er 
moet grotere bekendheid worden gegeven aan de studie In de 
natuurkunde, de sterrenkunde, de meteorologie en fysische oceano
grafie In het algemeen en In het bijzonder aan onze faculteit. Er wordt 
aan gewerkt, o.m. door deelname aan het project bêta-marketlng 
(gezamenlljke campagne van vijf bAta-facultelten om Utrecht bekend
held te geven), door het plaatsen van advertenties, door het organise
ren van een themadag voor de klassen vier, vijf en zes van het VWO 
(op zaterdag 4 aprll a.s.), door verbetering van de voortlchtlng aan 
a.s. studenten. Verder Is de studierichting "Natuurwetenschappen" 
gestart, weliswaar bulten onze facultelt, maar met een grote Inbreng 
onzerzijds. 

OnderwlJ1 - doorstroom 

Gezorgd moet worden voor goede Informatie over studie en studie
voortgang en voor een studeerbaar studieprogramma. De studiegids 
wordt geheel vernieuwd. Gebleken Is dat studenten van onze facultelt 
een wat lager studietempo hebben dan elders; er Is een commissie 
"Rendementen" opgericht - eind februari komt het eindrapport. 

OnderwlJ• - ateunvak (tabel 7) 

Omzet (Docentjaren) 

Jaar Fac'n NWS 

88/89 11,7 

89/90 11,0 

90/91 9,5 

91/92 7,4 1,3 

(92/93 8,2 3,1 

tabel 7 
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Onderzoek - output 

Het aantal promoties, zowel die binnen de faculteit zijn bewerkt (d.i. 
15) als bulten de faculteit (d.i. 10) Is lager dan In het vorige jaar 
(getallen resp. 20 en 14). Er waren ongeveer 290 publicaties {1990: 
385). 

Onderzoek - lnatltuten 

Prof. Koenderlnk werd dlrekteur van het Utrechts Biofysica Instituut; 
het Instituut voor Theoretische Fysica (ITF) werd op 19 aprll geo
pend. Het Instituut voor Marlen en Atmosferisch Onderzoek Utrecht 
{IMAU) wordt dit voorjaar formeel geopend. 

foto 3 

Onderzoek - onderzoekscholen 

Het Instituut lijkt "passé", onderzoekscholen zijn "In". Het Biofysica 
Instituut en het Deblje Instituut hebben zich aangemeld als onder
zoekschool; andere Instituten en vakgroepen zijn te klein om zelfstan-
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dlg onderzoekschool te kunnen worden • er moet dus samenwerking 
gezocht worden. Voor Theorie, Kernfysica en Sterrenkunde lijken 
gelljknamlge vakgroepen van de UvA goede partners. 

Interne organisatie 

Het beheer van de versnellers Is ondergebracht In een afzonder11jke 
afdeling met een eigen beheerder. Een door een exteme onderzoeker 
uitgebracht rapport bevat voorstellen voor het geheel van de mecha• 
nlsche en electronlsche ondersteuning van de vakgroepen. Er Is een 
adjunct-dlrekteur benoemd voor de technische diensten (Dr. A. 
Schadee). 

De blbllotheek ontvangt ongeveer 250 bezoekers per dag, weten we 
uit de fota.electrlsche registratie. 

De Interne Dienst Is gesplitst In een technische en een hulshoudelljke 
afdeling, leder met een eigen chef. Aangezien het CvB geen gelden 
heeft beschikbaar gesteld voor het beheer van Trans I Is een onder• 
zoek gestart naar de beste manier om het gebouw te beheren. 

Gebouwen en ruimte 

Het gebouw voor Kernfysica en Vaste Stof werd op 17 september tot 
Omstelnlaboratorlum omgedoopt. 

De ruimte In het BBL wordt opnieuw verdeeld: op de begane grond 
komt meer Fysische Informatica, op de eerste verdieping minder, 
maar meer Theorie, zo ook op de derde verdieping. De hulpwerk• 
plaats moet van zes naar zeven (wordt gevoegd bij de bestaande 
mechanische werkplaats van Sterrenkunde, maar hoe, Is nog de 
vraag; o.a. de kamer van uw Fylakra-elndredakteur Is In het geding • 
red). MFO wil graag In de vrijkomende ruimte van de hulpwerkplaats 
op de zesde verdieping. 

Er Is een ontwerp voor een fatsoenlijke rentree van het BBL 

De fietskluizen blijken een groot succes te zijn; er Is een lange 
wachtlijst, maar In de faculteitsraad zitten duidelijk geen fietsers: geld 
voor nieuwe kluizen In 1992 Is niet beschikbaar gesteld! 



15 

Onderwijsgebouw 

Op 13 december p. heeft het CvB besloten dat dichtbij het BBL het 
nieuwe Onderwijsgebouw komt. Trans I wordt t.z.t. onderdeel van het 
te stichten Educatorlum; bewoners van Trans I vinden dan onderdak 
In het Onderwijsgebouw, dat een vloeroppervlakte krijgt van zo'n 
5000 vierkante meter. Kosten: 48 mUJoen gulden (het Educatorlum 
gaat 58 mNJoen kosten). 

foto 4 foto 5 

Deze maand nog starten de voorbereidingen voor de bouw, In 1993 
wordt er gebouwd en begin 1994 kan het Onderwijsgebouw In 
gebruik genomen worden. 
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Beheer 

Vanaf 1 Januari 1991 worden personeelszaken van Heldelberglaan 8 
overgeheveld naar Prfncetonpleln 5. Het CvB geeft geld (hopen we) 
voor het onderhoud van de dossiers. 

Bestuur 

Mevrouw Alkst Heererna trad toe tot het DB van de faculteit, student
bestuurslid Dave Mlddleton maakte plaats voor Anneke Klelnpennlng. 

Met de mededeling dat Prof. Hooymayers op 1 januari was begonnen 
aan zijn tw~e termijn als dekaan van de faculteit, met het voorstel 
om daarop het glas te heffen en met de wens dat het Iedereen goed 
mag gaan In 1992 besloot Dr. Zeegers zijn Jaarrede. 

Daarna spoedde Iedereen zich naar de gang, waar dranken en 
spijzen In overvloed aanwezig waren. Iedereen wenste Iedereen het 
beste voor het nieuwe Jaar en het bleef nog lang gezelllg. 

E.L 

(De redaktle dankt de heren Fafleanle, Van der Vegt en Zeegers voor 
het ter beschikking stellen van overzichten, tabellen en teksten) 

(op de foto's 1 en 2 zijn afgebeeld resp. de heren Van der Vegt en 
Fafleanle, op de foto's 4 en 5 resp. de heren Zeegers en Erkelens; 
foto 3 toont de aandacht die er was voor de ultleg van de penning
meester. U herkent ongetwijfeld de heren Zeegers, Kuperus (J), Van 
der Vegt, Schadee, Van As en Levlne). 
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FINAlfCIBBL OVERZICHT J'YLAJ:ON 1991 

Ontvangsten 

Kontributie fl. 3353,== 

Rente 30,95 

totaal fl. 3383,95 

uitgaven 

Excursie fl. 810,53 

Langlaufen 840,50 

Cadeaus 230,90 

Kinders int 481,95 

St.Nicolaascolloquium 701,67 

Kerstborrel 375,05 

Onderonsje 92,40 
(o.a. klaverjassen) 

totaal fl. 3533,== 

Vermogen per 31-12-90 fl. 2464,54 

verlies 1991 149,05 

Vermogen per 31-12-91 fl. 2315,49 
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BBGROTIHG J'YLAKOH 1992 

Excursie fl. 600 

Sport act. 500 

Langlaufen 700 

o.o. act. 350 

Cadeaus 250 

Kinders int 650 

St.Nicolaascoll. 750 

Totaal fl. 3800 

LBDBNBBSTAHD FYLAKOH PBR 31-12-1991 

123 leden à fl. 12 fl. 1476 

67 leden à fl 25 1675 

1 lid à fl. 15 15 

191 leden totaal fl. 3166 

totaal aant. leden op 31-12-90: 191 

totaal aant. leden op 31-12-91: 191 
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Haha, er la wat afgelachen In de donkere, laatste dagen van het 
Jaar 1991. Stel Je het volgende voor: Je zit onderuit gezakt voor de 
TV naar het dode glas te kijken: Je hebt 't ding zojuist uit gezet, 
want de goede programma'• komen t6ch niet. Je hebt de dubbel
dikke nummera 51 van Elaevler, HP/De Tijd en Vrij Nederland 
gelezen en dan grijp Je vertwijfeld naar •Fylakra•, 35-ste jaargang 
nummer 8, 't Keratnummer. Je weet maar nooit. Je leest een 
artikel van de hand van Gijs van Glnkel over functioneringsge
sprekken en vervolgens de er onder geplaatste rectificatie - en 
dan ga Ja pas 6chl In een deukl Een rectificatie uitgerekend 
onder een arllkel waaraan ,In het slot, geen touw valt vaat te 
knopenl 

Okay, d'r Is Iets gruwelijk mis gegaan - wat, weten we niet. De 
laatste twee alinea's zijn zwaar verminkt overgekomen. 't Zal echt 
nooH meer gebeurenl We doen de auteur in de lezers onrecht 
aan, wanneer we zouden volstaan met het afdrukken van die twee 
alinea's, vandaar dat het gehele artikel opnieuw wordt geplaatst, 
helaas ditmaal zc)nder foto van Frits Koek. Dus ... 

HOE FUNCTIONEER IK IN MIJN DAGELIJKS WERK ? 

Dat Is de vraag, die aan de orde komt bij de zgn functle-waarderlngs• 
gesprekken, die vanaf 1992 eenmaal per jaar In alle vakgroepen en 
diensten van onze faculteit zullen gaan plaatsvinden. 

Ik had daarover voor •Fytakra• een Interview met Frits Koek, onze 
personeelsfunctionaris, die de organisatie van de functioneringsge
sprekken zal coördineren. Deze gesprekken worden op touw gezet 
vanuit de gedachtengang, dat iedereen, die werkt, er recht op heeft 
te weten hoe hij/zij werkt. Het nut van een functioneringsgesprek Is, 
dat het een gedwongen moment Is, waarop de medewerk(st)er en 
zijn/haar supervisor, aan de hand van een samen opgestelde IIJst van 
gesprekspunten, met elkaar het dagelijks functioneren bespreken. Het 
Is geen éénrlchtlngsgesprek, maar een dialoog, omdat niet alleen het 
functioneren van de medewerk(st)er aan de orde komt, maar ook de 



zo 

rol van de supervisor daarbij. Overigens kan de vorm, waarin het 
gesprek plaatsvlndt, In onderllng overleg worden vastgesteld: mede
werker en supervisor samen of nog een derde erbij, bijv. de per
soneelsfunktlonarls of een collega of een tweede supervisor. 

Een en ander Is helder toegelicht In de Handleldlng Functioneringsge
sprekken, die Iedereen bij Personeelszaken kan krijgen. Overigens 
krijgt elke afdeling, die aan de beurt Is, een aantal exemplaren van 
deze handleldlng. 

Tijdens het functioneringsgesprek worden de conclusies van de 
gedachtenwisseling over de afgesproken gesprekspunten Ingevuld op 
een beschikbaar formulier. Volgens de handleiding blijft het lngewlde 
formulier bij de supervisor, de medewerk(st)er krijgt een copla en 
Personeelszaken krijgt een copla van de voorkant (en niet van de 
achterkant, zoals bij vergissing In de handleiding staat). 

(En vanaf de derde regel In de komende alinea ging het fout - red.) 

Frits Koek wll echter vanuit privacy-overwegingen voorstellen om de 
Ingevulde formulieren te bewaren bij de afdeling Personeelszaken. De 
vakgroepen en diensten kunnen zelf beslissen of ze dat voorstel 
willen volgen of niet. 

Een functioneringsgesprek hoeft niet veel tijd te kosten als het goed 
wordt georganiseerd en het kan uiterst nuttig zijn. Als alles goed gaat 
Is het fijn om dat ook eens te horen (hoewel je mag verwachten dat 
zoiets tot de normale werkgang behoort). En als het niet goed gaat Is 
het voor Iedereen nuttig om dat ook hardop uit te spreken en te 
zoeken naar oplossingen om dat te veranderen. 

Vol goede moed op naar de funktlonerlngsgesprekken eens per jaar. 
De Fylakra-redactle Is er at aan begonnen! 

Gijs van Glnkel 



sociaal cultureel centrum 

de liWIJK 
leuvenlaan 21, 3584 ce utrecht, tel. 030-533402 

Sociaal Cultureel Centrum De Uitwijk biedt tweemaal per jaar een 
cursuspakket aan. De meeste cursussen bestaan uit tien lessen en 
vinden plaats op verschDlende tijden. Bij de cursus fotografie dient 
rekening te worden gehouden met extra materiaalkosten. 

Inschrijven en betalen kan aan de Ultwljkballe op werkdagen tussen 
1 o en 16 uur, vanaf e januari. Pas na de betaling van het cursusgeld 
Is de Inschrijving definitief. 

Voor méér Informatie: zie het U-blad van donderdag 23 januari. 

Op dlnadag 28 Januari Is er een cursus-Informatiemarkt, van 12 tot 
16 uur In de hal van Trans I voor de Uitwijkruimte. 

De docenten zijn aanwezig om vragen over de cursus, de materialen 
en de apparatuur te beantwoorden. 

Of kom langs bil De Uitwijk, Trans 1, Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht, 
telefoon 030 - 53 34 02. 
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