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uw advies n.a.v. conceptprofiel vice-decaan 

Geachte Raad, 

Het verheugt mij dat uw raad bij brief van 11 maart 2014 een positief advies heeft 
uitgebracht over het conceptprofiel vice-decaan. Hieronder zal ik ingaan op uw 
voorbehouden, opmerkingen en aanvullingen. 
Met uw raad zal ik apart spreken over de functie van vice-decaan in relatie tot het 
faculteitsreglement. De opmerking van uw raad over "onherroepelijke stappen" onderschrijf 
ik niet maar kan ik billijken zolang dit niet leidt tot opschorting en/of vertraging van het 
wervingsproces. 

Naar aanleiding van uw opmerking dat niet gezocht wordt naar een vice-decaan maar naar 
een directeur Onderzoek het volgende. Het Universiteitsreglement kent de titel c.q. functie 
van vice-decaan niet, hetgeen mij als decaan - uiteraard binnen de gegeven kaders - de 
ruimte geeft om deze functie naar eigen inzicht in te vullen. 
Bij het opstellen van het concept profiel vice-decaan heb ik aansluiting gezocht bij artikel 16 
van het Universiteitsreglement dat mij als decaan de mogelijkheid biedt om een deel van 
mijn bevoegdheden op te dragen aan een persoon binnen de faculteit. Zoals uit het 
conceptprofiel blijkt is het mijn voornemen om de vice-decaan te belasten met mijn 
bevoegdheden op grond van het Algemeen Promotiereglement. Uw opmerking over het 
aansturen van het directieteam kan ik daarom niet plaatsen, aangezien dit niet in het 
conceptprofiel is opgenomen. 

Mogelijk dat onderstaande aanvulling op het conceptprofiel uw raad meer inzicht geeft: 

® De vice-decaan zal in nauw overleg met mij tot een concrete invulling van taken 
komen en hierbij zal gekeken worden wat dit precies betekent voor de dagelijkse 
gang van zaken. Het ligt in de rede dat de vice-decaan - gezamenlijk en/ of in 
overleg met mij - ook bestuurlijke taken zal uitvoeren (bijvoorbeeld: het voorzitten 
van bepaalde vergaderingen al dan niet tijdens mijn afwezigheid). 
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® Zoals in het profiel staat, is de vice-decaan lid van het directieteam en ligt het 
zwaartepunt van de taken van de vice-decaan bij onderzoek, valorisatie en innovatie 
in samenwerking met publiek-private partijen. Hiermee zijn alle taken en 
portefeuilles binnen het directieteam belegd en kan ik mij richten op de strategische 
lijnen en op samenwerking. Met ander woorden: binnen de domeinen onderzoek, 
onderwijs, bedrijfsvoering en financiën zet ik - uiteraard na overleg met het 
directieteam - de hoofdlijnen uit waarna de leden van het directieteam deze 
hoofdlijnen, met een hoge mate van zelfstandigheid, uitwerken. 

® Ik hecht eraan te benadrukken dat de vice-decaan mijn functie niet overneemt 
wanneer ik niet fysiek aanwezig ben op het Science Park (bijv. wanneer ik op de V U 
of in Leuven ben, werk gerelateerde afwezigheid en ook als ik afwezig ben wegens 
vakantie of korte arbeidsongeschiktheid). 

® Bij mijn structurele ontstentenis zal het College van Bestuur uiteraard maatregelen 
nemen. 

Met betrekking tot uw standpunt ter zake van een "frisse blik" wil ik hierbij volstaan met de 
opmerking dat ik hiervan goede nota heb genomen. 

Uw overige opmerkingen onderschrijf ik van harte. 

De zoekcommissie zal ik zo spoedig mogelijk samenstellen. Voorts zal ik aan deze 
commissie vragen om aan de hand van het profiel en bovenvermelde aanvullingen een 
'groslijst' van geschikte kandidaten samen te stellen en mij over deze lijst te adviseren. 

Hoogachtend, 

prof.dr.ir. K.I.J. Maex 
decaan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
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