
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 21 januari 2002
Aanwezig: C. Bonne, J. De Somer, D. Lauwers, J. Louwagie, J. Van Der
Elstraeten, R. Verschraeghen, J. Yde, P. De Keyzer.
P. Baele, A. De Poortere, E. De Temmerman, M. Dupont, H. Goeminne,
E. Herrebout, L. Houttekier, L. Inghels, R. Janssens, F. Joliet, H. Nys, E.
Raes, M. Reunes, M.  Van Dorpe, H. Van Hoecke, G. Van Oost, Ch.
Vermeulen, D. Vincke.

Verontschuldigd: G. Blanchaert

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen.

2. Verslag Faculteitsraad d.d. 23 januari 2002
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Vervolgens wordt nog als volgt tussengekomen bij het punt “Rondvraag”.
Prof. R. Denys meldt dat hij de bezorgdheid van Prof. P. Vandevelde
deelt over het SAP-systeem. Hij voorziet problemen bij de levering van
goederen en andere zaken. Prof. R. Verhoeven meldt dat hij de
bezorgdheid deelt en hoopt dat na de trainingssessies, geleidelijk
overgeschakeld wordt op SAP. Ook het ATP drukt zijn bezorgdheid uit
en vraagt om zo veel mogelijk ATP-ers te laten opleiden om de complexe
problematiek op te vangen. Prof. R. Denys voegt eraan toe dat het een
zeer tijdrovend systeem is en te veel administratie oplevert. Nochtans is
er geen weg terug (dixit Prof. R. Verhoeven) en is het wellicht nuttig een
evaluatie te maken na zes maanden !

Prof. L. Taerwe sluit zich aan bij de bezorgdheid van Prof. R. Denys en
Prof. P. Vandevelde vindt dat er nog altijd te weinig informatie
beschikbaar is. Het is mogelijk dat er een overbelasting is op het
rectoraat maar toch vraagt hij een (blijvend) vlot verloop van de
betalingen.

Prof. J. Willems relativeert en zegt dat alle begin moeilijk is maar dat het
systeem na verloop van tijd zijn voordelen heeft.

5.6. Aanstellen van de bevorderingscommissie ZAP – academiejaar
2001-2002.
Prof. R. Verhoeven meldt dat er 6 plaatsen beschikbaar zijn voor
promotie naar het tweede deelkader (26 kandidaten) en 2 plaatsen voor
bevordering in het eerste kader (15 kandidaten).
ATP-vertegenwoordiger: R. Verschraeghen.

5.7. Verslag van de commissie Beleid AP. Goedkeuring.
Een lid van de Raad uit zijn bezorgdheid over de volgens hem teveel
voorkomende onvolledige dossiers die aan de ATP-commissie worden
voorgelegd. In het voorliggende dossier m.b.t. de FSA was meer
duidelijkheid en overleg naar de ATP-commissie toe, wenselijk geweest.

12.4. Administratief en Technisch Personeel
Op voorstel van de stuurgroep “Informatieverantwoordelijke FTW” werd
de heer Jeroen Tytgat voorgedragen voor een aanwerving (met
proefperiode) m.i.v. 01/02/2002 als informatieverantwoordelijke FTW
(graad 7) op de kas niet-gebruikte AP-punten (P9111).

3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 20 februari 2002
5.1. Voorbereiding van de associaties met de hogescholen. Aanstellen
van een commissie ad hoc.
ATP-vertegenwoordiger: J. Louwagie.

5.3. AP-bijwerkzaamheden 2002-2003. Aanstellen van een commissie.
ATP-vertegenwoordiger: J. Yde.

12.4. Administratief en Technisch Personeel
Bij besluit van de Raad van Bestuur van 18/01/2002 werden de
hierna vermelden m.i.v. 01/02/2002 in vast verband benoemd als
personeelslid in graad 7:
Kurt Bertier, als halftijds (50% prestaties) informaticus bij de
vakgroep TW11.
Marnix Vermassen, als voltijds informatiebeheerder bij de vakgroep
TW06.
Bert De Vuyst m.i.v. de datum van de werkelijke indiensttreding
toegelaten tot de stage in graad 7 als voltijds computernetwerkbe-
heerder bij de vakgroep TW05.

Varia
Voor gebruik van eigen wagen of gehuurde wagen voor dienstver-
plaatsing is er een bewijs van schifting nodig voor personenvervoer.
Voor meer informatie:
http://aivwww.rug.ac.be/JuridischeDienst/html/verzeker2.html



Parkeerproblematiek
Door het verdwijnen van de parking vóór het Technicum zullen er heel
wat problemen rijzen. Dit onderwerp is besproken geweest in de
bouwcommissie op maandag 11 maart 2002.
ATP-vertegenwoordiger: C. Bonne.

Peter De Keyzer
Functieclassificatie
De laatste stand van zaken is dat men in de loop van de  volgende
weken een aantal voorstellen ter verduidelijking van de principes en
bijgevolg concrete gevolgen, zal naar voor brengen. De oefening voor de
verschillende functies zou afgerond zijn voor de faculteiten en de
centrale diensten.

Bevordering naar graad 5
Tegen eind april zou alles moeten afgerond zijn.

Extra ondersteuning vanuit de faculteit
voor SAP-gebruikers.
Meer nieuws op onze vergadering van 18
maart.

ATP - NIEUWS

NIEUWE LOCATIE !!!!!!!!!!!!!
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit naar
de vergadering op maandag 18 maart 2002 die
uitzonderlijk doorgaat in de Jozef Plateauzaal, Jozef
Plateaustraat 22, 9000 GENT om 12h30.

Agenda
1. Goedkeuring verslag d.d. 18/02/2002
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 20/02/2002
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 20/03/2002
4. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door Herman Luwaert
5. Varia


