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1. Opening & Mededelingen
Opening/agenda
Van Ast heet eenieder van harte welkom met name mevr. José Klerks van het FBZ als adviseur van het
OPUT. De agenda wordt vastgesteld. Dit is de laatste LO- vergadering onder voorzitterschap van Van
Ast.
De Integriteitscode staat ter informatie op de agenda. Mede n.a.v. het rapport van Hoffmann
Bedrijfsrecherche is er een overall integriteitscode gemaakt waarin regelingen op allerlei gebied bijeen
zijn gebracht.
N.a.v. een discussie in de commissie FPB van de UR volgt er nog een aanvulling. De integriteitscode
wordt volgende week in de UR besproken. Het OPUT ontvangt de gewijzigde versie (ACTIEPUNT).
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Mededelingen OPUT
- Klapwijk meldt dat Brenda Benders momenteel ziek is en naar verwachting enige tijd uit de running
is. Er zal naar vervanging gezocht worden.
Mededelingen CvB
Vanuit diverse personeelsleden is het idee geopperd om een vrije dag te doneren t.b.v. de
ondersteuning van vluchtelingen. De UT zet dan de vrije dag om in geld. Het CvB wil dit graag
faciliteren en probeert een regeling met de belastingdienst te treffen vanwege het fiscale
effect. Hoe de middelen ingezet kunnen worden wordt nog onderzocht. Gedacht wordt aan
o.a. een beurs zodat mensen een opleiding kunnen volgen of afmaken, maar ook aan directe
hulp.
Het medewerkersonderzoek is gestart. Eind oktober worden de resultaten gebundeld. In
november zullen de resultaten aan de UR worden voorgelegd.
Vacature directeur HR. Het proces is gaande. Er zijn 2 kandidaten geselecteerd waarmee een
vervolggesprek plaatsvindt.
Directeur CES. Han Oeloff is benoemd en start per 15 oktober a.s.
-

David Korringa is per 1 oktober a.s. benoemd tot directeur bedrijfsvoering a.i. bij CTW.

-

Pim Fij is benoemd tot waarnemend directeur van FB en zal nauw betrokken zijn bij de
verkenning Eenheid Campus. Bij het sportcentrum neemt Sanne Schoon waar en de positie
campusmanager is intern opengesteld.
LISA plan van aanpak. Zal per 1 januari 2016 geeffectueerd worden.

-

Eenheid Campus. Plan van Aanpak moet nog de overlegronde in. In beide gevallen is er geen
sprake van een reorganisatie.
Het Fraunhover Instituut in Duitsland (= TNO in Nederland) is bereid gevonden om een
samenwerking aan te gaan op het gebied van toegepaste technologische wetenschap.

2. Conceptverslag van de 279ste LO-vergadering van 2 juli 2015, incl. actiepuntenlijst
Verslag
Het OPUT heeft per mail enkele tekstuele wijzigingen ingediend:
pagina 2, agendapunt 4A: BESLUIT: Het OPUT stelt het begrotingskader AVWG 2016 vast, maar
erkent de rechterkolom niet.
pagina 3, agendapunt 6:
De zin: "Het CvB is bereid die stap te maken". Het is het OPUT niet duidelijk waar "die stap"
naar verwijst. Dit verwijst naar de organisatiewijziging dat een onderdeel van het Doorlopend
Sociaal Plan is.
Actiepuntenlijst
De actiepunten bij het verslag van het 279ste Lokaal Overleg worden langsgelopen. De actiepunten die
nog niet zijn afgehandeld blijven staan.
N.a.v.
Actiepunt 46:
Svensson merkt op dat het overzicht een vertekend beeld geeft omdat het tijdelijke dienstverbanden
betreft.
Hooftman licht toe dat de overzichten conform de afspraak in cao NU zijn.
Afgesproken wordt te bekijken of het zinvol is de overzichten per kwartaal te leveren anders 2 maal
per jaar. Actiepunt blijft staan.
Actiepunt 47:
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Klapwijk merkt op de informatie nog niet bekeken te hebben. Frans Houweling merkt op dat met de
ontvangen informatie geen antwoord is gegeven op de vraag. De vraag was als volgt.
In een artikel in het UT-nieuws was de hulpkreet van het FFNT en OBP Vrouwennetwerk opgenomen
t.a.v. de continuering van het genderdiversiteitsbeleid. Het CvB had besloten het budget te
reduceren. Het OPUT vraagt of dit de directe financiering van het CvB aan het vrouwennetwerk
betreft of de arbeidsvoorwaardengelden? Van Ast zegt toe dat op deze vraag alsnog zal worden
gereageerd.
Nr. Actiepunten van het 279ste Lokaal Overleg

Gereed

Opmerking

20. Brainstormen over mogelijkheden om beter te
anticiperen op ontwikkelingen met als doel

Nee

Een werksessie
in

noodzaak reorganisatie af te wenden. Vraag
gestuurd instrument employability uitwerken

november

45. Uitwerken voorstel langlopend Sociaal plan UT

Nee

Besluitvorming
in november
opnieuw
agenderen

46. Organisatie monitoring en nulmeting tijdelijke
functies, conform cao afspraken
Uitsplitsen naar functiegroepen

Ja

Geleverd 17/9
Voortaan zal
per kwartaal
monitoring
plaatsvinden

47. Bestedingen diversiteit 2015, inzicht geven

Nee

Geleverd 24/9
maar geen
antwoord op de
vraag

48. Per kwartaal monitoren realisatie keuzemodel vs. Ja
Werkkostenregeling

49. Na
oktober
2015:
Medewerkersonderzoek
in
Overleg bespreken

Rapportage 2e
kwartaal 2015
is aan OPUT
verstuurd. Is
inmiddels going
concern.
Actiepunt kan
worden
geschrapt.

uitslagen Nee
Lokaal

50. Recentere cijfers ter beschikking stellen aan LO Nee
m.b.t. besteding AVWG
55. Reactie op opmerking dhr. Charifi tijdens LO
Ja
30/4/2015
over
ingangsdatum
ontslagbeschermingstermijn

Meegenomen
in discussie
Sociaal
Doorlopend
Plan
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56. Het gewijzigde vastgestelde promovendistatuut Nee
in het Nederlands naar het OPUT
57. Onderbouwing kosten post keuzemodel in
begrotingskader AVWG 2016

Nee

3. Toelageregeling Universiteit Twente
Ter vaststelling: (nieuw) Toelageregeling UT 2015 versie 14 september 2015.
Aangepaste concept Toelageregeling Universiteit Twente 2015 (1e concept is aangepast naar
aanleiding van het OPUT-delegatieoverleg op 8 september jl.). De wijzigingen ten opzichte van de
vorige versie zijn zichtbaar gelaten.
Klapwijk vraagt welke groep behoort tot de UT-flexers. Dit betreft de Studentenoproepkrachten.
N.a.v. een vraag over de uitwerking: De regeling is een bundeling van bestaande afspraken. Graag
ziet het OPUT jaarlijks een overzicht met hoe de toelagen zijn verdeeld over de functiegroepen en
beheerseenheden.
Van Ast laat bekijken wat uitvoerbaar is. (ACTIEPUNT)
Svensson vraagt wie bv. extra’s ontvangen in de vorm van een I-pad, telefoon of een abonnement op
kosten van de UT. Hoe wordt dit toegepast en hoeveel personen hebben een telefoon of tablet. Van
Ast laat bekijken of deze informatie via de werkkostenregeling centraal bekend is. (ACTIEPUNT)
Klapwijk: Toelage onregelmatige diensten. Het betreft hier werkzaamheden volgens een fictief rooster.
Vaststelling van het fictieve rooster en de berekeningsformat moet via het lokaal overleg lopen, aldus
Van Gessel, aangezien het een arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheid betreft.
BESLUIT:
Het OPUT stemt in met de Toelageregeling UT 2015, met ingangsdatum 1 oktober a.s., met de volgende
kanttekening: mocht de uitleg over het berekeningsformat van het fictieve rooster aanleiding geven
tot discussie, dan zal dit aan het OPUT worden voorgelegd en kan dit tot wijziging met terugwerkende
kracht leiden van de Toelageregeling UT 2015. Wordt opgenomen in actiepuntenlijst (ACTIEPUNT).
Aanstaande maandag neemt het CvB een besluit over de Toelageregeling UT 2015.
4. Doorlopend Sociaal Plan
Ter vaststelling: Doorlopend Sociaal Plan versie 14 september 2015.
Aangepaste concept Doorlopend Sociaal Plan (concept is aangepast naar aanleiding van het overleg
met een deel van het OPUT op 7 september jl.). De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn
zichtbaar gelaten.
Klapwijk: Het Doorlopend Sociaal Plan is in een 2-tal sessies met de adviseurs besproken. Naar
aanleiding hiervan is een preambule opgenomen. Het OPUT is het eens met de uitgangspunten die
genoemd zijn in de preambule maar vindt een aantal toezeggingen niet concreet genoeg.
Er is een brief aan het OPUT gezonden met beantwoording van de vragen van het OPUT gesteld in een
e-mailbericht van 23 september jl. Klapwijk zegt de brief niet te hebben ontvangen.
Van Ast:
- In 2016 wordt d.m.v. projecten aan Strategisch Personeelsplanning gewerkt, daar zijn data aan
gekoppeld. Dit is in de brief van 23 september jl. aan het OPUT opgeschreven. Van Ast is geen
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-

-

-

voorstander dit in de preambule op te nemen. De wens van het OPUT is hiermee opgepakt en
uitgeschreven.
Lid OPUT in HPC. Bestuurlijk gezien zou je het moeten kunnen laten bij de organisatie.
Van Gessel dacht juist aan iemand buiten de organisatie.
Van Ast oppert de mogelijkheid om dan zo nodig een externe deskundige toe te voegen. Kan
ook iemand vanuit de vakbonden zijn. Van Ast roept OPUT op om twijfels over de objectiviteit
van de herplaatsingscommissie te bespreken in de werksessie in november (zie actiepunt 20).
Andere verdeling van de reorganisatiekosten: de kosten van een reorganisatie liggen al bij de
faculteit. In de jaarrekening in hiervoor een voorziening getroffen. Het gaat namelijk ten koste
van de reserves die de faculteiten hebben. Voor de centrale diensten geldt dit niet; de diensten
kunnen budgettair de last niet dragen omdat ze geen reserves hebben. - Evaluatiemoment:
voorstel na 1 jaar.
Ook zal naar de reorganisatiecode worden gekeken, dit zal met de UR worden besproken i.v.m.
organisatiewijzigingen.
Definitie passende functie: voorstel via de mail van Charifi ontvangen. CvB kan deels meegaan
in de definitie van Charifi in zijn e-mailbericht van 11 november jl., maar kan niet akkoord gaan
met de toevoeging: ‘in geval van een functie van 1 salarisschaal hoger of 2 lager dienen zowel
werkgever als werknemer/HPC met passendheid van die functie in te stemmen’. Voorts stelt
Van Ast nog de vraag wanneer er sprake is van een uitzonderlijke geval dat 2 schalen lager
passend is; hoe moet “uitzonderlijke geval” gedefinieerd worden.
CvB en OPUT blijven verdeeld over de vraag wanneer de ontslagbeschermingstermijn gaat
lopen. Vanaf het moment van schriftelijke melding van de ontslagdreiging (lees: voorgenomen
besluit tot opheffing functie) of vanaf het moment van opheffing van de functie. VSNU deelt
mening CvB. Van Ast wil zich houden aan de uitleg van de VSNU. In de discussie hierover wordt
voorgesteld het volgende op te nemen in doorlopend sociaal plan: “De nog te verrichten
werkzaamheden mogen de herplaatsingsinspanningen, waaronder de sollicitatieinspanningen, niet in de weg staan.”

Vergadering wordt geschorst voor 5 minuten. Heropening:
Het OPUT is van mening dat alle vragen afdoende zijn beantwoord. In het proces staat nog een aantal
zaken open waaronder de start van het ontslagbeschermingstermijn bij het opheffen van een functie.
Dit wordt in een kleiner verband verder besproken.
BESLUIT:
Het doorlopend Sociaal Plan wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende vergadering om tot een
besluit te komen.
Van Ast dankt de leden en extern adviseurs van het OPUT voor de samenwerking de afgelopen jaren
in het Lokaal Overleg.
Van Ast verlaat de vergadering.
5. Tussenrapportage 3e kwartaal AVWG 2015
Tussenrapportage wordt ter kennisgeving aangenomen.
Bijgevoegde tussenrapportage betreft de cijfers tot en met juli 2015.
De cijfers zijn hetzelfde gebleven, er is geen actueler overzicht.
De plannen voor de onderbesteding zullen in de LO-vergadering van november worden besproken en
besloten.
6. Begroting Arbeidsvoorwaardengelden 2016
Ter bespreking: Concept begroting AVWG 2016 i.a.v. Amir Ametovic.
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Door de afbouw van de seniorenregeling en de betaling van de compensatie OPUT lidmaatschap door
centraal is een vrije ruimte in de “bovenste helft” van de begroting ontstaan.
Voor de invulling van deze ruimte zijn door HR de volgende projecten voorgesteld: Strategische
PersoneelsPlanning (SPP), Leiderschapsontwikkeling (MD), Health & Development platform, Innovatie
Vitaliteit en PhD Careers.
OPUT heeft Twentse Vrouwenloop voorgesteld.
Poortema vraagt zich af waarom de projecten SPP en Leiderschapsontwikkeling (MD) niet onder de
centrale verplichtingen (“onderste helft van de begroting) wordt geplaatst.
Op 13 oktober a.s. is een delegatieoverleg over de arbeidsvoorwaardengelden gepland, in
aanwezigheid van HR. Vóór dit overleg zal het OPUT een reactie op de conceptbegroting voorbereiden
en nieuwe projectvoorstellen indienen.
Het CvB bereidt een reactie voor op de vraag waarom de projecten SPP en leiderschapsontwikkeling
(MD) in de “bovenste helft” van de begroting thuishoren.
Voor doorlopende projecten worden geen projectvoorstellen ingediend. Voor nieuwe projecten
worden projectvoorstellen gedaan.
Het OPUT heeft om een onderbouwing van de post Keuzemodel in de begroting AVWG 2016 verzocht.
Ametovic licht toe dat de werkelijke kosten uit het keuzemodel 1,7 miljoen euro zijn. Wij geven
medewerkers de mogelijkheid dat geld in te zetten voor diverse doelen.
Gevraagd wordt wat de kosten zijn voor het OPUT? Vanuit AVWG budget wordt nl. een deel besteed
aan het keuzemodel. Toegelicht wordt dat het OPUT geen kosten maakt voor het OPUT. Deze kosten
worden centraal gemaakt.
De discussie wordt voorlopig gesloten tenzij het OPUT wenst te reageren.
7. Integriteitscode Universiteit Twente Ter
informatie:
Deze integriteitscode bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die als medewerker of
student deel uitmaakt van de Universiteit Twente en/of de Universiteit Twente vertegenwoordigt, en
geeft richting aan de wijze waarop de Universiteit Twente optreedt naar opdrachtgevers, studenten,
partners, medewerkers en de samenleving in het algemeen.
Naast deze code is de UT gebonden aan een aantal specifiek codes die zijn vastgesteld door de VSNU.
Zie verder agendapunt 1.
8. Rondvraag & sluiting
Kees heeft de vergadering om 16.05 uur verlaten.
Eveline sluit de vergadering om 17.00 uur.
Actiepunten 280ste LO
20.

Brainstormen over mogelijkheden om beter te anticiperen op
ontwikkelingen met als doel noodzaak reorganisatie af te wenden.
Krijgt na de zomer vervolg. Vraag gestuurd instrument employability
uitwerken

OPUT/HR

45.

Uitwerken voorstel langlopend Sociaal plan UT

HR

46.

Per kwartaal monitoring tijdelijke functies, conform cao afspraken HR
(WOPI-cijfers ter beschikking stellen aan OPUT)
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47.

Bestedingen diversiteit 2015, inzicht geven
HR
(n.a.v. een artikel in het UT-nieuws over reductie budget voor
genderdiversiteitsbeleid. Het OPUT vraagt of dit de directe
financiering van het CvB aan de vrouwennetwerken FFNT en OBP
Vrouwennetwerk betreft of de arbeidsvoorwaardengelden?)

49.

Na oktober 2015: uitslagen Medewerkersonderzoek in Lokaal Overleg HR
bespreken

50.

Recentere cijfers ter beschikking stellen aan LO m.b.t. besteding
AVWG

56.

Het gewijzigde vastgestelde promovendistatuut in het Nederlands HR
naar het OPUT

57.

Onderbouwing kosten post keuzemodel in begrotingskader AVWG HR
2016

58.

Laatste versie Integriteitscode aan OPUT toesturen

59.

Jaarlijks overzicht verstrekken aan OPUT van de verdeling van

HR/FEZ

HR

toelagen over de functiegroepen en beheerseenheden.
60.

Bekijken of extra’s in de vorm van I-pad, telefoon, abonnement HR
centraal bekend zijn via de werkkostenregeling

61.

Toelageregeling.
Toelage
onregelmatige
diensten. HR
Berekeningsformat en (fictief) rooster: toelichting geven aan OPUT.
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