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1. Opening & Mededelingen
Opening/agenda
Bult opent de vergadering en stelt een korte voorstelronde voor aangezien dit de 1e vergadering
onder haar voorzitterschap is.
Mededelingen OPUT
- Klapwijk meldt dat dit een bijzondere gelegenheid is, Frans Houweling gaat met pensioen, dit is
zijn laatste LO vergadering. Dr. Paul Benneworth is nieuwe vertegenwoordiger van de
VAWO/CMHF.
- Charifi merkt op dat nieuwe medewerkers bij Universiteiten allerlei informatiemateriaal
ontvangen, waaronder informatie over de bonden, wie de contactpersonen e.d. zijn. Het
verspreiden van materiaal is een goed gebruik. Hij vraagt hoe dit materiaal in Twente wordt
verspreid. Bij een aantal universiteiten wordt een bondenboekje verspreid of een verwijzing
daarnaar. Hij stelt voor dit ook in Twente uit te geven.
Duijnstee vindt het geen bezwaar als het digitaal beschikbaar is. Ons uitgangspunt is geen
papierstroom. Hij stelt voor een link op te nemen maar geen boekjes te verspreiden.
Svensson zegt dat de bonden het belangrijk vinden gezien te worden. Op dit moment is dat
gebrekkig en hij vindt dat de mogelijkheid geboden moet worden.
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Duijnstee zegt dat gekeken zal worden hoe dit vorm te geven i.h.k.v. de nieuwe aanpak van de
introductie nieuwe medewerkers. Hij zal dit signaal meegeven aan degene die hier verantwoordelijk
voor is.
Klapwijk wil het graag t.z.t. als apart onderwerp opgevoerd zien op de agenda van het LO overleg.
Bult merkt op dat dit onderwerp niet in de mededelingssfeer behandeld moet worden maar spreekt
af dit in een volgend LO te agenderen. Benneworth vraagt of er een tussentijdse mogelijkheid is?
Afgesproken wordt dat Klapwijk de link zal aanleveren aan HR (ACTIEPUNT).
Mededelingen CvB
- Bult heet Benneworth welkom als nieuw lid en bedankt Houweling aangezien dit zijn laatste
vergadering is. Hij gaat met pensioen.
- Bult zegt dat Amir Ametovic zal aanschuiven bij agendapunt 4, 5 en 6.
- Voor wat betreft het Medewerkersonderzoek heeft het OPUT vandaag de samenvatting van de
resultaten ontvangen. Afgelopen maandag is dit in het CvB besproken. Het staat voor 16
december op de agenda van de UR en gisteren zijn de leidinggevenden geïnformeerd. Het staat
nu onder pt. 8 op de agenda. Haar voorstel is: wanneer er voldoende tijd is Duijnstee de
resultaten laten toelichten of wachten op de input vanuit de organisatie en het punt
doorschuiven naar februari.
Klapwijk zegt dat het OPUT het punt graag wil doorschuiven en Svensson stelt voor een paar
punten uit het MO te bespreken.
Bult zegt toe wanneer er tijd is een aantal vragen van het OPUT de revue te laten passeren.
- Bult deelt mee dat er een nieuwe a.i. Hoofd Eenheid Campus is benoemd, t.w. Mariëlle Winkler
en in verband met het vertrek van Mirjam Luizink een tijdelijk directeur Strategisch Business
Development, nl. Geert Dewulf.
- Voor wat betreft de vorming Eenheid Campus is besloten het proces te herstarten en meer
vanuit de inhoud aan te vliegen.
2. Conceptverslag van de 280ste LO-vergadering van 24 september 2015, incl. actiepuntenlijst
Verslag
Klapwijk deelt mee dat de vorige LO-vergadering minder gestructureerd verlopen is. Het verslag is
derhalve onduidelijk. Hij merkt op dat het OPUT sinds vorig jaar geen ondersteuning meer heeft
waardoor het proces wat minder goed verloopt. Van de kant van het OPUT is de opmerking gemaakt
nog eens goed naar het verslag en de verslaglegging te kijken.
Svensson zegt dat er concrete zaken niet goed in het verslag staan. Hier is nooit wat mee gebeurd en
er is geen goedkeuring vanuit het OPUT. De wijzigingen zijn niet doorgekomen. OPUT levert dit
alsnog aan (ACTIEPUNT).
Van Gessel stelt voor in kleiner verband naar het verslag kijken.
Klapwijk zegt – desgevraagd – dat er geen punten zijn die de voortgang van deze vergadering
belemmeren.
Bult stelt voor het verslag nog een keer terug te laten komen om te kijken wat er verbeterd moet
worden.
BESLUIT:
Het verslag nog een keer terug laten komen ter vaststelling (ACTIEPUNT).
Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst bij het verslag van het 280ste Lokaal Overleg is niet besproken. Alle actiepunten
blijven staan.
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3. Doorlopend Sociaal Plan
Ter vaststelling: Doorlopend Sociaal Plan versie 13 november 2015.
Aangepaste concept Doorlopend Sociaal Plan (concept is aangepast naar aanleiding van het overleg
met een deel van het OPUT op 4 november jl.). De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn
zichtbaar gelaten. Bij e-mail van 13 november jl. is de aangepaste versie 3 aan het Lokaal Overleg
gezonden.
Reactie OPUT:
Klapwijk zegt dat de duidelijke afspraken t.a.v. ontslagbeschermingstermijn en passende functie voor
het OPUT akkoord is om met het plan in te stemmen. Er staan echter nog verwijzingen naar onjuiste
cao-artikelen; dat moet worden aangepast (zie hieronder). Verder stemt OPUT niet in met artikel 24
(transitievergoeding); OPUT stemt niet in met de bepaling dat alle kosten in mindering worden
gebracht, maar stelt voor op te nemen dat zodra de transitievergoeding van toepassing is, het Lokaal
Overleg op dat moment afspraken zal maken welke kosten in mindering worden gebracht op de
transitievergoeding.
Er staan enkele foutieve verwijzingen in het plan:
- Artikel 2.1: de verwijzing naar “artikel 20.7” “moet zijn “artikel 19.7”;
- Artikel 6.8: de verwijzing naar “artikel 9.9 lid 1”moet zijn “artikel 9.9. sub a”;
- Artikel 19.8 de verwijzing naar “artikel 20.7” moet zijn “artikel “artikel 19.7”;
- Artikel 24: zal worden aangepast overeenkomstig voorstel OPUT.
BESLUIT:
Het Lokaal Overleg heeft, met bovenstaande wijzigingen, een Onderhandelaarsakkoord bereikt over
het doorlopend sociaal plan.
Het OPUT stemt in met het doorlopend Sociaal Plan, in de wetenschap dat de reorganisatiecode
wordt aangepast. Maandag 30/11 staat een eerste afspraak over wijziging van de reorganisatiecode
gepland. OPUT legt het Onderhandelaarsakkoord voor aan zijn achterban.
Bult zegt dat we voor dit moment heel trots zijn dat er een doorlopend sociaal plan ligt.
Complimenten daarvoor.
4. Begroting Arbeidsvoorwaardengelden 2016
Ter vaststelling: Concept begroting AVWG 2016.
Klapwijk zegt dat er in de door OPUT voorgestelde concept begroting AVWG (bijlage 9) nieuwe
voorstellen die ingediend zijn, waaronder verenigingsbijdrage voor medewerkers die gebruik maken
van sportverenigingen.
In het vorige overleg zijn er vragen t.a.v. de kosten voor de UT van het keuzemodel gesteld. Hier is
nog geen duidelijkheid over.
Ametovic heeft hierover contact gezocht met HR. Het gaat hier om de inzet van 2 bronnen: uren en
geld. Als je geld inzet is het budgetneutraal. Zet je uren in dan kost dit de UT geld. Bij het inzetten van
uren voor bv een fiets is men meer uren op de UT aanwezig, wat dus geld kost.
Svensson zegt 2 bezwaren te hebben: Ten eerste geeft de UT geld uit om mensen voor de UT te laten
werken, waarvoor ruimte is geboden in de cao. Dit is een cao kwestie en daar heeft de UT rekening
mee te houden. Ten tweede kom met een overtuigend verhaal hoeveel dat kost. Mensen maken
gebruik van de ruimte in de cao.
Conclusie, we kunnen de begroting niet vaststellen, aangezien het Lokaal Overleg het niet eens wordt
over het onderdeel keuzemodel.
Klapwijk stelt voor alle punten uit de conceptbegroting nu wel langs te lopen. Hij vindt dat de
bekostiging uit de AVWG van sportvoorzieningen, zoals we dat in het verleden hadden, op het oude
niveau moet worden teruggebracht.
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Houweling stelt voor de verenigingsbijdrage op te hogen van 34 naar 39.
Klapwijk zegt dat de onderbouwing van het onderdeel Vitaliteit en Health beter moet, het voorstel is
niet overtuigend.
Bult is het ermee eens dat projecten beter onderbouwd moeten worden. Ze vraagt aan het OPUT om
in het TO concreet aan te geven wat die onderbouwing inhoudt.
Svensson vindt dat het hele proces AVWG een stuk strakker mag. Waar staan we, wat willen we
bereiken, thema’s en doelen.
Bult zegt hier voorstander van te zijn. Voorgesteld wordt om voor de komende begroting gesprekken
te voeren over thema’s, zogenaamde inspiratiesessies om zo tot een onderbouwde begroting te
komen.
Bijvoorbeeld een aantal inspiratiesessies afspreken in de eerste helft van het jaar en dan in oktober
de vaststelling. Dit om volgend jaar tot een goede vaststelling te komen.
Benneworth merkt op dat het een vrij kale begroting is. Hij heeft voor een stichting gewerkt waarop
de begroting en uitleg op één A4 stonden. Dit is een streven voor 2017.
Svensson zegt dat het keuzemodel oorspronkelijk niet in de begroting zat en wil overtuigd worden
waarom dit uit de AVWG moet worden bekostigd.
Klapwijk zegt dat het keuzemodel het struikelblok is. Graag wil het OPUT uitgezocht hebben waarom
dit geld kost.
Bult zegt dat onderbouwd zal worden waarom het keuzemodel geld kost. Daarna zal opnieuw met
het OPUT in gesprek gegaan worden.
Vergadering wordt om 15.27 geschorst. Om 15.37 wordt de vergadering heropend.
Bult zegt de argumenten te hebben gehoord. De ruimte die het CvB vraagt is te steken in het
keuzemodel. Bult doet het voorstel om voortaan 1,3 miljoen te besteden aan AVWG middels
projecten; dit is dan ook het budget waar het OPUT zeggenschap over heeft. Bult is van mening dat
de UT concurrerend is met andere universiteiten voor wat betreft het budget aan AVWG.
Klapwijk zegt dat het OPUT zeggenschap wil over de gehele begroting, maar ook rekening wil houden
met de wensen die bij de werkgever liggen. Het OPUT wil wel invloed kunnen uitoefenen. Derhalve
kan het OPUT niet instemmen met het voorstel. Klapwijk roept in dit kader het geschil in herinnering
dat nog steeds bij de VSNU ligt. Van Gessel merkt op dat de AVWG nog steeds geoormerkt zijn. Bult
spreekt dit tegen. Bult geeft aan dat de UT heel lang boven het gemiddelde budget voor AVWG heeft
gezeten, in vergelijking met andere universiteiten. Van Gessel spreekt dit tegen.
Bult stelt voor: er ligt een geschil over de hoogte van de AVWG en de reikwijdte van de zeggenschap.
Dit geschil ligt er al heel lang. Wij moeten nu echter samen een begroting vaststellen. Bult geeft aan
dat als het voorstel om voortaan een budget van 1,3 miljoen af te spreken niet bespreekbaar is, trekt
zij het voorstel in. Dan onderbouwen wij de post Keuzemodel.
Afgesproken wordt dat, om een goed beeld te krijgen, het CvB voor een actuele financiële
onderbouwing van het keuzemodel zorgt. Daar zal de volgende keer een gesprek over gevoerd
worden.
BESLUIT:
De discussie wordt gesloten en gaat verder op 17 december a.s.
5. Tussenrapportage 4e kwartaal AVWG 2015
Ter informatie: Tussenrapportage wordt ter kennisgeving aangenomen.
Bijgevoegde tussenrapportage betreft de cijfers tot en met oktober 2015.
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6. Bijsturen begroting AVWG 2015
Ter besluitvorming:
Volgende vergadering.
7. Ontwikkelingsdagen
Ter bespreking:
Volgende vergadering.
8. Medewerkersonderzoek 2015
Ter informatie:
De resultaten zijn ter informatie toegezonden.
Volgende vergadering
9. Data Lokaal Overleg 2016
Ter informatie: een overzicht met data voor het Lokaal Overleg in 2016.
De data zijn akkoord en hiermee vastgesteld.
10. Rondvraag en sluiting
Mirjam sluit de vergadering om 16.00 uur
Actiepunten 281ste LO (NB: niet besproken in het LO van 26 november 2015)
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.
46.

Uitwerken voorstel langlopend Sociaal plan UT
Per kwartaal monitoring tijdelijke functies, conform cao afspraken
(WOPI-cijfers ter beschikking stellen aan OPUT)

HR
HR

47.

Bestedingen diversiteit 2015, inzicht geven
(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?)
Na oktober 2015: uitslagen Medewerkersonderzoek in Lokaal
Overleg bespreken
Recentere cijfers ter beschikking stellen aan LO m.b.t. besteding
AVWG
Het gewijzigde vastgestelde promovendistatuut in het Nederlands
naar het OPUT
Onderbouwing kosten post keuzemodel in begrotingskader AVWG
2016
Laatste versie Integriteitscode aan OPUT toesturen
Jaarlijks overzicht verstrekken aan OPUT van de verdeling van
toelagen over de functiegroepen en beheerseenheden.
Bekijken of extra’s in de vorm van I-pad, telefoon, abonnement
centraal bekend zijn via de werkkostenregeling
Toelageregeling. Toelage onregelmatige diensten.
Berekeningsformat en (fictief) rooster: toelichting geven aan OPUT

HR

49.
50.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

HR
HR/FEZ
HR
HR
HR

HR
HR
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62.
63.

Link naar de informatie over vakbonden tbv introductie nieuwe
medewerkers aan HR sturen
OPUT levert opmerkingen aan mbt conceptverslag van de 280ste LOvergadering (conceptverslag wordt geagendeerd op LO van februari
2016)

OPUT
OPUT
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