Datum: 17 december 2015
Kenmerk: LO-2015-406
Verslag van de 282ste (extra) vergadering van het Lokaal Overleg van donderdag 17 december 2015
Aanwezig

Mw. dr. M. Bult-Spiering (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)
Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris Lokaal Overleg)

FNV Overheid Dhr. K. Poortema (lid OPUT)
CNV Overheid Dhr. R. Klapwijk (lid OPUT)
VAWO

Dhr. dr. J.S. Svensson (lid OPUT)

Afwezig

Dhr. Drs. F.J.A. Duijnstee (wnd. Directeur HR)
Mw. S.P. Boekholt (verslaglegging)
Dhr. R.F. van ’t End (lid OPUT)
Dhr. dr. P. Benneworth (lid OPUT)
Dhr. M.A.H. van Gessel, ing. (adviseur OPUT)
Dhr. M. Schuurman (adviseur OPUT)
Mr. A. Charifi (adviseur OPUT)
Mw. mr. J.H.M. Klerks (adviseur OPUT)
Mw. B.A. Benders (coordinator OPUT)

1. Opening & Mededelingen
Opening/agenda
Bult opent de vergadering om 14:03 uur. Afgesproken wordt dat deze vergadering wordt
opgenomen. Svensson merkt op dat de problemen rond de notulen van de vergadering in september
2015 niet aan de notulist te wijten zijn. Aan de voorzitter van het Lokaal Overleg de vraag om
conclusies per agendapunt samen te vatten. OPUT geeft aan dat zij punten die ter instemming
voorliggen, beter zullen voorbereiden, zoals nu ook gedaan bij het agendapunt Begroting AVWG
2016.
De agenda wordt als volgt vastgesteld op basis van de LO-agenda van 26 november jl.:
- Agendapunt 4 (Begroting AVWG 2016)
- Agendapunt 6 (Bijsturen Begroting AVWG 2015, waarbij actuele omvang van de
onderbesteding 2015 aan de orde zal komen)
- Agendapunt 7 (Ontwikkelingsdagen)
- Agendapunt 8 (Medewerkersonderzoek 2015)
- Agendapunt 10 (Rondvraag en sluiting)
Mededelingen OPUT
- OPUT heeft informatie vernomen van de Dienstraad over de integratie ITC-BOZ met CES.
In reactie hierop meldt Bult dat de UT sinds 2010 bezig is met de integratie van het ITC met
de UT. Integratie van de onderwijsondersteuning behoeft extra aandacht. CvB heeft hierover
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-

-

een besluit genomen en er wordt een plan van aanpak opgesteld met als doel de integratie
van ITC-BOZ met CES per 1 januari 2017. Op dit moment kan niet worden gezegd of dit
rechtspositionele gevolgen zal hebben voor medewerkers, maar dat is geen doel op zich. Op
dit moment wordt de focus gelegd op het integreren van processen;
De ledenraadpleging met betrekking tot het doorlopend sociaal plan loopt tot 18 december
2015 12:00 uur. De ledenraadpleging van FNV Overheid is afgerond (er is unaniem
voorgestemd). De ledenraadpleging van FBZ is eveneens afgerond (er is voorgestemd). De
uitslag van de ledenraadpleging van de overige twee bonden volgt nog.
Ondersteuning van het OPUT: Brenda Benders is afwezig wegens ziekte sinds september
2015. OPUT heeft een mogelijke vervanger gevonden, maar daarmee zijn extra kosten
gemoeid. Hoe moet OPUT dit regelen?
Bult geeft aan dat goede ondersteuning voor OPUT van belang is en dat dit geregeld moet
worden en uitgezocht moet worden hoe dit financieel geregeld moet worden. Klapwijk geeft
aan dat een deel van deze kosten uit de Begroting AVWG wordt bekostigd.
Afgesproken wordt dat OPUT Laila Tijink zal benaderen om de rol van coördinator OPUT
tijdelijk, gedurende de afwezigheid van Brenda Benders, waar te nemen vanaf januari 2016.
Bult is akkoord.

2. Begroting Arbeidsvoorwaardengelden 2016
Ter vaststelling: Begroting AVWG 2016
Bij brief van 3 december jl. van het CvB aan OPUT is een aangepast voorstel Begroting AVWG 2016
aan OPUT voorgelegd, waarbij schriftelijk uitleg is gegeven over de kosten voor de UT van het
Keuzemodel.
OPUT heeft bij brief van 11 december jl. eenmalig ingestemd met voormeld aangepast voorstel
Begroting AVWG 2016, met een aantal opmerkingen/kanttekeningen voor de toekomst. Volgend jaar
moeten we de begrotingssystematiek opnieuw gaan bekijken. OPUT is verheugd dat de bekostiging
van sport op het oude niveau is hersteld.
BESLUIT:
De Begroting Arbeidsvoorwaardengelden 2016 is vastgesteld (kenmerk: LO-2015-405).
Klapwijk verzoekt HR de definitieve begroting naar hem te mailen, zodat hij deze op de OPUTwebsite kan plaatsen.
Svensson merkt nog op dat OPUT het niet eens is met de post Keuzemodel. Werknemer ruilt uren in
voor geld en ruil komt niet voort uit overleg met het OPUT, maar is in de cao vastgelegd. Deze
verplichting is werkgever aangegaan en daarom is het vreemd als dit door de AVWG wordt bekostigd
(ook al heeft OPUT hiermee eenmalig voor 2016 wel ingestemd).
3. Bijsturen Begroting Arbeidsvoorwaardengelden 2015
Ter besluitvorming: Bijsturen begroting AVWG 2015
Poortema maakt een opmerking over de Tussenrapportage AVWG. Sinds juli 2015 is een
onderbesteding geprognosticeerd. Op dat moment zou moeten worden bijgestuurd, maar dat is niet
gebeurd; de geprognosticeerde onderbesteding is gedurende het kalenderjaar enkel hoger
geworden. Het hoort niet zo te zijn dat aan het einde van het kalenderjaar een bedrag van (op dit
moment) ruim een ton nog moet worden besteed. Het proces zou anders moeten lopen: je stelt in de
begroting vast welk doel je nastreeft en dat probeer je te halen. Dus meer nastreven op doelen dan
op geld.
Bult reageert hierop met de opmerking dat dit komt door de manier waarop de begroting is
vastgesteld en dat er niet (per definitie) langjarige afspraken worden gemaakt. Het zou goed zijn om
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een aantal lijnen af te spreken (dat is al gebeurd) en die nog steviger onderbouwen met concrete
(meerjarige) activiteiten om je (meerjarige) doelen te behalen.
OPUT onderschrijft dit.
Svensson merkt op dat hierbij hoort dat zodra een onderbesteding wordt geconstateerd, er vanuit
het bestuur/HR een oplossing wordt geboden voor bijsturing. Op de manier zoals er dit jaar mee
omgegaan wordt, gaat er tijd verloren.
Bult geeft aan dat in dat proces goed moet worden afgesproken wie degene is die de activiteiten
uitvoert en hoe je de monitoring en bijsturing moet organiseren.
Poortema geeft aan dat OPUT graag wil dat doelen worden omschreven (wat wil men bereiken);
vanuit HR lijkt er echter meer sprake te zijn van geldverdeling.
Svensson geeft aan dat OPUT meer op performance/resultaat wenst te sturen (output-afspraken;
bijv. hoeveelheid deelnemers aan een activiteit).
Bult bevestigt dat het wenselijk is om met elkaar te spreken over resultaten; echter niet alles is
maximaal te beïnvloeden. Goed aan de voorkant afspraken maken om een bepaald resultaat te
behalen en gaandeweg bespreken hoe bij te sturen op te behalen resultaten.
Klapwijk merkt in reactie op dat output ook niet altijd direct zichtbaar is (bij meerjarige doelen). Dit
moeten we volgend jaar gaan bespreken; een minder gedetailleerde begroting en meer gericht op te
bereiken doelen.
Bult geeft aan dat de actuele stand van zaken van de onderbesteding 111 k€ bedraagt (stand per 24
november jl). Over de besteding hiervan wordt het volgende besproken:
-

Het Lokaal Overleg heeft reeds afgesproken dat 16 k€ zal worden benut om het tekort van
het Sportcentrum voor 2015 voor bedrijfssport op te heffen;

-

HR heeft 2 voorstellen gedaan (bijlage 13 bij de LO-agenda van 26 november jl.); het Lokaal
Overleg gaat hiermee akkoord. Svensson merkt nog wel op dat HR verantwoordelijk is voor
de besteding van de AVWG, en als er geld overblijft HR de eerste is die dat weet en als eerste
een claim hierop kan leggen. Als we daarin meegaan, is dat een beloning voor fout beleid: als
HR zijn werk beter gedaan zou hebben, dan was het geld immers op geweest.
Bult geeft aan dat er gedurende het jaar door HR activiteiten worden verricht die niet in de
begroting staan, maar die wel moeten gebeuren en die wel bijdragen aan resultaten die
passen binnen de AVWG-projecten 2015. De HR-voorstellen die nu voorliggen, passen binnen
de AVWG-projecten 2015. Het Lokaal Overleg is akkoord met de 2 HR-projecten en de daarbij
behorende bedragen.

-

OPUT heeft voorgesteld om de verenigingsbijdrage voor medewerkers met terugwerkende
kracht voor 2015 terug te betalen. Bult gaat hiermee niet akkoord; dit is financieel
administratief heel lastig uitvoerbaar en lastig te verantwoorden. Hierover wordt geen
overeenstemming bereikt.

-

Hooftman merkt op dat het restant van de onderbesteding terugvloeit naar de algemene UTmiddelen (conform de geldende Begrotingsdiscipline). Klapwijk merkt op dat de
Begrotingsdiscipline een keer door het OPUT is opgezegd, omdat CvB de
begrotingssystematiek had gewijzigd, maar Klapwijk weet niet exact welke regels op dit
moment gelden.
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NB: de Begrotingsdiscipline die is vastgesteld in het Lokaal Overleg van 30 april 2015 is thans
geldend.
-

OPUT merkt op dat het restantbedrag nu geen doel meer zal krijgen. OPUT stelt voor de
afspraken over de Begrotingsdiscipline ook aan de orde te stellen begin 2016.

BESLUIT:
De onderbesteding AVWG 2015 wordt als volgt besteed:
- 16k€ naar Sportcentrum voor opheffing tekort op de begroting 2015 ten behoeve van
bedrijfssport;
- 15k€ naar HR (Vitaliteit) voor de inzet van de casemanager Menzis in 2015 (voor
opleiding/coaching op het gebied van verzuim- en re-integratiebegeleiding);
- 25k€ naar HR (Employability) voor pilot performance management (training jaargesprekken);
- Het restant van de onderbesteding vloeit terug naar de algemene UT-middelen.
7. Ontwikkelingsdagen
Ter bespreking
Klapwijk verzoekt het CvB verantwoording af te dragen over de ontwikkelingsdagen (de afspraken
hieromtrent in de cao). Hoe geeft het CvB hieraan uitvoering in 2015 en 2016.
Bult zegt toe dat op deze vraag schriftelijk zal worden gereageerd. Globaal geldt dat de besteding van
de ontwikkelingsdagen in de jaargesprekken aan de orde komt en dat dit dus op decentraal (bij de
eenheden) is neergelegd.
Svensson geeft aan dat medewerkers niet weten dat zij ontwikkelingsdagen te besteden hebben.
Klapwijk is van mening dat ontwikkelingsdagen, als deze gebruikt worden, ook geregistreerd moeten
worden.
Bult zegt toe dat hierop schriftelijk zal worden gereageerd (ACTIEPUNT).
8. Medewerkersonderzoek 2015
Ter bespreking
De Universiteitsraad heeft een 5-tal opmerkingen gemaakt/vragen gesteld aan het CvB naar
aanleiding van de resultaten van het MO. Het OPUT heeft geen aanvullende vragen.
In 1 van de punten zit het OPUT scherper in dan de UR, te weten dat het CvB de afzonderlijke
vakgroepen/kleine eenheden (van bijv. 10 medewerkers) rapportages heeft gestuurd, waarin citaten
van de medewerkers letterlijk zijn opgenomen; dit is herleidbaar naar individuele medewerkers.
Engelse citaten zijn overigens wel in het Nederlands vertaald; dat heeft CvB wel correct gedaan.
Bult merkt ten eerste op dat bij het afnemen van de vragen duidelijk is gemaakt dat de antwoorden
op open vragen onverkort zullen worden gerapporteerd (medewerkers zijn hier dus van bewust
gemaakt). Wel zou nog kunnen worden bekeken of er duidelijk is gemaakt aan wie er wordt
gerapporteerd. Ten tweede merkt Bult op dat zij het heel bijzonder vindt dat er teruggeïnterpreteerd wordt naar individuele medewerkers, terwijl deze opmerkingen daarvoor niet
bedoeld zijn.
Svensson merkt op dat dit wel gebeurt. Bepaalde opmerkingen kunnen een groep onder druk zetten
en groepen willen er niet negatief uit naar voren komen; Svensson weet van 1 leidinggevende die
heeft aangegeven dat de uitkomsten niet zonder consequenties zal blijven; en er zijn medewerkers
die het MO niet hebben ingevuld omdat zij geschrokken zijn van de manier waarop er de vorige keer
mee omgegaan is.
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Bult merkt op dat het juist belangrijk is dat het gesprek binnen de afzonderlijke groepen plaatsvindt.
Als dat niet kan, dan heeft de organisatie een probleem.
Svensson geeft nog aan dat je mensen soms juist de mogelijkheid wilt geven om iets te rapporteren
aan het CvB.
Bult is van mening dat daarvoor het MO niet het juiste instrument is. Het CvB haalt wel bepaalde
resultaten uit het MO, die op groepsniveau niet opgelost kunnen worden.
Klapwijk is van mening dat het MO strikt unaniem behoort te zijn. Het mag niet zo zijn dat uit het
onderzoek te herleiden valt wie het heeft ingevuld. Werken met open vragen kan, maar met het
doorsturen van de resultaten naar de afzonderlijke groepen wordt de anonimiteit geschaad.
9. Rondvraag en sluiting
Hooftman vraagt of Rob Klapwijk een adressenlijst heeft van de extern adviseurs van het OPUT in het
kader van de ondertekening van het doorlopend sociaal plan. Klapwijk heeft dit niet en geeft aan dat
HR dit al zou moeten hebben.
Hooftman vraagt verder of het Medewerkersonderzoek 2015 op het Lokaal Overleg van februari
2016 nog moet terugkomen. Dit wordt bevestigend beantwoord. Bult geeft aan dat er voor de URcyclus in februari a.s. een schriftelijke reactie wordt gegeven op de vragen van de UR; daarin worden
zoveel mogelijk meegenomen de resultaten die we hebben opgehaald uit de bespreking met de
eenheden; voorts wordt een reactie van het CvB gegeven welke zaken er op centraal niveau moeten
worden aangepakt en op welke manier. Dit wordt ter bespreking voorgelegd aan de UR en diezelfde
rapportage zal beschikbaar worden gesteld aan het OPUT (ACTIEPUNT) en in het Lokaal Overleg
worden besproken.
Mirjam Bult sluit de vergadering om 14.55 uur. Fijne feestdagen gewenst!
Actiepunten 282ste LO
20.

45.
46.

47.

49.
50.
56.
57.

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

OPUT/HR

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

HR

HR
HR

HR
HR/FEZ
HR
HR
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58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.
65.

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
HR

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)
Schriftelijke reactie op vraag OPUT inzake ontwikkelingsdagen
Schriftelijke reactie van CvB aan UR inzake Medewerkersonderzoek
aan OPUT toesturen

OPUT

HR
HR

OPUT

HR
HR
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