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1. Opening & Mededelingen
Opening/agenda
Bult opent de vergadering om 14.04 uur en merkt op dat er voor agendapunt 8 (Vragen OPUT naar
aanleiding ontvangen informatie over toelagen binnen de UT) geen vragen door het OPUT zijn
aangeleverd. Afgesproken wordt dit agendapunt te schrappen.
Ook stelt Bult voor agendapunt 3 (Medewerkersonderzoek) te schrappen. Stukken inzake het MO zijn
aan het OPUT toegezonden. Er zou een presentatie plaatsvinden ter toelichting van de resultaten.
OPUT heeft aangegeven hier op dit LO geen behoefte aan te hebben in verband met de tijd welke dit
in beslag neemt. Resultaten worden nader geanalyseerd en binnen de teams besproken. De
uitkomsten hiervan komen in de loop van maart 2016. Op dit moment is er niets te bespreken.
Parallel aan dit MO is aan de UR toegezegd er één onderwerp uit te lichten, te weten werkdruk. Bult
stelt het plan van aanpak inzake werkdruk wel te bespreken in het Lokaal Overleg, maar niet het MO
als zodanig. Vandaar het voorstel dit agendapunt te schrappen.
Klapwijk zegt in reactie hierop dat het OPUT tot de conclusie is gekomen het MO op dit moment niet
inhoudelijk te kunnen bespreken. OPUT zal er later op terugkomen: dat betreft de wijze waarop
onderzoek is verricht en de wijze waarop de feiten zijn gepresenteerd. OPUT wil hierop in een
volgend Lokaal Overleg terugkomen.
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Sluijs merkt op dat we het voor een deel hebben over hoe dit proces gelopen is. Dat is ook
onderwerp van de analyse die we nu doen. Er zijn modernere manieren, soort continue manier om
feed back op te halen. Dat is een van de dingen waar we over nadenken. Dit gebeurt ook met de
groep waarin de UR vertegenwoordigd is.
Svensson zegt dat we sowieso moeten wachten op de analyses. Ander punt was de gevolgde
procedure, met name wat er met de data gebeurt. Consequenties die uit het MO voortkomen
verdienen het om in het Lokaal Overleg besproken te worden. Hier heeft OPUT recht op.
Afgesproken wordt dat het plan van aanpak om te komen tot beleid inzake werkdruk in het Lokaal
Overleg zal worden besproken.
Klapwijk zegt dat er enige zorg is met betrekking tot de totstandkoming van het MO en wil daarover
te zijner tijd vragen stellen/erop terugkomen. OPUT heeft informatierecht. Bult is akkoord.
Benneworth zegt dat OPUT wil instemmen met het schrappen van het agendapunt, zolang het geen
gevolgen heeft voor het recht op een later moment te discussiëren over problemen die voortvloeien
uit het onderzoeksproces (anonimiteit, stigmatiserende werking en gevolgen voor de leidinggevende
bijvoorbeeld). Dat wil OPUT later ter tafel kunnen brengen.
Bult is akkoord.
Schuurmans merkt nog op dat het eenzijdig schrappen van een agendapunt geen gewenste omgang
met elkaar is, maar met het voorstel om het agendapunt te schrappen kan OPUT akkoord gaan.
Samenvattend:
- Agendapunt 3 (vragen OPUT inzake toelagen) wordt geschrapt;
- Agendapunt 8 (Medewerkersonderzoek) wordt geschrapt;
- Plan van aanpak om te komen tot beleid inzake werkdruk in het kader van Medewerkersonderzoek
wordt in het Lokaal Overleg besproken;
- OPUT is gerechtigd vragen te stellen over (o.a.) de totstandkoming van het
Medewerkersonderzoek en problemen die voortvloeien uit het onderzoeksproces. Indien gewenst
wordt dit geagendeerd in een volgende Lokaal Overleg.
Mededelingen OPUT
- Klapwijk deelt mee dat Laila Tijink de notulen maakt voor het OPUT. Zij vervangt Brenda Benders
tijdens ziekte;
- OPUT heeft vragen over de beoordelingswijze van Tenure Track en de werkwijze van de BAC. Deze
vragen zal OPUT schriftelijk aan CvB doen toekomen (ACTIE). Verzoek dit onderwerp de volgende
keer te agenderen. OPUT krijgt de indruk dat de Tenure Trackers niet op gelijke wijze worden
beoordeeld binnen de UT en op de formele, juridische basis daarvoor op sommige plekken
ontbreekt.
Mededelingen CvB
- Bult merkt op dat sinds 1 januari 2016 de positie van HR-directeur is ingevuld door Joost Sluijs;
- Bult meldt dat het doorlopend sociaal plan positief is ontvangen door HR decentraal;
- Recent is de werving voor de rector magnificus is gestart. Er is een BAC ingesteld en er zijn
advertenties geplaatst. Informatie hierover staat op de website.
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2. Conceptverslagen 280ste t/m 282ste LO-vergaderingen (ter vaststelling)
Conceptverslag van de 280ste LO-vergadering van 24 september 2015
Benneworth zegt dat het OPUT voorstelt het verslag vast te stellen met de opmerking dat de
kwaliteit van de verslaglegging een beetje onder de maat is.
BESLUIT:
Bult gaat akkoord en stelt het verslag van de 280ste LO-vergadering van 24 september 2015 vast.
Conceptverslag van de 281ste LO vergadering van 26 november 2015
Klapwijk vraagt de tekst op pagina 3 punt 3 (Doorlopend Sociaal Plan) reactie OPUT: “het OPUT
akkoord is om met het plan in te stemmen” te wijzigen in: “het OPUT met het plan instemt”.
Van Gessel zegt dat het 281e verslag aan het slot een beetje informeel is (agendapunt 9 - Rondvraag).
Graag in het verslag achternamen noemen, geen voornamen. Wordt aangepast.
Klapwijk heeft nog een opmerking inzake titulatuur. Hier wordt inconsequent mee omgesprongen;
titulatuur aanpassen. Voorts bij Benders “mevrouw” toevoegen.
Benneworth zegt dat de kwaliteit van de notulen flink verbeterd is ten opzichte van september 2015.
BESLUIT:
Het verslag van de 281ste LO-vergadering van 26 november 2015 wordt, met de hiervoor genoemde
wijzigingen/opmerkingen vastgesteld.
Bult zegt dat ze vergeten is mede te delen dat Ametovic (beleidsmedewerker FEZ) aansluit bij
agendapunt 4, 5 en 6. Bij deze.
Conceptverslag van de 282ste (extra) LO vergadering van 17 december 2015, incl. actiepuntenlijst
Het OPUT heeft geen opmerkingen met betrekking tot het verslag.
BESLUIT:
Het verslag van de 282ste LO-vergadering van 17 december 2015 wordt vastgesteld.
Actiepuntenlijst
De actiepunten bij het meest recente verslag, te weten van het 282ste Lokaal Overleg, worden
langsgelopen. De actiepunten die nog niet zijn afgehandeld blijven staan.
Nr. Actiepunten van het 282ste Lokaal Overleg
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.

Gereed
Ja

Nee

Opmerking
Er hebben 2 sessies
plaatsgevonden in 2015, 1 over
Employability en 1 over
Strategische Personeelsplanning.
Brainstorm heeft plaatsgevonden,
dus actiepunt wordt geschrapt.

De verkenning wat een vraag
gestuurd instrument employability
kan zijn wordt opgevoerd als nieuw
actiepunt. Eerste terugkoppeling
op het LO van 21 april 2016.
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45. Uitwerken voorstel langlopend Sociaal plan UT.

Ja

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

Ja

47. Bestedingen diversiteit 2015, inzicht geven (n.a.v. een Ja
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
Ja
in Lokaal Overleg bespreken.

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

Ja

56. Het gewijzigde vastgestelde promovendistatuut in
het Nederlands naar het OPUT

Ja

57. Onderbouwing kostenpost keuzemodel in
begrotingskader AVWG 2016

Ja

Het Lokaal Overleg heeft
overeenstemming bereikt over het
Doorlopend Sociaal Plan. Het
actiepunt wordt geschrapt.
Dit betreft een doorlopende
procesafspraak; het actiepunt
wordt geschrapt. Doorlopende
procesafspraken worden voortaan
in de lijst “doorlopende acties”
opgenomen.
N.a.v.: OPUT verzoekt dat het
overzicht van tijdelijke functies
breder wordt getrokken dan de
categorieën die op grond van de
cao verplicht zijn.
HR komt hier op terug uiterlijk
tijdens het Lokaal Overleg van 21
april a.s. (OPVOEREN ALS NIEUW
ACTIEPUNT)
Benneworth mailt overzicht van de
Nederlandse universiteiten als
voorbeeld.
De vraag is beantwoord bij
e-mail van 17 november
2015. Actiepunt wordt
geschrapt.

In het LO van 25 februari 2016 zijn
afspraken gemaakt over vervolg
MO in Lokaal Overleg. Actiepunt
wordt geschrapt.
Doorlopende
procesafspraak; actiepunt
wordt geschrapt en
opgenomen op lijst
“doorlopende acties”.
Hooftman heeft dit bij email van 7 oktober 2015
aan Rob Klapwijk
toegezonden. Actiepunt
wordt geschrapt.
NB: nogmaals verstuurd
aan Rob Klapwijk bij emailbericht van 15 maart
2016.
Onderbouwing is bij brief
van 3 december 2015 van
het CvB aan OPUT
gezonden. Actiepunt wordt
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58. Laatste versie Integriteitscode aan OPUT toesturen

Ja

59. Jaarlijks overzicht verstrekken aan OPUT van de
verdeling van toelagen over de functiegroepen en
beheerseenheden

Ja

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

Ja

geschrapt.
Hooftman heeft dit bij emailbericht van 8 oktober
2015 aan Rob Klapwijk
toegezonden. Actiepunt
wordt geschrapt.
NB: nogmaals verstuurd
aan Rob Klapwijk bij emailbericht van 15 maart
2016.
Doorlopende
procesafspraak; actiepunt
wordt geschrapt en
opgenomen op lijst
“doorlopende acties”.
Dit is niet gespecificeerd in de
werkkostenregeling. Daarin is geen
gespecificeerde registratie
opgenomen van de verstrekking
van I-pads en telefoons.
N.a.v.: OPUT heeft een signaal
ontvangen dat er substantiële
bedragen worden uitgegeven door
werkgever aan verstrekking van Ipads en telefoons/abonnementen
aan medewerkers.

61. Toelageregeling. Toelage onregelmatige diensten.
Berekeningsformat en (fictief) rooster: toelichting
geven aan OPUT
62. Link naar de informatie over vakbonden t.b.v.
introductie nieuwe medewerkers aan HR sturen

Neen

63. OPUT levert opmerkingen aan m.b.t. conceptverslag
van de 280ste LO-vergadering (conceptverslag wordt
geagendeerd op LO van februari 2016)
64. Schriftelijke reactie op vraag OPUT inzake
ontwikkelingsdagen

Ja

65. Schriftelijke reactie van CvB aan UR inzake
Medewerkersonderzoek aan OPUT toesturen

Ja

Ja

Ja

Er wordt per kwartaal
gerapporteerd over de
werkkostenregeling.
OPUT ontvangt toelichting vóór
het volgende LO. Actiepunt blijft
staan.
Actiepunt wordt
geschrapt; HR heeft tekst
ontvangen voor in het
welkomstboekje.
Verslag is vastgesteld.
Actiepunt wordt
geschrapt.
Hooftman heeft dit bij emailbericht van 8 februari
2016 aan Rob Klapwijk
gestuurd. Actiepunt wordt
geschrapt.
Opgenomen bij de stukken
van het LO van 25 februari
2016. Actiepunt wordt
geschrapt.
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Benneworth stelt voor de reden van het afsluiten van een actiepunt op te nemen in de notulen en op
de eerstvolgende actiepuntenlijst graag begin- en einddatum toe te voegen.
Klapwijk vraagt e-mails en stukken voortaan naar OPUT secretariaat (oput@exchange.utwente.nl) te
sturen.
3. Medewerkersonderzoek
Agendapunt is geschrapt.
4. Begrotingsprincipes en –proces AVWG (ter bespreking)
Bult heet Ametovic welkom.
Svensson stelt voor om te komen tot een gezamenlijke werkgroep waarin vanuit OPUT Benneworth,
Poortema en evt. hijzelf kunnen aansluiten met een aantal medewerkers van HR.
Bult gaat hiermee akkoord en zegt dat het belangrijk is na te gaan welk doel de werkgroep zichzelf
stelt.
Svensson zegt dat het een document moet worden waarin helder afgesproken wordt o.a. wat de
doelen zijn van de AVWG begroting, hoe we die gaan meten, een aantal principes die we gaan
hanteren (bijv. vraagsturing), werken met wezenlijke programma, eventueel naar een 5-jarige cyclus,
jaarlijkse cyclus met evaluaties e.d.
Bult vindt dit een prima voorstel voor de werkwijze.
Onderwerpen die in de werkgroep aan bod moeten komen zijn samengevat: principes, doel en
(meerjarig) proces.
HR neemt initiatief voor het organiseren van de werkgroep en planning werkgroepsessies (ACTIE).
5. Eindafrekening AVWG 2015 incl. stand van de reserves AVWG en evaluaties Employability en
Vitaliteit 2015 (ter vaststelling)
Eindafrekening AVWG 2015 incl. stand van de reserves AVWG
Poortema vindt het opvallend dat er in de kleine posten veel variatie zit. Als je de eindafrekening
vergelijkt met de laatste prognose van 2015 zijn er procentueel gezien nog grote verschillen.
De onderbesteding is vanaf de 2e helft 2015 alleen maar gegroeid in plaats van afgenomen. Ook
verbazend is de stand van de reserves AVWG; dat moet zijn € 6.010.581. Dit heeft te maken met het
feit dat er in 2012 twee eindafrekeningen zijn geweest. Dit is verkeerd gegaan. Poortema heeft
Hooftman de juiste bedragen toegestuurd.
Bult vraagt of er op dit moment iets te zeggen is over de afwijkingen.
Ametovic zegt niet in de Maraps gedoken te zijn. In de Maraps van alle eenheden zie je in het begin
van het jaar minder besteding. Later in het jaar (november/december) komen er dan nog facturen
boven tafel.
Poortema zegt dat de eindafrekening vaak afwijkt van de laatste prognose.
Ametovic zegt dat over hele linie Marap-prognoses zo goed mogelijk gemaakt worden en bij alle
eenheden gevraagd wordt deze prognoses zo goed mogelijk te volgen.
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Poortema vraagt of de posten te klein zijn om te prognosticeren.
Ametovic zegt dat het een schatting/een prognose blijft.
Bult zegt hier op instellingsniveau mee bezig te zijn en hierover na te denken: prognoses moeten
beter aansluiten bij het uiteindelijke resultaat.
Bult geeft aan dat de stand van de reserves ad € 5.398.719,-- verwerkt is in de jaarrekening. Echter,
in het Lokaal Overleg is afgesproken dat de stand van de reserves moet zijn: € 6.010.581 en deze
afspraak wordt gehandhaafd en wordt verwerkt in de jaarrekening.
Poortema vraagt voor de herkenbaarheid de oude titel (“Eindafrekening”) met kenmerk te gebruiken
voor archivering. Ametovic neemt dit mee.
BESLUIT:
Eindafrekening AVWG 2015 incl. stand van de reserves AVWG ad € 6.010.581 wordt vastgesteld.
Definitieve versie van Eindafrekening AVWG 2015 incl. stand van de reserves en kenmerk wordt aan
OPUT verzonden. (ACTIE)
Evaluaties Employability en Vitaliteit 2015
Benneworth geeft aan dat het Lokaal Overleg geen rekenkamer is. Hooftman en Benneworth hebben
een nieuwe werkwijze bedacht met betrekking tot deze evaluaties: HR heeft over beide evaluaties
een presentatie gegeven aan OPUT.
Met betrekking tot Employability:
OPUT vraagt zich af of de projecten teveel gericht zijn op OBP en te weinig op WP.
Voor wat betreft het jaargesprek neemt dit voor WP meer tijd in beslag. De pilots Performance
Management lopen nu in de diensten en zijn wellicht niet meteen vertaalbaar naar de faculteiten.
Over Diversiteit zijn geen opmerkingen, evaluatie op dit onderdeel is prima.
Met betrekking tot Vitaliteit:
De producten zijn volgens OPUT vooral ontwikkeld voor de werkwijze van OBP, en minder voor WP.
Misschien moet er meer aandacht komen voor hoe WP gebruik kan maken van deze producten.
OPUT zet vraagtekens bij de omgang met persoonsgegevens vanuit de Health Check; dat kan een
aandachtspunt zijn voor de komende jaren. Werkdruk komt uit de Health Check naar voren als
probleem, dus OPUT is blij dat het CvB dit serieus neemt met de werkgroep.
Verbeteringen waren meestal van een technische kant (bijv. we komen met een nieuw product, een
nieuw proces) en je loopt het risico dat de mens uit het oog wordt verloren, dus meer aandacht voor
de menselijke dimensie van de projecten.
OPUT is van mening dat de evaluaties kunnen worden vastgesteld en is erg tevreden over deze
nieuwe werkwijze van de evaluaties Employability en Vitaliteit.
Klapwijk heeft nog een opmerking naar aanleiding van bijlage 8 (Evaluatie Employability 2015), te
weten de pilot Performance Management bij CES en HR (jaargesprekken). OPUT wil graag de
evaluatie van de pilot agenderen ter informatie in het LO; in hoeverre gaat er iets veranderen voor
medewerkers (rechtspositioneel) in de huidige systematiek van de jaargesprekken en wat betekent
dit voor de bestaande regelingen.
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Sluijs zegt dat we ons moeten realiseren dat het een pilot is en dat het tussenstanden zijn van
inzichten die zich ontwikkelen. We moeten inderdaad kijken of dit ook werkt voor de faculteiten.
Klapwijk zegt dat hij heeft vernomen dat er elementen van de pilot reeds geïmplementeerd worden
buiten CES en HR. OPUT meent dat eerst de pilot moet worden afgerond, voordat er verder
geïmplementeerd wordt.
Sluijs zegt dat de pilot tweeledig is, nl. kijken naar verbeterd proces en verbeterde ondersteuning.
Zowel door leidinggevenden als door medewerkers is vastgesteld dat de pilot PM hen helpt een
beter gesprek te voeren. Hij vindt het verstandig deze instrumenten aan te bieden aan de faculteiten
om desgewenst te gebruiken, aangezien de ervaring leert dat de gesprekken er beter van worden.
Dit geldt niet voor het systeem, daar zijn we niet tevreden over en dat wordt zeker niet verder
uitgerold.
Klapwijk zegt dat de pilot eerst moet worden geëvalueerd. Het brengt onrust met zich als er
voortijdig uitgerold wordt. Bij medewerkers bestaat onzekerheid hoe zij moeten omgaan met de
nieuwe systematiek.
Van Gessel zegt dat het onduidelijk is wat de implicatie is van een verandering in de methodiek
(beoordeling vs. jaargesprek).
Sluijs zegt dat het geen verandering is in de methodiek, geen fundamentele wijzigingen in het proces
(jaargesprek/beoordeling).
Van ’t End merkt op dat bepaalde onderdelen bijvoorbeeld de 360 graden feedback verplicht wordt
gesteld op bepaalde afdelingen, terwijl deze afdelingen geen onderdeel zijn van de pilot.
Medewerkers weten niet wat ze hiermee aan moeten.
Van Gessel zegt dat daardoor de relatie beoordeling - jaargesprek kan wringen.
Benneworth vraagt op welk niveau het niet verplicht is. Moet dit met de medewerker worden
afgestemd of kan de leidinggevende dit verplichten?
Sluijs zegt dat er een aantal dingen zijn die gesprekken beter maken. Dit wordt aangeboden door de
HR-managers in de faculteiten en diensten. Het is niet verplicht. Sluijs moet uitzoeken hoe het
feedback instrument verankerd is in het beleid en komt hierop terug uiterlijk tijdens het
eerstvolgende LO. Het feedbackinstrument via het UFO-systeem is een VSNU-hulpmiddel.
Van Gessel geeft aan dat het een competentie-instrument betreft. Van Gessel is betrokken geweest
bij de totstandkoming daarvan. Vraag is wat daarvan de formele status in rechtspositionele zin is. Het
gebruik van dit instrument kan rechtspositionele gevolgen hebben voor medewerkers. Dat heeft te
maken met verwachtingspatronen. Dat instrument kan op lokaal niveau een implementatie krijgen
die daar passend is en dan is het Lokaal Overleg aan zet om daarover tot een besluit te komen.
Schuurmans heeft nog een opmerking over het laatste item van de evaluatie Employability (B19 Werk naar werkbegeleiding). Geldt dit alleen voor medewerkers die de UT moeten verlaten en niet
voor de interne mobiliteit?
Hooftman zegt in reactie hierop dat zij zelf niet de projectleider is maar denkt dat dit bedoeld is voor
de medewerkers die de UT gaan verlaten. Daarnaast zijn er middelen voor de interne mobiliteit. Dit
wordt nagezocht (ACTIE).
BESLUIT: Evaluaties Employability en Vitaliteit 2015 worden vastgesteld.
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6. Toets afbouw reserves AVWG 2015
Bult zegt dat er met elkaar de afspraak gemaakt is de reserves AVWG in 6 stappen af te bouwen. Elk
jaar wordt met elkaar vastgesteld of het voor dat jaar kan aan de hand van 2 afgesproken
evaluatiecriteria:
Voorwaarde 1: Afspraken proces begrotingsdiscipline zijn nagekomen;
Voorwaarde 2: Voor zowel CvB als OPUT: de begroting van het lopende jaar is positief geëvalueerd.
Met betrekking tot voorwaarde 1 en 2:
Klapwijk zegt dat het proces onvoldoende is nagekomen. Afgesproken was om gebruik te maken van
een format projectvoorstel. Dit is voor de begroting van 2015 niet toegepast. We hebben nog steeds
te maken met een groeiende onderbesteding en er is gedurende het proces steeds sprake geweest
van een tweedeling tussen de begroting boven en onder de streep. Dit moet de volgende keer beter.
Uiteindelijk zijn we toch wel tot een begroting gekomen voor 2015.
Poortema zegt dat de tweedeling in het begrotingsproces al meerdere jaren negatief wordt
beïnvloed. Beide partijen werken niet met gelijke set van principes. Dit werkt storend.
Bult vraagt wat de conclusie hiervan is? De voorwaarden zijn niet ingevuld dus kunnen we de afbouw
van reserves niet toestaan.
Klapwijk stelt voor om tot met name over de tweedeling te komen tot beter afspraken.
Bult vindt het goed de afspraken van het CvB hier tegenover te zetten:
Met betrekking tot voorwaarde 1 (zijn de processtappen uit de Begrotingsdiscipline nagekomen?):
- T.a.v. “Begroting AVWG wordt vastgesteld in het LO van september (concept) en november
(definitief)”: is aan voldaan maar niet op tijd;
- T.a.v. “Begroting AVWG wordt voor een gedeelte opgesteld aan de hand van
projectvoorstellen; daarnaast omvat de begroting enkele doorlopende AVWG posten”: is aan
voldaan;
- T.a.v. “Voor nieuwe projecten worden volgens een door het LO vastgesteld format tijdig
projectvoorstellen ingediend (conform jaarcyclus). Voor projecten die doorlopen in het
volgende jaar worden, na jaarlijkse evaluatie, zonodig nieuwe budgetafspraken gemaakt”: is
aan voldaan;
- T.a.v. “Gedurende het jaar wordt periodiek een stand van zaken en prognose besteding
AVWG voor de rest van het jaar opgesteld en besproken met OPUT. Indien onder- of
overbesteding dreigt, dan wordt in het delegatieoverleg met de projectleiders overlegd hoe
de besteding van de AVWG tijdig kan worden bijgestuurd binnen het budget van het
subthema. Indien dit geen soelaas biedt, kunnen nieuwe projectvoorstellen binnen het budget
van het thema worden ingediend en ter instemming aan het LO worden voorgelegd. Thema’s
en subthema’s zijn benoemd in het document “Meerjarenkader
Arbeidsvoorwaardengelden”)”: is aan voldaan;
- T.a.v. “Eind november van het lopende kalenderjaar wordt (voorlopig) vastgesteld welk
bedrag aan AVWG in dat jaar niet zal worden besteed en wat er met een eventuele
onderbesteding gebeurt.”: in het LO van 17 december 2015 is besloten het restant van de
onderbesteding AVWG 2015 te laten terugvloeien naar de algemene UT-middelen. Ook aan
deze voorwaarde is voldaan.
Met betrekking tot voorwaarde 2 (Is begroting 2015 door zowel CvB als OPUT positief geëvalueerd).
Antwoord CvB: ja.
Bult merkt op nu te moeten constateren dat CvB en OPUT niet dezelfde opvatting hebben. Bult vindt
het niet zinnig hier nu een discussie over te voeren. Hierbij neemt ze geen afstand van de
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afgesproken principes en het standpunt van CvB, maar wil wel vooruit kijken en goede samenwerking
houden. Bult stelt voor dit jaar geen terugvloeiing van 1 miljoen in de algemene reserves maar
volgend jaar opnieuw een evaluatiegesprek te voeren en ons best doen om het volgend jaar wel
positief te evalueren.
Benneworth stelt voor de afbouw van de reserves AVWG in 2017 niet weer te bediscussiëren en er
dan geen punt van te maken.
BESLUIT:
In 2016 vindt geen afbouw van de reserves AVWG plaats naar aanleiding van de evaluatie van het
begrotingsproces AVWG 2015.
7. Ontwikkelingsdagen (ter bespreking)
Bult zegt dat het OPUT van HR (Joost Sluijs) een brief heeft ontvangen waarin verantwoording is
afgelegd over de ontwikkelingsdagen, naar aanleiding van het verzoek daartoe door het OPUT in het
Lokaal Overleg van 17 december 2015. Conclusie is dat de UT investeert in opleiding en
ontwikkelingsdagen maar niet altijd onder de noemer van ontwikkelingsdagen en het gebruik van
ontwikkelingsdagen wordt niet centraal geregistreerd. HR heeft ook een voorstel gedaan over hoe
verder.
Hooftman licht toe dat HR een voorstel zal doen ofwel om de werkwijze rond de ontwikkelingsdagen
ongewijzigd te laten ofwel om aanpassingen te doen op de werkwijze. In een volgend Lokaal Overleg
zal dit voorstel worden besproken. Op dit moment valt hierover inhoudelijk nog niets over te zeggen.
De input vanuit het OPUT wordt hierin meegenomen.
Benneworth zegt dat in de cao is vastgesteld dat er registratie moet zijn en dat de werknemer ook
ontwikkelingsdagen kan opbouwen over meerdere jaren. Er moet een proces komen hoe de
medewerker deze dagen kan inleveren.
Hooftman zegt dat vanuit de cao de werkgever dit kan registreren. Vanuit HR wordt onderzocht of
het nodig is dit te registreren. De vraag is of er een probleem is. Het signaal dat medewerker zijn
ontwikkelingsdagen niet mag inzetten, kennen wij niet. Vanuit OPUT is wel het signaal gegeven dat
medewerkers niet weten dat zij ontwikkelingsdagen hebben. Daarom is het plan ook om over de
ontwikkelingsdagen breder te communiceren en een voorstel hierover op te stellen.
Klapwijk zegt dat dit helder is en dat juist is waar hij naar op zoek is. Hoe worden deze
ontwikkelingsdagen beschikbaar gesteld? En is daar gericht beleid op. Waarom zijn die
ontwikkelingsdagen in de cao opgenomen, wat is het doel daarvan.
Schuurman zegt dat het ook de verantwoordelijkheid van de werknemer is om de
ontwikkelingsdagen te benutten. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Bult zegt dat de ontwikkelingsdagen er zijn, de medewerker krijgt ze. Zij merkt op dat de UT toe wil
naar een situatie dat iedere medewerker gericht is op zijn eigen ontwikkeling. Voorts merkt zij op dat
de communicatie over de ontwikkelingsdagen in een breder perspectief moet plaatsvinden, te weten
in combinatie met hetgeen de UT te bieden heeft op het gebied van loopbaan- en
ontwikkelingsprogramma’s. Ontwikkelingsdagen is immers slechts één van de instrumenten voor
ontwikkeling. De UT moet dit zo goed mogelijk faciliteren, bewustzijn creëren dat medewerkers
hiervan gebruik maken.
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Charifi merkt op dat er hier en daar geëxperimenteerd wordt om dit onderwerp op te nemen in de
jaargesprekken. Wellicht kan dit meegenomen worden in de pilot Performance Management.
Sluijs zegt dat de zichtbaarheid van de ontwikkelingsdagen een onderdeel is van de hele UT meer
ontwikkelingsgericht krijgen.
Schuurman geeft aan dat het de vraag is of de ontwikkelingsdagen na 1 juli 2016 nog steeds in de cao
NU zullen zijn opgenomen.
Sluijs merkt in reactie op dat het doel niet is de ontwikkelingsdagen; het doel is in ontwikkeling
komen, zijn en blijven.
Svensson merkt nog op dat ontwikkeling voor WP een ander vraagstuk is dan voor OBP. WP is
voortdurend bezig zich te ontwikkelen.
HR stelt een procesvoorstel op met betrekking tot de ontwikkelingsdagen (ACTIE).
8. Vragen OPUT naar aanleiding van ontvangen informatie over toelagen binnen de UT (ter
bespreking)
Er zijn geen vragen van het OPUT binnengekomen met betrekking tot dit agendapunt.
Wordt geschrapt en desgewenst doorgeschoven naar het LO van 21 april a.s.
9. Rondvraag en sluiting
- Poortema bedankt Bult voor de strakke leiding.
- Klapwijk zegt dat in de begroting een bedrag is gereserveerd voor afkoop verenigingsheffing. Onder
welke randvoorwaarden vindt die afkoping plaats? OPUT verzoekt die afspraken wat scherper te
stellen en mee te nemen in een volgende LO (ACTIE). Hooftman zegt dat ze hier een mail over heeft
ontvangen. Het Sportcentrum heeft hierover iets op papier gezet. Klapwijk zegt dat het OPUT
hierover niet kan onderhandelen, maar vraagt de afspraken in de begroting scherper te krijgen voor
de komende jaren. Hij zal Hooftman hier iets over toesturen met het verzoek aan het CvB hier actie
op te nemen (ACTIE).
- Bult sluit de vergadering om 15.25 uur.
Actiepuntenlijst naar aanleiding van 283ste LO-vergadering van 25 februari 2016
Nr. Onderwerp
61. Actiepunt 280ste LO van 24 september 2015
Toelageregeling. Toelage onregelmatige diensten.
Berekeningsformat en
(fictief) rooster: toelichting geven aan OPUT
66. Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Verkenning vraag gestuurd instrument
employability
67. Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
OPUT verzoekt dat het overzicht van tijdelijke
functies breder wordt getrokken dan de
categorieën die op grond van de cao verplicht zijn.
hanteren. HR komt hier op terug.
68. Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016

Eigenaar
HR

Planning einddatum
Vóór het LO van 21/4/16

OPUT/HR

Eerste terugkoppeling in LO
van 21/4/16

HR

Uiterlijk in LO van 21/4/16

HR

Geen planning
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Plan van aanpak inzake werkdruk (vanuit MO)
bespreken binnen LO
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
OPUT stuurt vragen mbt beoordelingswijze Tenure
track en werkwijze BAC aan CvB.
Agenderen voor LO van 21 april 2016.
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Begrotingsprincipes en –proces AVWG: oprichten
gezamenlijke werkgroep + planning werksessies
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Definitieve versie van Eindafrekening AVWG 2015
incl. stand van de reserves en kenmerk wordt aan
OPUT verzonden.
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Uitkomst pilot jaargesprekken ter informatie in het
LO
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Vraag OPUT inzake verplichting 360 graden
feedback instrumentarium
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Vraag OPUT: Evaluatie Employability 2015 (werk
naar werkbegeleiding): betreft dat enkel middelen
voor externe mobiliteit? Wat zijn de middelen voor
interne mobiliteit?
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Procesvoorstel i.v.m. ontwikkelingsdagen en
noodzaak registratie hiervan
Actiepunt 283ste LO van 25 februari 2016
Afspraken maken met Student Union over afkoop
verenigingsheffing. OPUT stuurt HR hierover
informatie

afgesproken.
OPUT

Vóór het LO van 21/4/16

HR

Z.s.m.

FEZ

Z.s.m.

HR

Geen planning
afgesproken.

HR

LO van 21/4/2016

HR

Geen planning
afgesproken.

HR

LO van 30/6/16

OPUT/HR

LO van 30 juni 2016

Doorlopende actiepunten
1. Op grond van artikel E.1d cao NU 2015-2016 zal HR per kwartaal aan OPUT rapporteren over
het percentage tijdelijke dienstverbanden van 4 jaar of korter in de functiecategorieën
hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.
2. Recentere cijfers ter beschikking stellen aan Lokaal Overleg over de besteding AVWG in het
lopende kalenderjaar (in de loop naar een Lokaal Overleg als tussenrapportage AVWG op de
agenda staat).
3. HR verstrekt jaarlijks aan OPUT een overzicht van de verdeling van toelagen over de
functiegroepen en beheerseenheden.
4. HR verstrekt per kwartaal aan OPUT een rapportage met betrekking tot het Keuzemodel
Arbeidsvoorwaarden in het kader van de Werkkostenregeling.
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