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VAWO

Mw. B.A. Benders, secretaris OPUT

1. Opening & Mededelingen
Opening/agenda
Kees van Ast opent de vergadering om 15.10 uur.
Mededelingen OPUT
Rob Klapwijk heeft de volgende afmeldingen ontvangen, te weten van Marthy Schuurman, Klaas Poortema,
Frans Houweling, Brigitte Sprokholt en Ahmed Charifi.
Mededelingen CvB
Kees van Ast heeft de volgende mededelingen:
Er zijn twee vacatures bij faculteiten:
o Decaan bij faculteit EWI: op 1-1-2014 treedt Ton Mouthaan af als decaan, na 1 januari 2014
zal Ton Mouthaan nog een aantal projecten afhandelen gedurende circa een jaar. Het advies
van de BAC is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat de opvolger van Ton Mouthaan per 1
januari a.s. bekend is;
o Decaan bij TNW: Gerard van der Steenhoven is per 1 februari 2014 benoemd tot directeur
KNMI. Er zal een ad interim decaan worden benoemd. Er wordt een BAC ingesteld;
Verder loopt nog de BAC voor de functie van WD van MIRA. Maarten IJzerman is tot 1 april 2014 ad
interim WD MIRA;
De UT wordt Eigen Risicodrager (ERD) voor de ZW-Flex per 1 januari 2014. Dit is financieel voordeliger
dan als de UT geen eigen risicodrager zou worden per 1 januari 2014. Per half jaar kan dit worden
gewijzigd. Het levert geen besparing op, maar het voorkomt dat er hogere kosten moeten worden
gemaakt voor gedifferentieerde tarief bij niet-ERD (circa € 200.000 per jaar) ten opzichte van de
geschatte kosten bij wel ERD (€25.000-30.000 per jaar);
CvB en Strategisch Beraad werken aan een herijking van de strategie route ‘14+. Verwezen wordt naar
de website van de UT waarop vandaag een interview met de voorzitter UT is geplaatst hierover. Het
proces om te komen tot een herijking van de strategie is gestart. OPUT is hierbij uitgenodigd om
e
daaraan bij te dragen (als ook URaad). 1 kwartaal van 2014 wordt gebruikt voor opstellen van de
strategie op hoofdlijnen, per 1 april 2014 zal deze naar verwachting gereed zijn.
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2. Conceptverslag van de 267 LO-vergadering van 12 september 2013, incl. actiepuntenlijst
Verslag
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
e
Pagina 1, agendapunt 2, 1 gedachtenstreepje: Mirjam Spit: terugkoppeling naar de HR-manager is gebeurd. Er
wordt nu gekeken naar alternatieve oplossingen. Dit betreft een individuele casus die niet thuishoort in het
Lokaal Overleg.
Actiepuntenlijst
ste
De actiepunten bij het verslag van het 267 Lokaal Overleg worden langsgelopen. De actiepunten die nog niet
zijn afgehandeld, blijven staan als actiepunt:
-

Actiepunt 2: blijft staan;
Actiepunten 6/9/10/11/12: zijn afgehandeld.

3. Reorganisatie B&A: aanvulling op in kennis stelling ex art. 9.2 cao NU
Na ontvangst van de aanvulling op de in kennis stelling ex artikel 9.2 cao NU d.d. 31 oktober 2013 met
betrekking tot de reorganisatie B&A acht het OPUT de in kennis stelling thans volledig.
4.

Reorganisatie B&A: bespreking wijze waarop wordt omgegaan met de ingrijpende rechtspositionele
gevolgen ex art. 9.3 cao NU
Dit agendapunt wordt gezamenlijk behandeld met agendapunt 5.
5.

Reorganisatie B&A: al dan niet Sociaal Plan ex art. 9.4 cao NU
Vraag OPUT: Bij de plaatsingsprocedure is een sollicitatie opgenomen. Hoe wordt de procedure
gevolgd als de sollicitant niet in aanmerking komt voor de functie?
Reactie Peter Daalmans: 1 van de stappen in de selectieprocedure is het plaatsingsgesprek, welk
gesprek door het huidige team van leidinggevenden is voorbereid. Iedere medewerker krijgt een
voorlopig aanbod voor een functie in de nieuwe organisatie, maar de medewerker kan ook aangeven
een van de nieuwe functies te ambiëren. In 2 gevallen bleek dat er voor een nieuwe functie meerdere
gegadigden waren. In dat geval vindt er een sollicitatieprocedure plaats. Indien de medewerker dan
niet door de selectieprocedure komt voor de nieuwe functie, is er sowieso een andere functie voor
hem voorhanden binnen de organisatie.
-

-

-

-

Vraag OPUT: welke criteria worden gehanteerd in geval van functievolging?
Reactie Peter Daalmans: we hebben gekeken naar de huidige taken van de medewerker, wat kan er
vanwege de reorganisatie aan veranderen, welke UFO-profielen spelen dan een rol, dan zie je dat over
het algemeen men heel makkelijk binnen die range blijft van maximaal 2 salarisschalen hoger of lager.
Er was in de meeste gevallen een UFO-profiel te vinden dat passend is. Mogelijk is het dat daarbij
nieuwe taken aanwezig zijn (nieuw resultaatgebied in het UFO-profiel), maar die liggen binnen de
competentierange van wat de mensen moeten kunnen.
Reactie Wim Somsen: daar waar mensen optioneel de mogelijkheid hebben om door te groeien naar
een volgend functieniveau, wordt op basis van de cao een aanloopschaal gehanteerd. Indien de
medewerker na 2 jaar niet voldoet aan de eisen (hetgeen wordt afgesproken en vastgelegd tussen
leidinggevende en medewerker), dan wordt bekeken welke individuele gevolgen dat heeft. De
verwachting is dat dit wel goed komt.
Vraag OPUT: hoeveel functies worden opgeheven? Er moet onderscheid worden gemaakt tussen
functievolgers en opheffing functie.
Reactie Peter Daalmans: verwijst naar hoofdstuk 6 reorganisatieplan, waar dit is vermeld. Functies
Hoofd Archief, Hoofd ICT, Hoofd Bedrijfsvoering en Teamleider 2 worden opgeheven. De overige
wijzigingen betreffen verschuivingen in UFO-profiel.
Reactie Kees van Ast: er is geen sprake van ontslagdreiging.
Reactie Peter Daalmans: enkel indien een medewerker niet aan de vereisten kan voldoen, kan op
termijn tot beëindiging van de aanstelling worden overgegaan, vanwege onvoldoende functioneren.
Naar aanleiding van de plaatsingsgesprekken is de verwachting dat ten minste 95% van de
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medewerkers kan voldoen aan de kwaliteitseisen. Het merendeel van de medewerkers is gemotiveerd
en ik heb er ook veel vertrouwen in.
-

OPUT merkt op dat functievolgers geplaatst moeten worden en dat alleen bij opheffing functie en
herplaatsing in een andere functie kwaliteitseisen gesteld kunnen worden.
Peter Daalmans bevestigt dat functievolgers gewoon geplaatst worden.

Op verzoek van het OPUT zal een interne toetsingscommissie voor de reorganisatie B&A worden ingesteld, die
in individuele gevallen het volgende kan toetsen:
Inachtneming plaatsingsprocedure;
Begeleiding medewerker naar nieuwe functie: inachtneming individuele afspraken tussen
leidinggevende en medewerker over (kwaliteits)eisen bij plaatsing in nieuwe functie en geboden
faciliteiten (bijv. opleiding) in dat kader.
Peter Daalmans geeft verder aan dat hij twee jaar de tijd wil uittrekken om de nieuwe organisatie en
cultuurverandering te realiseren. Daar zoekt hij ook externe ondersteuning bij, daar is in de begroting een
budget voor opgenomen. Dit zal worden uitgewerkt in een ontwikkelplan, dat gezamenlijk met de
medewerkers moet worden opgesteld. Kern is dat de organisatiecultuur moet veranderen (meer
ondernemend, meer opener, meer deadlines stellen).
Geopperd wordt om de toetsingscommissie ook hieraan te verbinden (begeleiding medewerkers naar nieuwe
cultuur). De Dienstraad en OPUT kunnen hierbij betrokken worden.
Kees van Ast verzoekt Peter Daalman om het Lokaal Overleg vóór 1 februari 2014 in te lichten over uitwerking
van de plannen rond de Toetsingscommissie.
Overeengekomen wordt dat er geen Sociaal Plan zal worden opgesteld, omdat er geen sprake is van met
ontslag bedreigde medewerkers.
6. Statuut voor promovendi (waar het de rechten en verplichtingen van individuele medewerkers betreft)
Met betrekking tot het statuut voor promovendi is door het College van Bestuur met de voorzitter van de
URaad afgesproken dat het volgende medezeggenschapstraject zal worden gevolgd:
-

De rechtspositionele aspecten (daar waar het rechten en verplichtingen van individuele medewerkers
betreft) in een apart document ter instemming zullen worden voorgelegd aan OPUT;
En dat na instemming van OPUT het promovendibeleid en het promovendistatuut ter advisering wordt
voorgelegd aan de UR (met uitzondering van voormelde rechtspositionele aspecten).

In de notitie “Rechten en verplichtingen van individuele werknemers in het statuut voor promovendi” van 5
november 2013 (kenmerk 401.468/HR) zijn de artikelen uit het statuut voor promovendi, die ter instemming
worden voorgelegd aan het OPUT, opgenomen. Het CvB heeft op 27 november 2013 (kenmerk LO-2013-232)
een brief gezonden aan het OPUT inzake het statuut voor promovendi, waarin aan het verzoek van het OPUT
e
om artikel 5 lid 1, 3 gedachtenstreepje (onderwijsprogramma van 30 EC) ter instemming aan het OPUT voor te
leggen, wordt tegemoetgekomen.
OPUT geeft aan dat zij enkel uitspraken doet over de artikelen in het statuut voor promovendi, die gaan over
promovendi met een werknemerstatus.
OPUT geeft verder aan dat zij niet gecommitteerd wil worden aan een systeem dat niet is toegestaan (te weten
contractpromovendi die een beurs van de universiteit ontvangen). Het OPUT doet geen uitspraken over het
toestaan van deze categorie promovendi.
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In dat kader wordt afgesproken dat de volgende toevoeging in het statuut voor promovendi wordt
opgenomen:
Voetnoot 1 bij artikel 2, lid 1, sub ci wordt gewijzigd van “Momenteel niet mogelijk” in “Momenteel niet
mogelijk en niet toegestaan”.
Het OPUT stemt in met de volgende artikelen als opgenomen in het statuut voor promovendi, versie 30
oktober 2013:
-

Artikel 11 lid 2, 4, 5, 6;
Artikel 15 lid 5, 6 en 7;
Artikel 16a;
Artikel 22;
Art. 23 lid 3 en 5;
Artikel 27 lid 1;
Artikel 30 lid 2.
e

Met betrekking tot artikel 5 lid 1, 3 gedachtestreepje geeft Paul van Dijk desgevraagd aan dat het
onderwijsprogramma van 30 EC niet geldt voor promovendi die hun promotietraject thans reeds zijn
begonnen. Het geldt voor nieuwe promovendi. Wel zullen bestaande promovendi geregistreerd worden
conform het statuut.
OPUT hecht er aan dat er een op de promovendus afgestemd opleidings- en begeleidingsplan, als bedoeld in
art. 6.8 cao NU, wordt vastgesteld. Dit is een plicht voor de werkgever en een recht voor de werknemer. OPUT
kan niet zeggen of 30 EC voldoende is. Het is belangrijk dat het een individuele afspraak tussen medewerker en
promotor is en dat er mogelijkheid bestaat tot maatwerk.
Kees van Ast: het is staande praktijk dat de promotor minimaal 30 EC aanbiedt aan de promovendus. CvB schat
in dat dat voldoende is om een promovendus van UT-niveau af te leveren. Het is een recht en een plicht voor
de promovendus.
Paul van Dijk geeft aan dat de promovendus door de opleidingsplicht beter toegerust wordt om in de
resterende tijd efficiënter en beter zijn promotietraject te kunnen doorlopen, we verwachten een hoger
promotierendement. In het begin van het promotietraject kunnen promovendi bepaalde vaardigheden leren
(bijvoorbeeld schrijven in het Engels). Tegen het einde van het promotietraject kan een promovendus juist
behoefte hebben aan loopbaanoriëntering. Dat telt allemaal mee voor de 30 EC, ook bijvoorbeeld de eerste
keer een presentatie geven op een congres, summerschool, learning on the job. Verder kunnen eerder
verkregen competenties in mindering worden gebracht op de 30 EC. Het certificaat dat vervolgens wordt
verschaft, is bedoeld om de promovendus in de arbeidsmarkt een betere start te geven, teneinde te kunnen
laten zien hoe deze zich heeft ontwikkeld.
De URaad besluit op 18 december 2013 over het statuut voor promovendi. Het OPUT stemt in met de aan haar
voorgelegde artikelen, onder de voorwaarde dat op het extra Lokaal Overleg van 17 december 2013 de
definitieve versie van het statuut aan het OPUT wordt voorgelegd (indien de bespreking met de URaad tot
wijzigingen leidt, moet ook het OPUT daarover geïnformeerd worden). Alleen met betrekking tot artikel 5 lid 1,
e
3 gedachtestreepje kan het OPUT nog geen besluit nemen, aangezien er nog geen terugkoppeling heeft
plaatsgevonden met de achterban. Het OPUT geeft uiterlijk 6 december 2013 een schriftelijke reactie.
Desgevraagd geeft Eveline Hooftman aan dat algemene informatie over bezwaarprocedures is opgenomen op
de website van de Concerndirectie HR.
7. Reorganisatie GW/MB: in kennis stelling ex art. 9.2 cao NU
Desgevraagd geeft Kees van Ast aan dat er een aantal redenen zijn voor splitsing van de reorganisatie GW/MB
in 2 fasen:
Om vrij snel helderheid te geven aan de medewerkers van de 2 faculteiten wat er gaande is, eenheid
van bestuur te verkrijgen, en om snel aan een beleid voor de nieuwe faculteit te gaan werken;
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-

e

1 fase in kennis stelling, zonder ingrijpende rechtspositionele gevolgen, wordt voorgelegd aan de
e
URaad. 2 fase wordt met de lokale medezeggenschap afgehandeld (faculteitsraad), teneinde de
medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de eenheden te houden.

Fase 1 betreft een bestuurlijke fusie, fase 2 zal naar verwachting leiden tot een reorganisatie met
rechtspositionele gevolgen voor medewerkers. Voor fase 2 volgt een nieuwe in kennis stelling.
8. Begrotingsdiscipline/Meerjarenkader AVWG 2014-2019
De werkgroep Begrotingsdiscipline heeft een voorstel voor de begrotingsdiscipline opgesteld. Met betrekking
tot de grenswaarde als genoemd in punt 5 wordt afgesproken voorlopig (voor de duur van een jaar) een bedrag
van € 150.000 euro bij over- en onderbesteding te hanteren.
Het OPUT stelt zich op het standpunt dat bij de afspraken over de begrotingsdiscipline ook een afspraak over
de reserves hoort. Afspraken over begrotingsdiscipline, meerjarenkader en reserve AVWG zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het voorstel van het OPUT is om de reserves gestaffeld af te bouwen, om jaarlijks te
bekijken of er volgens de afspraken is gehandeld.
Kees van Ast geeft aan vóór 17 december 2013 een voorstel hierover te willen ontvangen. Afgesproken wordt
om dit in werkgroepverband op te stellen.
9. Begroting AVWG 2014
Het voorstel voor de begroting AVWG 2014 wordt besproken. De bij de agenda gevoegde projectvoorstellen
worden niet besproken, deze dienen ter informatie.
Het OPUT verzoekt om voor de volgende begroting de posten campuskaart en bedrijfssport apart op te nemen
in de begroting. Kees van Ast geeft aan dat dit wellicht in de huidige begroting al kan worden gedaan.
Met betrekking tot de bespreekpunten (stoelmassage, compensatie UR-lidmaatschap, WIW-medewerkers,
WSW-medewerkers, ouderschapsverlof en zorgverlof/mantelzorg) geeft het OPUT de voorkeur aan
stoelmassage, WSW, zorgverlof/mantelzorg (dit wil het OPUT meer faciliteren voor alle medewerkers, omdat
daar steeds meer een beroep op wordt gedaan) en ouderschapsverlof. Voorkeur van OPUT gaat niet uit naar
WIW-medewerkers, omdat deze medewerkers in geval van bekostiging uit de AVWG in vaste dienst kunnen
blijven vanwege financiering uit de AVWG. Dat zou dan echter ook kunnen gelden voor medewerkers die met
ontslag bedreigd zijn vanuit een reorganisatie. Financiering van dienstverbanden is een hellend vlak).
Kees van Ast geeft aan dat zijn voorkeur niet uitgaat naar stoelmassage. De voorkeur gaat wel uit naar WIWmedewerkers (er is geen budget voor deze groep medewerkers, middels betaling uit de AVWG kunnen deze
medewerkers in dienst blijven), compensatie UR-lidmaatschap (aangeboden om vergoedingen daarvoor te
verhogen, juist om te zorgen dat er meer gespreide vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid in de UR kan
komen. Dat is in het belang van het personeel).
Mirjam Spit: met betrekking tot WIW wordt voorgesteld om geen nieuwe WIW-gevallen meer te betalen uit de
AVWG.
Kees van Ast stelt voor: stoelmassage, WIW (in ieder geval voor 2014) en UR-lidmaatschap.
OPUT geeft aan dat met betrekking tot compensatie UR-lidmaatschap een protocol/voorschrift gewenst is over
compensatie van de UR-lidmaatschap aan de eenheden.
De begroting AVWG 2014 wordt voorlopig vastgesteld (waarbij van de bespreekpunten stoelmassage, WIW en
UR-lidmaatschap onderdeel van de voorlopig vastgestelde begroting uitmaken), onder de voorwaarde dat het
OPUT de begroting in het delegatieoverleg kan bespreken en de compensatie UR-lidmaatschap in een protocol
wordt vastgelegd. Vervolgens kan de begroting in het Lokaal Overleg van 17 december 2013 ter vaststelling
worden geagendeerd.
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10. Stand van zaken AVWG 2013
Mirjam Spit: verwachting is dat er circa € 170.000 niet wordt besteed van de AVWG 2013.
Het bedrag wordt ter kennisgeving aangenomen.
Ronald van ’t End geeft aan dat in het laatste werkgroepoverleg een voorstel is voorbereid voor de besteding
van het restant van de AVWG 2013: vakbondscontributie (in het keuzemodel), 50% van de internetvergoeding
(in het keuzemodel) en het dan resterende bedrag als donatie aan de UT kring.
Kees van Ast gaat niet akkoord met dit voorstel, aangezien nog niet bekend is welk bedrag overblijft.
OPUT wijst erop dat het voorstel conform de afspraak over de begrotingsdiscipline is.
Kees van Ast geeft aan nu geen besluit hierover te nemen. Uiterlijk in het Lokaal Overleg van 17 december a.s.
zal hierover een besluit worden genomen.
11. Jaarverslag Gezond en Sterk op het Werk 2012
Het jaarverslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
12. Rondvraag & sluiting
OPUT wijst op de ontwikkelingsdagen als opgenomen in de cao NU, alle medewerkers hebben recht
op 2 ontwikkelingsdagen per jaar. Mirjam Spit geeft in reactie hierop aan dat de UT heeft gevolgd hoe
andere universiteiten en de VSNU hiermee omgaat. Bij de UT zullen de ontwikkelingsdagen onder de
aandacht wordt gebracht in de jaargesprekken tussen leidinggevende en hun medewerkers. Er zal
geen registratiesysteem voor worden opgezet. Het eigenaarschap m.b.t. de ontwikkelingsdagen ligt bij
de leidinggevende en diens medewerkers;
OPUT stelt dat de ontslagbeschermingstermijn bij een reorganisatie (bijv. reorganisatie EWI) aanvangt
op het moment dat het personeelsplan is opgesteld. Eveline Hooftman geeft aan dat de betreffende
cao-bepaling zo uitlegt, dat de ontslagbeschermingstermijn aanvangt op het moment dat het
voornemen tot het besluit waaruit ontslagdreiging volgt is verzonden aan de medewerker. Bij het
voornemen in het kader van de reorganisatie EWI is het concept personeelsplan wel als bijlage
meegestuurd.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur.
ste

Actiepunten van 269 LO
2.
In TO voorstel van OPUT uitwerken over Sociaal Jaarverslag Lokaal Overleg + in
TO monitoring UT Verlofregeling bespreken
3
Lokaal Overleg vóór 1 februari 2014 inlichten omtrent uitwerking plannen
Toetsingscommissie
4.
Uiterlijk 6 december 2013 schriftelijke reactie geven aan CvB m.b.t. artikel 5 lid 1,
e
3 gedachtestreepje statuut voor promovendi
5.
In werkgroep Begrotingsdiscipline voorstel opstellen over afbouw reserve AVWG
ten behoeve van Lokaal Overleg van 17 december 2013

OPUT
B&A
OPUT
Werkgroep
Begrotingsdiscipline
AVWG
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