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Verslag Overlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT 

 

Datum: 15 januari 2020 

 

Aanwezig: Carolien Metselaar (voorzitter), Jan van der Boon, Patrick Klaassen, Fons Lommerse, 

Edith den Boer, Kirsten Dibbet en Ard Weeda (notulist). 

 

Afwezig: Arjan van Rijn, Sintyha Boeddha 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda zonder wijzigingen vast. De DR geeft aan 

dat hij het onderwerp BHV wil bespreken bij de mededelingen.  

 

2. Conceptverslagen DR-MT BB overleg d.d. 27-08-2019 en 06-11-2019 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen over de verslagen. 

Er wordt afgesproken dat er in maart een extra vergadering wordt ingepland om de stand van 

zaken betreft de taakstelling en de aansturing hierop besproken zal worden.  

 

Naar aanleiding van de actielijst vraagt de DR naar de status van de onderwerpen aangaande het 

plaatsen van een magnetron in het Bestuursbureau en extra toiletten bij PSSC. 

 

Het MT geeft aan dat er een magnetron geplaatst wordt. De locatie voor de magnetron wordt nog 

onderzocht en t.z.t. bekend gemaakt.  

 

Voor de extra toiletten bij PSSC is er een ruimte gevonden voor twee nieuwe toiletten.  

De DR vraagt naar aanleiding hiervan of de toiletten op het BB genderneutraal kunnen worden 

gemaakt. Het MT geeft aan dit in de MT vergadering te bespreken.  

 

Verhuizing binnen het BV-domein; de P&O-adviseurs zijn verhuisd van de kantoortuin op de 4e 

etage naar kleinere kamers op de C5-vleugel.  

De DR wil zich goed voorbereiden op de risicoanalyse. Het MT beloofd een startdocument met 

aandachtspunten aan te leveren. 

 

3. Opleidingsplan BB 

Het opleidingsplan is voor 2019-2020 geschreven, de DR vraagt zich af of er volgend jaar een 

nieuw opleidingsplan komt of dat er een opleidingsplan voor meerdere jaren komt, parallel aan 

het strategisch plan.  

Het MT geeft aan dat het opleidingsplan voor dit jaar behapbaar is, in het kader van het 

strategisch plan zal gekeken worden of hierna weer een éénjarig plan of een meerjarenplan komt. 

 

De DR vindt het fijn dat in het opleidingsplan de verwachting is uitgesproken dat het streven is 

dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen.  

De DR heeft daarnaast drie aandachtpunten voor het opleidingsplan.  

 

1. Het BB heeft twee grote taken; concerntaken en servicetaken. De grote trainingen zijn 

voornamelijk trainingen voor medewerkers met concerntaken en vaak ook met een hogere 

functie.  

Het MT legt uit dat er voor medewerkers met servicetaken wel trainingen plaatsvinden, maar 

dat deze niet expliciet in het opleidingsplan worden genoemd.  

Er wordt afgesproken dat de trainingen voor de medewerkers met een servicetaak in het 

opleidingsplan zullen worden benoemd.  
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2. De cursus Strategisch Adviseren wordt o.b.v. de evaluatie gecontinueerd. De DR wil graag 

meekijken naar de evaluatie. 

Er zijn gesprekken met De Baak om de trainingen standaard in het HRM-aanbod op te nemen, 

zodat ook collega’s buiten het BB kunnen deelnemen aan de cursus. Afgelopen periode 

hebben er twee groepen medewerkers deelgenomen aan de cursus, deze medewerkers zijn 

vanuit de dienstleidingen geïnitieerd. In het vervolg kunnen medewerkers die bepaalde 

competenties willen ontwikkelen dit ook zelf bij hun leidinggevenden aangeven.  

Het MT heeft de input van de cursisten opgehaald om deze met De Baak te bespreken.  

Er wordt afgesproken dat de evaluatie van de cursus in combinatie met de verbetervoorstellen 

van het MT eerst met de DR wordt besproken, zo nodig via de mail. De DR kan haar 

aanvullingen via de mail of middels een afspraak aan het MT doorgeven. 

 

3. Focus op trainingen voor leidinggevenden komt niet terug in het opleidingsplan. Welke cursus 

gaan de leidinggevenden volgen of welk traject gaan de leidinggevenden in? 

Voor leidinggevenden is er een cursus academisch leiderschap, deze cursus is er voor de 

directeuren, voor de laag daaronder gaat het vaak om maatwerk. Het MT beloofd om de focus 

voor leidinggevenden beter uit te schrijven in het opleidingsplan.   

 

Budget 

Medewerkers worden ook geacht om individuele trainingen te volgen, gaan deze trainingen via 

het opleidingsbudget of via het afdelingsbudget. 

Het MT legt uit dat deze trainingen via het afdelingsbudget lopen, maar dat er ook activiteiten 

zijn voor universiteit brede activiteiten die onder centraal budget vallen. De conclusie is dat er 

verschillende middelen zijn zodat iedereen elk jaar trainingen kan volgen.  

 

4. Mededelingen 

Vanuit de BHV-groep zijn er signalen binnengekomen dat er een tekort aan BHV’ers is en dat de 

BHV’ers niet goed verspreid zijn over het BB. Er is aangegeven dat er minimaal zes BHV’ers 

erbij zouden moeten komen.  

Het MT gaat onderzoeken wat de stand van zaken is en koppelt dit terug naar de DR. 

 

5. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

 

Vergadering Onderwerp Door wie Deadline Status 

2019-3 P&O neemt vitaliteitsonderwerpen 

mee in de Nieuwsflits  

MT PM  

2019-3 Evaluatie rookbeleid BB MT December 

2019 

 

2019-3 Door- en uitstroomcijfers trainees MT   

2019-3 Verschillen in 

reiskostenvergoeding LDE-trainees 

MT   

2020-1 Datum risicoanalyse MT Wordt 

afspraak met 

DR gemaakt 

 

2020-1 Stand van zaken taakstelling + 

aansturing 

MT Maart 2020  

2020-1 Locatie magnetron MT Maart 2020  

2020-1 Genderneutrale toiletten? MT Maart 2020  

2020-1 Aanpassen opleidingsplan BB  MT BB 09-04-2020  

2020-1 Uitzoeken stand van zaken betreft 

het aantal BHV’ers 

   

 


