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1) Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een korte 
kennismakingsronde. Angelique Wensveen stelt Liselore Schuring voor die haar 
gedurende haar verlof zal vervangen als personeelsadviseur Bestuursbureau. 
Erik van Keulen (interim Directeur Academische Zaken is aanwezig in verband 
met een toelichting op agendapunt 2). 
 
 

2) Stand van zaken Academische Zaken (AZ) 
Erik van Keulen (EvK) introduceert zichzelf; hij is interim directeur AZ per 1 
november 2017 en geeft een toelichting op zijn opdracht. De focus ligt bij het 
aansturen en coachen van medewerkers van AZ bij het ingezette veranderproces. 
De nadruk in dit proces zal komen te liggen op meer verbinding, integrale en 
onderlinge samenwerking. 
Het CvB heeft aangegeven het strategisch beleid te willen intensiveren; waar 
staat AZ voor en hoe brengen we het strategisch beleid in uitvoering. Dit moet 
leiden tot een duidelijk profiel van AZ. Hier zal eventuele versterking op worden 
aangepast en ook de werving van een nieuwe directeur AZ. 
De observaties van EvK met betrekking tot de afdeling zijn zeer positief: prettige 
sfeer, harde werkers, wel afwachtend en nieuwsgierig naar de toekomst. 
Binnen de afdeling is afgelopen maanden een hoop veranderd; veel vacatures 
vanwege vertrek collega’s (pensioen of andere werkkring). EvK spreekt 
waardering uit over het feit dat de afdeling overeind is gebleven. Deze is nu 
gelukkig weer op volle sterkte. De huisvesting is nog een punt van aandacht in de 
nabije toekomst. 
Verdere observaties puntsgewijs: 
- Weinig aandacht voor opleiding/vaardigheden dus werken aan het maken 

van een opleidingsplan voor beleidsadviseurs 
- Duidelijk krijgen wát bij AZ hoort en wát niet 
- Veel projecten; onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het aanstellen 

van interne programmaleiders 
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- Veel routines t.b.v. coördinatie met betrekking tot going concern. Dit maakt 
dat er weinig tijd is voor pro-activiteit (bijvoorbeeld nadenken over de 
gevolgen van de Brexit). 

- Te weinig synergie tussen verschillende clusters onderwijs, onderzoek, 
internationalisering en valorisatie. Dit kan beter. 

- Meer aandacht voor samenwerking met en betrekken van andere onderdelen 
zoals SOZ, ICLON, maar ook LURIS en faculteiten. 
 

Planning: Half maart vindt er een 2-daagse seminar plaats voor de afdeling AZ 
voor het bespreken van het conceptrapport tbv de afdeling. Bespreking en 
vaststelling door het CvB in april. Voor de zomer start werving van nieuwe 
directeur AZ met als startdatum 1 september 2018. 
 
De DR vraagt of de bespreking van het conceptrapport op het seminar 
oriënterend van aard is. 
EvK zal daar toelichten dat de afdeling AZ de strategische cockpit is van het CvB. 
Naast een gedeelte teambuilding zal tijdens de 2-daagse dieper worden ingegaan 
op de invulling van het opleidingsplan; waar is behoefte aan en wat is nodig voor 
een goede strategische adviseur. 
 
De DR is tevreden met de planning en vraagt of de bevindingen naar aanleiding 
van het Rapport Berenschot nu van de baan zijn. 
 
EvK geeft aan dat het Rapport Berenschot een nuttig rapport is en aanleiding 
heeft gegeven nader naar de organisatie te kijken; hoe lopen de verbindingen nu 
precies.  
 
De DR wordt graag betrokken bij het veranderproces en zou graag voldoende tijd 
krijgen om reactie te geven op het voorstel vanwege het formele adviesrecht van 
de DR in geval van een eventuele reorganisatie. 
 
Zodra het rapport klaar is zal het met de DR worden besproken. 
 
De DR informeert of er bij de invulling van de vacatures bij AZ ook gedacht is aan 
mobiliteit van personeel. 
Het MT licht toe dat bij de invulling van deze vacatures – conform het beleid – 
eerst is gekeken naar de boventalligheid en interne kandidaten. Eén functie 
binnen AZ is vervuld vanuit een faculteit.  
EvK benadrukt in dit verband ook nog eens dat verbinding met faculteit 
essentieel is. In het voorstel voor de afdeling AZ zal ook worden nagedacht over 
het aanstellen van een zogenaamde accountmanager die vanuit AZ bijvoorbeeld  
1 dag per week zijn of haar werk uitvoert in een faculteit. 
 
De DR vraagt in hoeverre SOZ en LURIS betrokken worden bij het 
veranderproces van AZ. 
Het MT geeft aan dat er nauw overleg is met genoemde partijen. Momenteel is het 
proces nog in de onderzoeksfase. 

 
 

Actie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 
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3) Verslag vorige vergadering 5 oktober 2017 
Naar aanleiding van agendapunt 5) vraagt de DR of de mogelijkheid tot 
thuiswerken meer uitnodigend in het ABC kan worden opgeschreven. 
 
Het MT licht toe dat er – in overleg – kan worden thuisgewerkt. Voorts benadrukt 
het MT dat het gaat om maatwerk; afspraken tussen medewerker en 
leidinggevende worden in overleg gemaakt, passend bij de aard van 
werkzaamheden en afdeling. 
Er is sprake van enige terughoudendheid t.a.v. thuiswerken in sommige gevallen. 
Veiligheidsaspecten, concernsystemen zijn redenen voor die terughoudendheid.  
De DR vindt het belangrijk dat medewerkers zich vrij voelen om dit aan te 
kaarten.  
 
Verder merkt de DR op dat het ABC op de website dateert uit 2016 en dat het 
organogram van het Bestuursbureau moet worden aangepast. 
Het MT neemt actie.          

 
 

4) Mededelingen van het MT 
- In het kader van het Milieubeleidsplan wordt hard gewerkt aan het scheiden 

van afval en o.a. het aanbrengen van spaarlampen waardoor het 
energieverbruik aanzienlijk is gedaald. 

- Een enthousiaste stuurgroep is druk bezig met de voorbereidingen van de 
universiteitsbrede personeelsmonitor 2018. 

- Nieuwe medewerkers binnen het Bestuursbureau; o.a.: 
 Senior beleidsmedewerker onderzoek 
 Senior beleidsmedewerker internationalisering 
 Regiocoördinator Indonesië  
 Bestuurssecretaris Onderzoek (intern) 
 Nieuwe Chef Kabinet (intern) 
 IM- 4 vacatures; uitbreiding mede ivm nieuwe pricacy wetgeving 
 FSSC: datamanagement uitbreiding 
 AIC-uitbreiding met 1 medewerker 
 HRM – vertrouwenspersoon (tijdelijke uitbreiding) 
 SCM; communicatiefunctie versterkt met interne communicatie 

medewerker Universiteit Leiden/Bestuursbureau en een 
communicatiemedewerker ten behoeve van de Campus Den Haag 
 

 De DR vraagt of met de hernieuwde vraagstelling van de personeelsmonitor het 
 nog mogelijk is om de resultaten met die van de vorige monitor te vergelijken. 
 Het MT is zich daar van bewust en beaamt het belang hiervan.  
 
 Mededeling van de Dienstraad 
 De DR meldt dat Patrick Klaassen de rol van voorzitter van de DR op zich neemt 
 en Paul Flach die van secretaris. 
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5) Eventuele herinrichting werkplekken Bestuursbureau (proces en communicatie) 

De DR ontving klachten van IM over verbouwing zolder; er zou onvoldoende 
communicatie zijn geweest met de medewerkers over deze verbouwing. 

 
 Het MT merkt op dat deze verbouwing een lange aanloop heeft gehad en 
 vervolgens in een stroomversnelling terecht is gekomen. De communicatie had 
 beter gekund en zal dit punt meenemen in de komende verbouwingen van het 
 CvB secretariaat en de DIA ruimte. 
 

 
6) Stand van zaken HR Next Level/vorming PSSC 

Het MT licht de belangrijkste ontwikkelingen toe. 
 De UR heeft formeel positief advies uitgebracht op fase 1 van het project HR Next 
 Level. Dit betekent dat de voorbereidingen van het reorganisatietraject door 
 kunnen gaan. De inhoudelijke voorbereidingen met de faculteiten t.a.v. het 
 opnieuw inrichten van de werkprocessen op HR gebied lopen goed. Het 
 reorganisatieplan en het personeelsplan zijn voor de zomer klaar. Per 1 
 september start de uitvoering van de reorganisatie; het voeren van de 
 plaatsingsgesprekken.  
 In de volgende vergadering zal uitgebreider bij het onderwerp HR next level 
 worden stilgestaan. 
 
 

7) Rondvraag 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 


