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Concept verslag Overlegvergadering Dienstraad Bestuursbureau - MT 

Datum: 29 juni 2017 

Aanwezig: 

Dienstraad (DR): Floor Frederiks, Patrick Klaassen, Dick van der Lecq, Daniel Mandel, Karin 

van der Top 

Management Team (MT): Carolien Metselaar (voorzitter), Jan van der Boon, Angelique 

Wensveen (P&OS) 

 

Verslag: Wanda Smit 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Kennismaking Carolien Metselaar; Secretaris CvB/Algemeen Directeur BB 

Carolien Metselaar stelt zichzelf voor en vertelt over haar werkverleden en benadrukt 

dat zijn medezeggenschap belangrijk vindt en geeft aan dat zij een laagdrempelige en 

open manier van werken heeft. Leden Dienstraad stellen zichzelf voor en vermelden 

hoelang zij in de Dienstraad zitten. Patrick Klaassen blijft als enige van de huidige 

leden zitten in de nieuwe Dienstraad. 

2) Opening en vaststelling verslag vorige vergadering 

 

Naar aanleiding van: 

Huisvesting PSSC (Personnel Shared Service Centre): Het MT meldt dat het overleg 

met de faculteiten over wat we centraal en decentraal beleggen meer tijd nodig heeft. 

De insteek blijft echter om de voorstellen met betrekking tot het PSSC vóór de zomer 

aan de UR voor te leggen. 

Mobiele telefoons medewerkers SCM: Aanpassing op verslag van 6 april 2017, het 

gebruik van privé mobiele telefoons door medewerkers van SCM is besproken in het 

MT maar nog niet besloten, hiervoor komt een voorstel van Marketing en 

Communicatie. 

 

3) Ziekteverzuimanalyse 2016 Bestuursbureau 

Dit punt staat als 3
de

 punt op de agenda maar wordt als 2
de

 punt behandeld omdat 

Angelique Wensveen een andere afspraak heeft. Angelique Wensveen geeft 

toelichting over de bijlage inzake Ziekteverzuimanalyse 2016 – Bestuursbureau (DR 

29.06.17-1). Met betrekking tot het ziekteverzuim is er in 2016 een lichte stijging ten 

opzichte van 2015 bij het Bestuursbureau, universiteitsbreed is er sprake van een lichte 

daling. Mogelijke verklaring voor deze stijging is de griep epidemie van het afgelopen 
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jaar. De Dienstraad merkt op dat er weliswaar ten opzichte van het afgelopen jaar een 

lichte stijging is maar dat het wel in de loop der jaren gestaag stijgt. Op dit moment 

zijn er geen prangende zaken maar het afgelopen jaar waren er wel een groot aantal 

langdurig zieken. Verzoek van Dienstraad om in de volgende rapportage ook de trend 

te laten zien zonder inbegrip van langdurig zieken, zodat het beeld duidelijker is. Jan 

van der Boon zegt dit toe.  

Na de zomer wordt er een werkgroep samengesteld met betrekking tot het 

vitaliteitsprogramma onder leiding van Angelique Wensveen, vanuit iedere directie 

wordt hiervoor één medewerker benoemd, vanuit de Dienstraad zal er ook iemand 

worden aangesteld, Patrick Klaassen zal dit opnemen met de nieuwe Dienstraadleden. 

4) Stand van zaken onderzoek Berenschot (mondeling) 

Carolien Metselaar heeft het onderzoek Berenschot overgenomen van Piet van 

Slooten, interviews zijn gehouden door  bureau Berenschot (Roeleke Vunderink). 

Berenschot levert een conceptrapport aan. In het vervolgtraject is er gelegenheid om 

op het rapport te reageren. De doorlooptijd voor dit traject neemt tijd. Het is nu aan het 

CvB om in overleg met het MT te bekijken wat de volgende stap is. Carolien 

Metselaar zal in een extra ingelaste vergadering met de Dienstraad de stand van zaken 

opnieuw toelichten.  

 

5) Mededelingen 

- Betrekken van de Dienstraad bij herinrichting Bestuursbureau: Hiervoor wordt 

door Jan van der Boon een groepje opgezet, de Dienstraad zal hierbij aansluiten. 

Patrick Klaassen neemt dit op met de nieuwe leden Dienstraad. 

- Voorbereiding begroting: eind augustus is hierover technisch overleg, daarna 

overlegvergadering met de Dienstraad. Daarna worden de cijfers aangeboden.  

- Uitslag verkiezingen: mooie opkomst bij verkiezingen, van de huidige leden blijft 

alleen Patrick Klaassen. Voor de eerstvolgende vergadering met de Dienstraad 

zullen zowel de oude als de nieuwe leden worden uitgenodigd. 

- Thuiswerken: dit onderwerp moet op de agenda blijven, het beleid hierover staat 

op papier is wel een issue. Wens om thuis te werken is groot maar het beleid 

hieromtrent is terughoudend. Carolien Metselaar zal dit bespreken in het MT. 

- Mobiele telefoons medewerkers SCM: wachten op memo van Renée Merkx, 

beleid hieromtrent is terughoudend. 

 

6) Rondvraag en sluiting 

Plezierige mededeling van Jan van der Boon; er zijn 7 nieuwe trainees geworven, 5 

vrouwen en 2 mannen.  

Verzoek van de Dienstraad aan het secretariaat om een borrel te organiseren in 

september voor oude en nieuwe Dienstraadleden. 

 

Nieuwe Dienstraad vergaderingen worden gepland. 


