
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 13 februari 2020 

De delegatie is bijgepraat over Erkennen & Waarderen. Er komt een universiteitsbrede commissie, 

die de opdracht krijgt om een visie mbt Erkennen & Waarderen op te stellen en daarmee input te 

geven op het komend strategisch plan en de langere termijn. Kernwoorden zijn onderwijs, 

leiderschap. Op VSNU-niveau is dit geadresseerd in de position paper Ruimte voor ieders talent.  

Met de delegatie is de evaluatie HR Next Level besproken. In deze evaluatie is de personele kant en 

het proces belicht. Hiermee is de reorganisatie afgerond, maar niet de ingezette verandering van HR 

Next Level. De collectieve sluitingsdagen 2022 zijn vastgesteld. Met de delegatie is ook gesproken 

over de informatievoorziening tav het coronavirus, en de aandacht die de universiteit heeft voor het 

tegengaan van discriminatie van mensen met een Aziatisch uiterlijk. De delegatie heeft gevraagd de 

inhuur van zzp-ers voor het curriculair onderwijs bij een van de organisatieonderdelen te 

onderzoeken.  

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 13 februari 2020 

De stand van zaken Plan van Aanpak Werkdruk is uitgebreid besproken. Toegelicht is oa de aandacht 

voor reductie van werkdruk via de periodieke bestuurlijke overleggen, maar ook via vermindering 

regeldruk (programma onderwijslogistiek, follow up red tape, VSNU-lobby tav het voorkomen van 

meer afspraken rondom kwaliteitszorg). Ook de toolbox werkdruk op de medewerkerswebsite is 

toegelicht, alsmede het programma Healthy University. De delegatie is uitgenodigd om aan te 

schuiven bij de klankbordgroep. Bedoeling is niet alleen top down, maar ook bottom up te werken en 

ideeën uit te wisselen. De delegatie heeft aandacht gevraagd voor de praktische kant van het 

Vitaliteitspakt en aangegeven dat werknemers niet altijd vervangen worden en de taakvermindering 

van deelnemers bij O&O-werkzaamheden een complex vraagstuk kan zijn. Dit ziet op het maken van 

goede afspraken tussen werknemer en werkgever. Vervanging is overigens niet altijd nodig.  

De delegatie constateert dat echte werkdrukreductie gerealiseerd wordt met extra geld, of door 

bepaalde taken niet meer te doen. Voor een volgend TO wordt het hoofd HRM van FWN uitgenodigd 

voor een toelichting op de aanpak werkdruk.   


