
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 10 september 2020. 

De delegatie is geïnformeerd over het door de Inspectie SZW aangekondigde onderzoek naar 

werkdruk en naar discriminatie op de werkvloer bij alle universiteiten. De universiteiten mogen in 

eerste instantie schriftelijk reageren. De medezeggenschap (LO en UR) wordt hierbij betrokken.  

Op verzoek van de delegatie zijn twee aanbevelingen van de Vertrouwenspersonen 

Personeelsaangelegenheden uit hun jaarverslag 2019 geagendeerd. Naar aanleiding daarvan wordt 

geconstateerd dat de zorgplicht voor een veilige werkomgeving nog duidelijker moet worden 

overgedragen aan de verschillende lagen in de organisatie. Dit ziet op verbindend leiderschap en op 

gedrag. Dit onderwerp neemt het College zeer serieus.  

Met de delegatie worden de gevolgen van de beleidsregels van de Belastingdienst besproken voor de 

vast (reis)kostenvergoedingen en de kilometervergoeding via het Keuzemodel ivm de 

thuiswerksituatie door Corona. Aan de delegatie is ter instemming de Tijdelijke Wijziging op de 

Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden UL voorgelegd. De delegatie begrijpt de noodzaak voor 

maatregelen. Op verzoek van de delegatie is gekeken of er financiële ruimte is voor een uitzondering 

voor de laagste salarisschalen die veelal juist wel moeten werken op locatie en voor wie deze 

kilometervergoeding financieel van belang kan zijn. Naar aanleiding van dit verzoek is een 

uitzondering overeengekomen voor medewerkers in salarisschaal 1 t/m 6 en heeft de delegatie 

ingestemd met de (aangepaste) Tijdelijke Wijziging op de Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 

Universiteit Leiden. Deze geldt van 22 september t/m 31 december 2020. 

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 10 september 2020. 

De gewijzigde Regeling melding Misstanden Universiteit Leiden 2020, voorheen Klokkenluiders-

regeling, is voor advies voorgelegd. De delegatie heeft diverse aanpassingsvoorstellen, waarover 

uitgebreid wordt gesproken. De tekst van de regeling wordt waar nodig en mogelijk aangepast. De 

regeling wordt opnieuw voor advies geagendeerd in het eerstvolgende Lokaal Overleg.  

Valérie Héraud (Hoofd HRM bij FWN) geeft een presentatie over de aanpak van werkdruk bij FWN. 

Deze aanpak is oa gebaseerd op “niet praten, maar doen” en het taboe doorbereken. Een 

aandachtspunt vanuit de delegatie is het perfectionisme van leidinggevenden waar werknemers last 

van kunnen hebben. Dit aspect krijgt nog onvoldoende aandacht in de aanpak van werkdruk. De 

delegatie is positief over de aanpak en het feit dat informatie van eenheden onderling met elkaar 

gedeeld wordt. 


