
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 29 oktober 2020. 

In het Lokaal Overleg is de stand van zaken besproken van het onderzoek dat de inspectie SZW bij 

universiteiten verricht naar werkdruk en naar discriminatie op de werkvloer. De stukken die door 

Leiden naar de inspectie gestuurd zijn, worden in december met het Lokaal Overleg besproken.  

Geagendeerd is het Jaarbeeld VGM, het VGM-jaarverslag in een nieuw format. De delegatie is 

positief over dit nieuwe format en heeft enkele verbetersuggesties gedaan. In het verlengde van het 

jaarbeeld is besproken dat begin november via de website gecommuniceerd wordt over de 

verzuimaanpak binnen de universiteit. Geen nieuw beleid, wel het opfrissen ervan. Basis is dat 

medewerkers en leidinggevenden de verantwoordelijkheid delen en vooral met elkaar in gesprek 

moeten gaan en blijven.  

 

Ten slotte is de Regeling melding Misstanden Universiteit Leiden 2020 besproken. De delegatie heeft 

op een aantal punten verbetersuggesties en aanpassingsvoorstellen gedaan. De delegatie beoogt 

met de suggesties de meldingsdrempel te verlagen. De nog openstaande suggesties/voorstellen 

worden nader bekeken. De regeling wordt om die reden in het volgende Lokaal Overleg opnieuw 

voor advies geagendeerd.  

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 29 oktober 2020. 

De Kadernota is besproken. De delegatie heeft tijdens de bespreking oa opgemerkt dat wanneer 
initiatieven uit de vernieuwingsmiddelen in de organisatie indalen, de kosten hiervan facultair 
beschikbaar moeten zijn en niet ten koste zouden moeten gaan van andere zaken.  
 
In het TO is door Suzy Sirks, directeur bedrijfsvoering van FGW, een presentatie gegeven over de 

Vlootschouw bij FGW, mede irt de R&O-gesprekken. Dit onderwerp is meermaals met de delegatie 

besproken en om die reden is besloten dit onderwerp vanuit de faculteiten te laten toelichten. Op de 

vraag van de delegatie hoe het R&O-gesprek zich verhoudt tot de Vlootschouw, is toegelicht dat in 

het R&O-gesprek afspraken met de medewerker worden gemaakt en dat HR kijkt welke afspraken er 

gemaakt zijn en eventuele wensen meeneemt naar de Vlootschouw. In de Vlootschouw worden geen 

individuele cases besproken. Het R&O-gesprek wordt als signaal gebruikt. Ten slotte is de delegatie 

blij dat de vlootschouw ook voor OBP wordt opgepakt.  


