
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 15 april 2021 

Met de delegatie is het proces rondom het Strategisch Plan besproken, waarbij de delegatie is 

meegenomen in de toekomstvisie van de universiteit. Afgesproken is dat een deel van de delegatie 

op korte termijn in gesprek gaat met de directeuren SAZ en HRM om de ideeën van de delegatie in 

het kader van het Strategisch Plan te delen.  

Daarnaast is gesproken over de (verwachte) opening van de universiteit per 26 april aanstaande.  

Ten slotte is de vacaturetekst voor de te werven Ombudsfunctionaris met de delegatie gedeeld. Dit 

past bij het open gesprek dat gevoerd wordt met Lokaal Overleg en de Universiteitsraad over dit 

onderwerp. De delegatie heeft een aantal tekstuele suggesties gedaan die worden meegenomen. 

Ook heeft zij gewezen op de onafhankelijke postie van de Ombudsfunctionaris, hetgeen volgens haar 

ook uit de secretariële ondersteuning en beschikbare werkplek cq gespreksruimte moet blijken. 

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 15 april 2021 

Femke van Moorsel, programmamanager Harmonisatie Onderwijslogistiek, heeft een presentatie 

gegeven over dit programma. Naar aanleiding hiervan heeft de delegatie een aantal punten naar 

voren gebracht, zoals aandacht voor de “niet reguliere” student en voor werkdruk ihkv (afronding 

van) projectdeelname.  

Met de delegatie is gesproken over de beoogde wijzigingen in de R&O rapportage. Van controle-

rapportage, die eenmaal per jaar beschikbaar is, naar een eigen dashboard voor eenheden zodat 

men zelf de (real time) management-informatie kan gebruiken. De delegatie is hier positief over, en 

benadrukt tevens het belang van kwalitatief goede R&O-gesprekken. Opnieuw is aandacht gevraagd 

voor de (ont)koppeling van de periodieke verhoging aan de in SAP geregistreerde beoordeling. 

Ten slotte is gesproken over de vormgeving van de personeelsmonitor in 2021. Om het aantal 

surveys zo laag mogelijk te houden, wordt gekeken naar een gecombineerde survey voor WP en OBP 

waar voldoende relevante vragen in opgenomen zijn zonder de werknemer te overvragen. Daarbij is 

tevens met de delegatie gesproken over hoe om te gaan met Corona-gerelateerde surveyvragen.  


