
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 16 november 2017 

Er is gesproken over HR Next Level, het programma voor de doorontwikkeling van de gehele HR-

kolom binnen de universiteit. Een van de projecten is de vorming van een gecentraliseerd shared 

service centre personeel, het PSSC, waarin de medewerkers personeelsadministratie worden 

geplaatst. De beweging is gericht op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het is geen 

bezuiniging. Alle medewerkers zullen worden geplaatst.  

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 16 november 2017 

 

De werkgever heeft meegedeeld dat de universiteit de doelstelling om participatiewerkers aan te 

stellen heeft gehaald. De delegatie is daarover verheugd, en dringt erop aan dat blijvend 

inspanningen geleverd worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij onze organisatie 

te laten werken. 

Er is voor een tweede keer gesproken over het plan van aanpak werkdruk. De delegatie bracht naar 

voren dat al veel bekend is over de ervaren werkdruk, ze heeft de indruk dat onvoldoende sense of 

urgency is bij de aanpak. De werkgever herkent dit niet helemaal. De opbrengst van de 

personeelsmonitor 2015 was niet specifiek genoeg om concrete maatregelen op te baseren. In de 

monitor 2018 worden verdiepende vragen gesteld over werkdruk. Daarnaast is er maximaal geld 

ingezet voor handen voor de klas door het reduceren van overschotten bij faculteiten, en de interne 

regeldruk is verminderd.  

Onderkend wordt dat eenheden verschillend omgaan met bijvoorbeeld sabbaticals. Niet alle 

mogelijkheden worden gebruikt, waarschijnlijk omdat medewerkers niet bekend zijn met wat kan. In 

januari wordt verder gesproken over het terugdringen van ervaren werkdruk. 

Ook heeft de delegatie naar voren gebracht dat de sectorale bonden werken aan een voorstel voor 

het instellen van een ombudsfunctionaris. De werkgever is van mening dat het instrumentarium rond 

integriteit,  vertrouwenspersonen en klachtenregelingen, in Leiden op orde is en dat  de 

vertrouwenspersoon personeel voldoende bevoegdheden heeft.  Medewerkers kunnen kiezen welke 

weg het best bij henzelf en hun probleem past. 


