
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 22 juni 2017 

De delegatie heeft ingestemd met de Regeling Klokkenluiders Universiteit Leiden, de lokale invulling 
van de Wet Huis voor Klokkenluiders. De regeling wordt ook voorgelegd aan de UR. 
Het jaarverslag 2016 van de arbodienst, VGM, is besproken. De delegatie heeft opnieuw gevraagd 
naar het Plan van Aanpak Toegankelijkheid, dat op basis van de RI&E moet worden opgesteld. Ook is 
aandacht gevraagd voor vluchtwegen in het Gorlaeus tijdens de verbouwing. Bij incidenten die ’s 
avonds plaatsvinden schakelt de universiteit een beveiligingsbedrijf in, dat binnen enkele minuten ter 
plaatse is. De preventiemedewerkers van het UFB rapporteren over veiligheidsincidenten en 
(bijna)ongevallen. Er is in het verslagjaar geen enkele melding gedaan aan de Inspectie Sociale Zaken 
Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie). 
Naar aanleiding van het jaarverslag 2016 van de vertrouwenspersonen personele aangelegenheden 
heeft de delegatie gewezen op de cao-afspraak dat onderzocht moet worden of een ombudsfunctie 
voor medewerkers ingesteld moet worden. Voor studenten kent de universiteit al langer een 
ombudsfunctionaris. De vertrouwenspersonen hebben een informele manier van werken. Het 
gesprek over de wenselijkheid van een ombudsfunctionaris wordt voortgezet. 
Uit de rapportage R&O-gesprekken blijkt dat in de gesprekken vaker over onderwijsprestaties is 
gesproken en er meer jaarrapporten zijn opgesteld. Afgesproken wordt dat in de volgende 
rapportage in het bijzonder gekeken zal worden naar afspraken over ontwikkeling van medewerkers.  
 
 
Kort verslag van het Technisch Overleg op 22 juni 2017 
De ontwikkeling HR Next Level is toegelicht. De beweging om de p&o-administratie centraal binnen 
de universiteit te positioneren is ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, het is 
geen bezuiniging.  
Bij de bespreking van Personeel in Cijfers heeft de vakbondsdelegatie vragen gesteld over de groei 
van het aantal tijdelijke medewerkers, met name docenten. Dat geeft extra werk voor de vaste 
medewerkers. Ook het feit dat steeds opnieuw tijdelijke mensen worden aangesteld ledit tot 
werkdruk bij de vaste kern. De cao-afspraak over daling van het aantal tijdelijke aanstellingen is door 
de sector gehaald. Ook in Leiden is die gedaald, maar de universiteit blijft nog boven 22% tijdelijke 
aanstellingen in de categorie hoogleraar, UHD, UD en docent. De delegatie vindt dat dit percentage 
in de toekomst verder moet dalen. 
De thema’s voor de Personeelsmonitor 2018 zijn loopbaanbeleid, werkdruk, begeleiding van 
promovendi, secundaire arbeidsvoorwaarden en catering. 
De delegatie heeft haar waardering uitgesproken voor de dienstverlening van het SCIS, het is prettig 
dat de internationals op één plaats terecht kunnen.  


