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Vlootschouw, toelichting gang van zaken bij FdR: 

Joanne van der Leun, decaan FdR, heeft in 2017 voor het eerst gewerkt met het instrument 

Vlootschouw. De Vlootschouw wordt gevoerd aan de hand van managementinformatie die P&O 

opstelt, en waarvan P&O opvallende elementen analyseert. Het universitaire en facultaire beleid 

wordt ook betrokken bij de voorbereiding. Bij het gesprek zijn de WD, afdelingsvoorzitters en P&O 

aanwezig. Het doel is om meer strategisch en met enige afstand naar de werkelijkheid te kijken. De 

interactie tussen de afdelingsvoorzitters draagt bij aan het goede gesprek, ze kunnen van elkaar 

leren. In de Vlootschouw wordt niet gesproken over individuele dossiers, wel wordt gekeken waar 

bestuurlijk talent zit, en wie in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een extra opleiding. Het is de 

bedoeling dat het gesprek open gevoerd wordt, dat helpt bij het ontwikkelen van een strategische 

blik op het gehele personeelsbestand. De Vlootschouw wordt in elk instituut georganiseerd. Van der 

Leun is bij alle gesprekken aanwezig. Aan de hand van de strategische ontwikkeling van de faculteit 

en het instituut wordt gesproken over strategische personeelsplanning. De Vlootschouw is het 

strategisch instrument, het ROG is de doorvertaling naar de individuele medewerker. De delegatie 

vraagt naar mobiliteit tussen instituten als ergens een vacature ontstaat. Van der Leun antwoordt dat 

dit zonder Vlootschouw niet gebeurde, maar inmiddels ziet ze dergelijke bewegingen. Ook het OBP 

rouleert tussen instituten. Het voldoen aan alle criteria voor een bevordering betekent nog niet dat 

iemand ook bevorderd wordt, er is geen plaats om iedereen door te laten groeien. Het is een realiteit 

dat meer mensen bevorderd willen worden dan er mogelijkheden zijn. Daarom worden vacatures 

opengesteld, dan kunnen ook mensen reageren die niet op het vizier van de leidinggevende staan. 

Op een vraag van de delegatie is geantwoord als iemand alle taken volledig en voldoende naar de 

maatstaven van het hogere niveau vervult deze bevorderd moet worden. 

Voortgang acties op grond van de P-monitor: 

De delegatie is op de hoogte gebracht van welke activiteiten zijn gestart, en waar nog mee moet 

worden begonnen. 
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Vacaturevervulling en interne mobiliteit: 

Naar aanleiding van een toelichting op het beleid heeft de delegatie benadrukt dat bij structureel 

werk mensen een vaste aanstelling moeten krijgen. De werkgever heeft geantwoord dat men een 

flexibele schil wil handhaven, maar dat meer mensen in vaste dienst komen. Het vastgesteld beleid is 

om geen docenten in vaste dienst te nemen. Om het probleem van het steeds moeten inwerken van 

docenten het hoofd te bieden kan een eenmalige tijdelijke aanstelling voor een langere periode 

worden verleend. 


