
Kort verslag van het Lokaal Overleg op 9 september 2021 

Het Jaarverslag Vertrouwenspersonen Personeel 2020 is door de vertrouwenspersonen in het Lokaal 

Overleg toegelicht. De delegatie heeft gewezen op het door medewerkers ervaren gebrek aan 

transparantie bij bevorderingen en nadrukkelijk aandacht gevraagd voor transparantie in de 

taakbelasting. Daarnaast is gesproken over de benodigde ontwikkeling van medewerkers en 

leidinggevenden om het goede gesprek met elkaar aan te kunnen gaan.  

Het voorgestelde, universitaire thuiswerkbeleid (beleid verstrekking thuiswerkfaciliteiten) is verder 

toegelicht en besproken. Dit beleid bevat een universitaire norm over thuiswerken en het 

beleidskader waarin de voorwaarden en faciliteiten beschreven zijn. Het gaat om het kader voor 

thuiswerken, zowel nu als in het post-coronatijdperk. De delegatie heeft ingestemd met dit beleid, 

waarbij tevens is afgesproken dat er goede communicatie – vooral ook richting medewerkers – 

plaatsvindt en dat er op termijn een evaluatie van het beleidskader plaatsvindt. 

Ook de verdere versoepelingen voor het hoger onderwijs zijn besproken, waarbij de delegatie 

aandacht heeft gevraagd voor de zorgen onder docenten en gewezen heeft op het belang van goede, 

heldere communicatie.  

 

Kort verslag van het Technisch Overleg op 9 september 2021 

In het TO is de stand van zaken met betrekking tot Erkennen & Waarderen toegelicht. Daarnaast is 

ook de Kadernota besproken.  

Naar aanleiding van het cao-akkoord is met de delegatie het voorstel voor de uitwerking van de 

thuiswerkvergoeding à 2 euro per dag besproken. Voorgesteld is om op default basis, dwz middels 

een rooster, te werken. Dit rooster wordt door de medewerker zelf ingevuld in het Serviceplein. De 

medewerker is verantwoordelijk dat het aantal thuiswerkdagen onder de streep klopt. Niet beoogd 

wordt om wekelijks het rooster aan te passen. De delegatie is positief over dit voorstel. Ook hier 

benadrukt de delegatie het belang van heldere communicatie richting medewerkers. Het voorstel 

wordt verder uitgewerkt. 

NB Nu de cao-tekst pas eind september gereed is, daarna de formele besluitvorming plaatsvindt en 

de systemen nog aangepast moeten worden, zal de thuiswerkvergoeding à 2 euro per dag met 

terugwerkende kracht uitbetaald worden. Beoogd wordt om de thuiswerkvergoeding vanaf 

november ingeregeld te hebben. Eerder is met de delegatie overeenstemming bereikt dat de 

internetvergoeding vooruitlopend op het inregelen van de vergoeding voor het thuiswerken 

uitbetaald blijft worden. 


