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Geacht College,

De Raad heeft met belangstelling kennisgenomen van de notitie Onderzoek
organisatieverandering øls gevolg van HRNext Level. Hij is verheugd dat er uitgebreid en

helder gereageerd is op de vragen en opmerhngen van de Raad.

De Raad adviseert positief op het voorgenomen besluit, omdat hij van het College in de

overlegvergadering van23 oktober 2017 de garantie heeft gekregen dat er geen sprake zal

zijn van gedwongen ontslagen in het kader van deze reorganisatie.

Het College heeft daarbij specifìek aangegeven dat werknemers met een aanstelling voor
onbepaalde tijd op wie de reorganisatie van toepassing is, een baangarantie hebben binnen
de nieuw te vormen organisatie. Werknemers die thans een tijdelijke aanstelling hebben met
uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd worden, indien zij aan de functie-eisen
blijven voldoen, behandeld als werknemers met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Dit is
volgens de Raad een correcte werkwijze.

Het College heeft desgevraagd aangegeven dat er een inspanning zal worden gedaan in het
kader van het herkennen en signaleren van eventuele spanningen en andere negatieve

gevoelens die kunnen ontstaan als gevolg van de reorganisatie. Hier zal proactief op worden
gereageerd. De Raad is hierover te spreken.

Tevens heeft het College, bij monde van de Directeur Bedrijfsvoering, zijn vertrouwen
uitgesproken over de te verwachten flexibiliteit van de medewerkers op wie de reorganisatie
betrekking heeft. Zolang leiding en medewerkers goed met elkaar in gesprek blijven, zullen
er naar zijn inschatting geen problemen ontstaan. Daarbij werd aangegeven dat de

reorganisatie kansen biedt voor P&O-functionarissen om zich professioneel te ontwikkelen
in een eigen specialisme. Er werd benadrukt dat HR Next Level zeker niet bedoeld is als

bezuinigingsoperatie. Deze uitspraken vindt de Raad bemoedigend.
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Blað,212 Over de toezegging dat er een fisiek aanspreeþunt in Den Haagzalworden gerealiseerd is
de Raad uiteraard zeer te spreken.

De Raad ziet met vertrouwen uit naar de volgende fasen van het reorganisatietraject zoals
beschreven in de Reorganisatiecode. Mochten er tussentijds belangwekkende
ontwikkelingenzijn, dan verneemt de Raad deze graag.

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter


