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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 24 juni en 1 juli 2019 gesproken 
over Personeel in Cijfers 2018.  
 
De Raad is ten eerste verheugd dat de universiteit de toepassing van het model van de 
Universiteit Utrecht onderzoekt voor de eigen praktijk, waarbij tijdelijke docenten een 
contract van vier jaar aangeboden krijgen. Vanwege de zorgen die de Raad heeft over het 
loopbaanbeleid voor tijdelijke docenten, kijkt hij uit naar de toegezegde bespreking van de 
bevindingen met het College.  
 
Ten tweede uit de Raad zijn interesse in de resultaten van de scan naar de loonkloof tussen 
mannelijke en vrouwelijke medewerkers aan de universiteit. De Raad is tevreden over de 
inspanningen van het College om daar waar gaten bestaan zonder dat daar goede 
verklaringen voor te vinden zijn, deze zo snel mogelijk te dichten. Hij adviseert het College 
hierbij aandacht te hebben voor de verschillen in salarisonderhandelingen tussen vrouwen 
en mannen.  
 
Het is de Raad ten derde opgevallen dat het gewenste percentage R&O gesprekken, zoals de 
ambitie is van de universiteit (80%), niet wordt gehaald. De Raad beseft zich dat dit een hoog 
percentage is, en waardeert het dat het College dit onderwerp op de agenda heeft staan in de 
bestuurlijke overleggen met de faculteiten. 
 
Tot slot wijst de Raad erop dat het aantal ziekmeldingen onder het wp lager ligt dan binnen 
het obp. Hij vermoedt dat het wp zich minder snel ziek meldt vanwege flexibelere inrichting 
van werktijd en taken. Ondanks dat dit een hardnekkig probleem is, vraagt de Raad het 
College hier onverminderd aandacht voor te hebben. 
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Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


