Lokaal Overleg RUG, vergadering 29 april 2015.
Hieronder vindt u een selectie van hetgeen besproken is. De volledige agenda van de LO vergaderingen
vindt u op http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/localconsultative-committee
University Campus China / Yantai
De heer Poppema doet verslag van de stand van zaken rond het opzetten van de University Campus in
Yantai. Op de vraag van de bonden hoe de extra werkbelasting voor WP zal worden opgevangen antwoordt
het College dat er middelen beschikbaar zullen komen uit het sociaal leenstelsel. De intentie van de RUG is
om die middelen in te zetten voor personele uitbreiding.
Promovendi
De bonden benadrukken dat zij ongelukkig zijn met de constructie dat promovendi in deeltijd kunnen
worden aangesteld. Dit omdat de tijdspanne voor promovendi toch al kort is om een proefschrift af te
ronden. Het College geeft aan dat het College inmiddels op het standpunt staat dat er niet met
deeltijdaanstellingen voor promovendi wordt geadverteerd. Dit is aan de faculteiten gemeld. Als een
promovendus zelf om een deeltijdaanstelling vraagt is dat wel mogelijk.
Reorganisatie Grafische dienstverlening en documentverwerking
Het concept reorganisatieplan wordt besproken. Ten aanzien van het opleggen van gedwongen
winkelnering merken de bonden op, dat dit wat wrang is gezien het feit dat eerder is gekozen voor vrije
keuze, wat een van de redenen is dat Grafimedia het niet goed doet. Het College antwoordt dat de
belangrijkste reden van de terugloop van werk over de gehele linie vooral is te wijten aan de
voortschrijdende digitalisering. In het kader van de aanbesteding is het nodig om enige omvang te hebben,
vandaar is gekozen voor gedwongen winkelnering.
De bonden vragen hoe het zit met de reproshop van het UMCG die ook onder het FB ressorteert. Het
College antwoordt dat de reproshop UMCG voor een deel (bulkwerk) is meegenomen in de aanbesteding.
Ten aanzien van het sociaal plan wordt afgesproken dat het concept sociaal plan eerst wordt voorgelegd
aan het Lokaal Overleg (eventueel in een technisch overleg) en daarna wordt voorgelegd aan de
medewerkers.
Evaluatie reorganisatie KVI
De bonden geven aan dat zij bij de start van de reorganisatie in eerste instantie geen problemen hadden
met het samenvoegen van het reorganisatieplan en het personeelsplan, omdat er geen ontslagen zouden
vallen. De bonden waren er niet blij mee dat naderhand bleek dat er wel boventallige medewerkers zouden
zijn na de reorganisatie.
Mevrouw Stolp antwoordt dat elke reorganisatie zijn eigen dynamiek heeft. Bij elke nieuwe reorganisatie
zal per keer gekeken worden wat in dit traject het beste past, waarbij het College steeds in overleg wil
blijven. De heer Poppema vult aan dat er een verschil is tussen geen gedwongen ontslagen of boventallig
worden van medewerkers. In eerste instantie zou een koude sanering van het KVI voor de hand gelegen
hebben, echter doordat het College wel mogelijkheden zag na de opsplitsing is behoud van
werkgelegenheid gerealiseerd.
Talent Travel: deelproject Evaluatie Talent Travel en financiële verantwoording
De bonden merken op dat het project door de deelnemers zeer gewaardeerd is en heeft geleid tot verdere
bewustwording en arbeidssatisfactie. Wel merken de bonden op dat het jammer is dat er voor de
uitwisselingsprojecten weinig aanbod is en dat de uitvoering op de werkplek lastig blijft.
Mevrouw Stolp antwoordt dat op dit moment alle kortdurende vacatures in de projectenbank worden gezet
(met terugkeergarantie). Er wordt hard nagedacht over hoe de uitvoeringsproblemen op te lossen en een en
ander beter te accommoderen. De bonden zijn akkoord met het voorstel om de middelen die resteren uit
2014 in te zetten voor activiteiten in 2015.
Wetsvoorstel Promotiestudenten
De heer Kalantar informeert naar de stand van zaken rond het wetsvoorstel Promotiestudenten.
De heer Poppema antwoordt dat inmiddels de vragen van de 1e en 2e kamer worden beantwoord. De
afspraak met de universiteiten is dat er een experiment Promotiestudenten komt. De RUG is nu bezig om
de aanvraag voor te bereiden; deze moet voor 1 november bij het Ministerie zijn ingediend.

