Lokaal Overleg RUG, vergadering 27 mei 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
Het College heeft de stand van zaken rond het opzetten van de branchecampus Yantai toegelicht.
Sociaal, Arbo- en Milieuverslag 2014
De bonden missen een passage over werkdruk bij zowel WP als OBP.
Het College geeft aan dat werkdruk onder andere te maken heeft met het aantal studenten dat niet
bekostigd wordt, maar wel onderwijs geniet. Hierover wordt momenteel een discussie gevoerd met het
Ministerie van Onderwijs. Verder is het College voornemens om de middelen uit het sociale leenstelsel in te
zetten voor de verbetering van de staf/studentratio.
Wijziging werktijden en verlof
De heer Goldberg merkt namens het FNV op dat het jammer is dat de RUG niet méér doet met het
historische karakter van het Gronings Ontzet.
De personeelsdelegatie is akkoord met het voorstel om met ingang van dit jaar 28 augustus niet meer aan
te wijzen als een plaatselijke feestdag en als compensatie voor de kerstsluiting niet meer 3 maar 2 dagen af
te trekken van het verloftegoed. De regeling werktijden en verlof zal worden aangepast.
De bonden benadrukken het belang van een snelle en goede communicatie naar de medewerkers en het
snel aanpassen van de verlofmodule.
Flexibele schil WP
In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van het percentage tijdelijke
dienstverbanden van 4 jaar of korter bij WP met onderwijstaken. De eerste stap is om afspraken te maken
met het LO over de definities van de ken- en stuurgetallen, meetmomenten en de wijze van publiceren. In
de toegezonden notitie zijn niet meegenomen de tenure trackers en studentenassistenten. Deze categorieën
vallen niet onder de afspraak. Het College zal in het Bestuurlijk Overleg in het najaar 2015 met de
faculteiten die boven de 22% zitten, bespreken wat de oorzaak is en wat ze voornemen zijn te gaan doen om
het percentage te laten dalen. Het College zal in 2016 en 2017 aan het LO rapporteren over de voorgang.
De bonden stemmen in met de in de notitie opgenomen definities van de ken- en stuurgetallen, de
meetmomenten en de wijze van publiceren.
Voorstel besteding arbeidsvoorwaardengelden 2015 en 2016
De bonden stemmen in met het voorstel om de Arbeidsvoorwaardengelden voor 2015 en 2016 in te zetten
voor de uitvoering van de Participatiewet in 2015 en 2016.
Na de zomer zal het Participatiewet-team (wanneer over een aantal zaken meer duidelijkheid is) met een
uitvoeringsplan komen, waarin een meer specifieke begroting is opgenomen voor 2015 en 2016 en een
voorstel voor financiering na 2016.

