Functioneren aan de UvA
Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij
besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006
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Inleiding
De kwaliteit van de “producten” van een universiteit: onderwijs en onderzoek wordt bepaald
door de mensen die er werken. Aandacht voor de benutting van kennis, ervaring, aanleg,
motivatie en functioneren van werknemers heeft dan ook een prominente plaats op de
universitaire agenda.
Ook in de CAO Nederlandse Universiteiten is aandacht besteed aan beoordeling en functioneren
van werknemers. In artikel 4.2 is de afspraak verwoord dat de werkgever nadere regels vaststelt
voor beoordelingen en functioneringsgesprekken. Omdat niet alleen het functioneren in het
afgelopen jaar gespreksonderwerp vormt, maar ook afspraken gemaakt worden voor de
komende periode, is de term “functioneringsgesprekken” in dit verband vervangen door
“jaargesprekken”.
Gerichte, effectieve communicatie tussen leidinggevenden en werknemers in de dagelijkse
praktijk vormt de basis voor een beleid waarin onderkend wordt dat de kwaliteit van onderwijs
en onderzoek wordt bepaald door het functioneren van de werknemers. Daarnaast is het van
groot belang jaarlijks een gesprek te voeren waarin het functioneren van zowel werknemers als
leidinggevende aan de orde komen, afspraken voor het komende jaar en afspraken over
loopbaanwensen en –mogelijkheden gemaakt worden.
De bijgaande “Handreiking voor het voeren van jaargesprekken” is – zoals de titel al uitdrukt –
niet voorschrijvend van aard, maar is bedoeld als handvat waarbinnen de faculteiten in overleg
met de ondernemingsraden hun eigen uitwerking kunnen realiseren.
Het College van Bestuur hecht eraan dat het voeren van jaargesprekken een vaste plaats krijgt
binnen de universitaire cultuur. In de convenantbesprekingen is dit dan ook structureel een punt
van aandacht geweest.
Een besluit van de werkgever met gevolgen voor de rechtspositie van de werknemer dient
genomen te worden conform het bijgaande beoordelingsvoorschrift. De vormvrijheid die wel
geldt bij het voeren van de jaargesprekken bestaat uitdrukkelijk niet bij het volgen van het
beoordelingsvoorschrift. Dit met het oog op een zorgvuldig personeelsbeleid en –beheer, ter
voorkoming van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures en omdat de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing is op de arbeidsverhoudingen binnen de UvA. Het
beoordelingsvoorschrift voldoet aan de in de Awb gestelde regels.
Op het eerste gezicht kan de procedure wat zwaar overkomen. Bij nadere bestudering zal echter
blijken dat, zeker waar het gaat om te nemen besluiten die een positief gevolg voor de
rechtspositie van de werknemer hebben, het volgen van de procedure relatief weinig
gecompliceerd is.
Hoewel het doel van de hierboven genoemde jaargesprekken en de beoordelingen niet gelijk is,
vertonen de jaargesprekken en de beoordelingen van werknemers inhoudelijk een zekere
samenhang: het is evident dat een aantal positief verlopen jaargesprekken niet “plotseling” kan
leiden tot een negatieve beoordeling. Signalen van goed of juist minder goed functioneren die in
het jaargesprek worden geuit, kunnen leiden tot een formele beoordeling.
Tegen de hierboven geschetste achtergrond heeft het College van Bestuur besloten de “Nota
Beoordelingsbeleid”– die in 1986 is vastgesteld – in te trekken onder gelijktijdige vaststelling
van de hierboven genoemde “Handreiking voor het voeren van jaargesprekken” en het
“Beoordelingsvoorschrift Universiteit van Amsterdam 2001”.
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Beoordelingsvoorschrift Universiteit van Amsterdam 2001
Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit voorschrift wordt verstaan onder:
 werknemer: de werknemer als bedoeld in de CAO Nederlandse Universiteiten en degene
over wiens functioneren volgens dit voorschrift een beoordeling wordt opgemaakt 1 ;
 beoordelingsautoriteit: het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam dan wel
degene die bevoegd is om namens het college van bestuur een beoordeling vast te stellen;
 beoordelaar: de hiërarchisch leidinggevende van de beoordeelde, belast met het opstellen
van het beoordelingsvoorstel;
 functioneel leidinggevende: degene die belast is met het toezicht op en het geven van
aanwijzingen ten aanzien van de feitelijk werkzaamheden van de werknemer;
 informatieverstrekker: degene die de hiërarchisch leidinggevende mondelinge of
schriftelijke inlichtingen van feitelijke aard verstrekt over de functievervulling door de
werknemer;
 personeelsadviseur: degene die uit hoofde van zijn functie belast is met het toezicht op een
juiste interpretatie en hantering van dit voorschrift;
 beoordeling: oordeel over de functievervulling van de werknemer, dat volgens dit
voorschrift tot stand komt en schriftelijk wordt vastgelegd;
 functie: samenstel van werkzaamheden door de werknemer te verrichten op grond van en
overeenkomstig hetgeen hem door het college van bestuur is opgedragen;
 functiebestanddeel: het samenstel van werkzaamheden dat naar aard en/of gerichtheid een te
onderscheiden eenheid in de functie vormt;
 functievervulling: het totaal van prestaties en gedragingen van de werknemer tijdens de
uitoefening van zijn functie;
 jaargesprek: gesprek als bedoeld in artikel 4.2, lid 1, 2 en 3 van de CAO Nederlandse
Universiteiten.

Artikel 2

Beoordelingssituaties

1. Een beoordeling wordt opgemaakt:
a. op initiatief van de beoordelingsautoriteit dan wel op verzoek van de werknemer, in
beginsel niet vaker dan eenmaal per twee jaar.
b. ter motivering van eventueel te nemen rechtspositionele maatregelen.
2. Behoudens indien de werknemer om een beoordeling verzoekt, wordt de in lid 1 aanhef en
sub b bedoelde beoordeling niet eerder opgemaakt dan nadat in een periode van twaalf
maanden daaraan voorafgaand een jaargesprek heeft plaatsgevonden en het onderwerp van
beoordeling daar aan de orde is geweest, tenzij het een eerste aanstelling betreft.

Artikel 3

Beoordelingsperiode

1. Een beoordeling heeft betrekking op een tijdvak dat ten minste drie maanden en ten hoogste
twee jaar omvat.
2. Het beoordelingstijdvak strekt zich niet uit over een periode waarover reeds een beoordeling
is vastgesteld.
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Artikel 4

De actoren: beoordelingsautoriteit, leidinggevende, werknemer,
informatieverstrekkers, de beoordelaar

1. De hiërarchisch leidinggevende wordt door de beoordelingsautoriteit belast met het
opstellen van het beoordelingsvoorstel; hij is de beoordelaar.
2. Indien de inrichting en/of de omvang van de organisatie daartoe aanleiding geeft, kan
hiervan - na instemming door de OR - worden afgeweken.
3. De werknemer en de beoordelaar kunnen tijdig voor het beoordelingsgesprek ieder
informatieverstrekkers voorstellen. De functioneel leidinggevende is in alle gevallen
informatieverstrekker van de beoordelaar.
4. De beoordelaar stelt de werknemer tijdig voor het opmaken van het beoordelingsvoorstel
- als bedoeld in artikel 5 - schriftelijk in kennis van het voornemen om over hem een
beoordelingvoorstel op te maken. Hierbij wordt aangegeven wie het beoordelingsvoorstel
zal opmaken en wanneer het beoordelingsgesprek zal plaatsvinden.
5. De werknemer ontvangt daarbij een exemplaar van het beoordelingsvoorschrift.

Artikel 5

Het beoordelingsvoorstel

1. De beoordelaar vormt zich een zo compleet mogelijk beeld van de functievervulling van de
werknemer, zo nodig door het raadplegen van één of meer informatieverstrekkers, en stelt
de betrokken werknemer van de inhoud op de hoogte.
2. De beoordelaar weegt de door hem verzamelde informatie en stelt op basis hiervan, zo
nodig of desgewenst na overleg met een personeelsadviseur, een schriftelijk beoordelingsvoorstel op.
3. De beoordelaar maakt het beoordelingsvoorstel op door middel van een beoordelingsformulier waarop de - vooraf bepaalde - te beoordelen taak– en functioneringsaspecten
staan vermeld.
4. De beoordelaar gaat uit van de opgedragen werkzaamheden. Indien de feitelijk verrichte
werkzaamheden hiervan afwijken, dan vermeldt de beoordelaar dit in het beoordelingsvoorstel. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zelf een overzicht van de feitelijk
verrichte werkzaamheden in te brengen.
5. De werknemer ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen voordat het
eventuele beoordelingsgesprek - als bedoeld in artikel 6 - plaatsvindt, een afschrift van het
beoordelingsvoorstel.

Artikel 6

Beoordelingsgesprek en ondertekening van het beoordelingsvoorstel

1. Naar aanleiding van het beoordelingsvoorstel vindt een gesprek plaats tussen de werknemer
en de beoordelaar waarin het beoordelingsvoorstel wordt toegelicht en de werknemer in de
gelegenheid wordt gesteld daarop te reageren. Indien de werknemer afziet van een gesprek,
deelt hij dat schriftelijk mee aan de beoordelaar.
2. Indien de beoordeling negatieve rechtspositionele consequenties zou kunnen hebben voor de
werknemer, zijn bij het gesprek ten minste drie personen aanwezig. Naast de werknemer en
de beoordelaar kunnen de volgende mensen het gesprek bijwonen: een of meer informatieverstrekkers, een personeelsadviseur en/of een of meer personen die de werknemer bijstaan.
Beide partijen laten van tevoren weten of en door wie zij zich bij laten staan.
3. De beoordelaar beslist aan de hand van dit gesprek en de door de werknemer of informatieverstrekkers verschafte stukken of er aanleiding bestaat het beoordelingsvoorstel te herzien.
4. De beoordelaar zorgt ervoor dat er een gespreksverslag wordt gemaakt.
5. De beoordelaar stelt het definitieve beoordelingsvoorstel op en verstrekt hiervan een
afschrift aan de werknemer. De werknemer wordt uitgenodigd dit beoordelingsvoorstel
binnen tien werkdagen voor gezien te tekenen. Tevens wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld binnen dezelfde termijn zijn eventuele bedenkingen kenbaar te maken aan de
beoordelingsautoriteit.
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Vaststellen beoordeling

1. De beoordelaar legt het beoordelingsvoorstel ter vaststelling aan de beoordelingsautoriteit
voor. Het voorstel gaat vergezeld van alle aan het beoordelingsvoorstel ten grondslag
liggende stukken en het gespreksverslag als bedoeld in artikel 6 lid 4.
2. Indien de beoordelaar tevens beoordelingsautoriteit is, wijst het college van bestuur een
functionaris aan die in dat specifieke geval optreedt als beoordelingsautoriteit.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de beoordeling door de werknemer
niet binnen tien werkdagen voor gezien is ondertekend of de werknemer binnen tien
werkdagen geen schriftelijke en gemotiveerde bedenkingen tegen de beoordeling heeft
kenbaar gemaakt aan de beoordelingsautoriteit.
4. De beoordelingsautoriteit gaat in een schriftelijke reactie inhoudelijk op de eventuele
bedenkingen van de werknemer in.
5. De beoordelingsautoriteit kan het beoordelingsvoorstel ongewijzigd vaststellen, vaststellen
met wijzigingen in de zin van de door de werknemer geuite bedenkingen of op grond van
onzorgvuldigheid of onvolledigheid terugwijzen naar dezelfde of naar een andere
beoordelaar.
6. De werknemer ontvangt een afschrift van de vastgestelde beoordeling.
7. De beoordelingsautoriteit is verantwoordelijk voor het archiveren van de beoordeling in het
personeelsdossier en ziet toe op de daarbij in acht te nemen vertrouwelijkheid.

Artikel 8

Bezwaar en beroep

De beoordelingsautoriteit wijst de werknemer op de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De
werknemer kan conform de Procedure behandeling bezwaarschriften personeel van de
Universiteit van Amsterdam bezwaar aantekenen bij het college van bestuur tegen de
beoordeling die door de beoordelingsautoriteit is vastgesteld.
Op dit bezwaar beslist het college van bestuur.
Tegen deze beslissing kan vervolgens beroep worden ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9

Slotbepalingen

1. In bijzondere gevallen kan het college van bestuur van het gestelde in dit voorschrift
afwijken.
2. In gevallen waarin dit voorschrift niet voorziet, beslist het college van bestuur.
3. Dit voorschrift treedt in werking op 1 april 2001 en kan worden aangehaald als
“Beoordelingsvoorschrift Universiteit van Amsterdam 2001”.
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Toelichting op het Beoordelingsvoorschrift Universiteit van
Amsterdam 2001
Algemeen
Het Beoordelingsvoorschrift Universiteit van Amsterdam 2001 bevat de regels die het college
van bestuur ingevolge artikel 4.2 lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten dient vast te
stellen. De voorganger was de Nota Beoordelingsbeleid uit 1986. Sindsdien is er veel veranderd
binnen de universiteit. De organisatie is, mede als gevolg van de invoering van de MUB, sterk
gewijzigd. Ook het werkklimaat, zoals de manier waarop met ‘leidinggeven’ wordt omgegaan,
is na vijftien jaar uiteraard veranderd.
Het Beoordelingsvoorschrift 2001 sluit aan bij de huidige organisatiestructuur en –cultuur.

Artikelsgewijs
Artikel 2 lid 1
In de praktijk zal een werknemer om een beoordeling verzoeken als hij van mening is dat er
aanleiding bestaat zijn functioneren formeel onder de loep te nemen. Hij zal hierbij verwachten
dat het oordeel over zijn functioneren aanleiding geeft tot het nemen van een beslissing met
voor hem positieve rechtspositionele gevolgen, bijvoorbeeld een bevordering.
De beoordelaar zal het besluit tot beoordeling van een werknemer nemen als het functioneren
van betrokkene in zijn ogen aanleiding is tot het nemen van een besluit met rechtspositionele
consequenties. Het voornemen een extra periodiek toe te kennen of het voornemen een
werknemer te ontslaan op grond van artikel 12.6, lid 5 sub g. van de CAO Nederlandse
Universiteiten zijn hier voorbeelden van.

Artikel 3 lid 1
Als er sprake is van bijzondere omstandigheden in het tijdvak waarop de beoordeling betrekking
heeft, zoals een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid of een herplaatsing in het kader
van een reorganisatie, wordt met die omstandigheden rekening gehouden bij de beoordeling.

Artikel 3 lid 2
Dit laat onverlet dat afspraken uit een eerder vastgestelde beoordeling kunnen worden meegewogen bij een eventueel te nemen rechtspositioneel besluit.

Artikel 4
Als de beoordeling wordt gemaakt met het oog op een mogelijk te nemen beslissing met een
negatief rechtspositioneel gevolg voor de werknemer, dan dient in elk geval de personeelsadviseur toe te zien op correcte toepassing van dit beoordelingsvoorschrift. Voor zowel de
beoordelaar als de werknemer geldt dat advies ingewonnen kan worden bij de personeelsadviseur.

Artikel 5
Het doel van de beoordeling is het vastleggen van een oordeel over de taakuitoefening van de
werknemer met het oog op een eventueel te nemen rechtspositionele beslissing. Dit houdt mede
in dat een oordeel over de taakuitoefening van de werknemer dat dient ter motivering van een
rechtspositioneel besluit uitsluitend door middel van een beoordeling als bedoeld in dit
beoordelingsvoorschrift tot stand kan komen.
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Handreiking voor het voeren van jaargesprekken
INLEIDING
Zoals al opgemerkt in de algemene inleiding staat of valt de kwaliteit van een organisatie met de
kwaliteit en de motivatie van de werknemers. Als er één organisatie is waar bij uitstek geldt dat
de kwaliteit van processen en producten wordt bepaald door de mensen die er werken is dat wel
de universiteit.
Duidelijkheid en openheid over de doelen en belangen van de werknemer en van de organisatie,
over de wederzijdse verwachtingen, over de inzet, kwaliteiten en ambities van de werknemer en
over de begeleiding en beschikbare faciliteiten vormen de grondslag voor een optimale ‘fit’
tussen werknemer en organisatie en daarmee voor een goed Human Resources Management
(HRM) beleid.
Regelmatig overleg tussen leidinggevende en werknemer is hiervoor de basis. In de dagelijkse
werksituatie vindt er regelmatig overleg plaats, individueel of in teamverband. Vaak gaat het
dan over recente activiteiten, korte termijn plannen en de praktische kanten van de
werkzaamheden.
Daarnaast hebben de organisatie, de leidinggevende en de individuele werknemer er belang bij
ten minste jaarlijks tijd uit te trekken voor een diepgaander gesprek. In het jaargesprek is er tijd
en aandacht voor een gestructureerde evaluatie van het afgelopen jaar, voor de verwachte en
gewenste persoonlijke en organisatie-ontwikkelingen en voor het maken van afspraken voor het
komende jaar. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende,
de ‘lijnmanager’, dat jaarlijks een jaargesprek gevoerd wordt. In voorkomende gevallen kan
deze, in overleg met de werknemer, de verantwoordelijkheid overlaten aan een functioneel
leidinggevende. Waar het houden van een jaargesprek niet als vanzelfsprekend plaatsvindt heeft
de werknemer een eigen verantwoordelijkheid de leidinggevende hierop aan te spreken.

WAAROM
Het doel van een jaargesprek is om wederzijds, regelmatig (in principe eenmaal per jaar) en
systematisch de verwachtingen van de UvA, van de afdeling, de werkplek én de wensen en
mogelijkheden van de werknemer op elkaar af te stemmen. Het gesprek is gekoppeld aan de
doelstellingen en resultaten van de werkeenheid en biedt de leidinggevende inzicht in de
bijdrage van individuele werknemers aan de gezamenlijk te bereiken doelen. Het geeft hem of
haar tevens de mogelijkheid tijdig bij te sturen. De werknemer biedt het de mogelijkheid
feedback te krijgen op zijn functioneren en te reflecteren op de samenwerking met en
ondersteuning door de leidinggevende, alsmede eventuele loopbaan- en scholingswensen aan de
orde te stellen.
Het jaargesprek vindt plaats met een zekere afstand tot de dagelijkse werksituatie. Het houdt in
gelijke mate zowel een terugblik over het afgelopen jaar als een vooruitkijken naar het komende
jaar in. Werknemer en leidinggevende maken gezamenlijk afspraken over de plannen voor het
komende jaar en over de na te streven resultaten. Zij maken eveneens afspraken over de wijze
van communiceren en eventuele verbeterpunten in het functioneren. Zo ontstaat voor iedere
werknemer een eigen jaarcyclus, hetgeen uiteindelijk kwaliteitsbewakend en -bevorderend kan
werken zowel voor de individuele werknemer als voor de werkeenheid en voor de hele
universiteit.

WIE

EN HOE

In de regel worden de gesprekken één op één gevoerd. Om beter zicht te krijgen op de
ontwikkeling en competenties van een werknemer kan de leidinggevende informatie inwinnen.
Waar het gaat om WP bijvoorbeeld bij de directeur van een onderwijs- of onderzoeksinstituut,
of bij een leidinggevende van een afdeling waaraan de werknemer diensten levert of enige tijd is
uitgeleend. Waar het gaat om OBP dat in een capaciteitsgroep/sector is ingedeeld bij degene die
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de dagelijkse leiding heeft. Het is van belang dat voor iedereen tijdig duidelijk is wie
jaargesprekken met wie voert en wie daar verder bij betrokken worden.
Op verzoek van een van beide gesprekspartners kunnen derden (zoals de directeur van een
instituut/capaciteitsgroep/sector) bij het gesprek aanwezig zijn; de werknemer kan zich laten
vergezellen door iemand naar eigen keuze. Indien dit het geval is moet dit voor beide partijen
van tevoren duidelijk zijn.

WAAROVER
Leidinggevende en werknemer wisselen meningen uit over de inzet, de prestaties en resultaten,
de werkomstandigheden, de ondersteuning, de geboden faciliteiten en de onderlinge
samenwerking in het afgelopen jaar. Wat het komende jaar betreft maken beiden afspraken over
de te verrichten taken, de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve output, de inzetbaarheid, (de
loopbaan)ontwikkeling van de werknemer en de eventueel wenselijke opleidingsactiviteiten.
Alles bij elkaar vormt dit het individuele werkprogramma of de taakafspraken voor het
komende jaar en is het de basis voor de evaluatie en feedback in het volgende jaargesprek.
Op basis van een jaargesprek kunnen er afspraken gemaakt worden over de verdere (loopbaan)
ontwikkeling van de werknemer, bijvoorbeeld een aanvullende opleiding, een sabbatical leave,
wijziging in taken en bevoegdheden. Ook kan het jaargesprek aanleiding zijn voor een
beoordeling, als bedoeld in het Beoordelingsvoorschrift Universiteit van Amsterdam 2001. In
het jaargesprek zelf kunnen geen eenzijdige beslissingen genomen worden.
Vast onderdeel van het jaargesprek is de vraag of de werknemer (betaalde) nevenactiviteiten
verricht en zo ja, hoe deze zich verhouden tot zijn universitaire werkzaamheden. Voor zover de
werknemer nevenactiviteiten verricht wordt getoetst of voldaan is aan het gestelde in de
regeling Nevenwerk.

MOGELIJKE


GESPREKSONDERWERPEN

werkresultaten en functioneren in het afgelopen jaar

In eerste instantie wordt de uitvoering van de afspraken van het voorgaande gesprek
geëvalueerd. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit zijn onderwerp van gesprek. Daarnaast kunnen
ook managementkwaliteiten, de wijze van omgang met collega’s en externe relaties aan de orde
komen. Commitment aan de organisatie en de bijdrage aan het werkoverleg zijn tevens
aandachtspunten. Beide gesprekspartners geven een gemotiveerd oordeel over de bijdragen die
per taakgebied (bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, archivering, bestuurlijke activiteiten,
beleidsnotities, budgetbewaking) zijn geleverd en over de wijze waarop de werkafspraken zijn
nagekomen. Bekeken wordt of zaken als ondersteuning, financiële middelen of bijzondere
omstandigheden de resultaten positief dan wel negatief hebben beïnvloed en of de afspraken
over na te streven resultaten achteraf bezien wel reëel waren.


afspraken met betrekking tot werkzaamheden, prestaties en resultaten voor de
komende periode

Bij het maken van deze werkafspraken gaat het er om dat per taakgebied binnen de functie zo
concreet en objectief mogelijk besproken wordt welke bijdrage in het afdelingsbeleid en
werkplan nagestreefd wordt in de komende periode. Dit kan voor het WP betrekking hebben op
onderwijstaken, op projecten, op samenwerking met collega’s, aantal publicaties e.d. Voor OBP
de wijze van de ondersteuning c.q. de dienstverlening, eventuele deelname aan projecten,
wijziging in het takenpakket.
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loopbaanwensen, scholing, verlof

De persoonlijke ontwikkeling van de werknemer is een belangrijk onderwerp in het jaargesprek.
Het gaat daarbij om de getoonde kwaliteiten en vaardigheden, om de ervaren beperkingen en
om de wensen van de werknemer. In het kader van vergroting van de inzetbaarheid en van de
‘employability’ kunnen afspraken gemaakt worden over opleiding en scholing. Aan loopbaanwensen van de werknemer wordt daarbij expliciet aandacht geschonken. Mogelijkheden ten
aanzien van in- of externe mobiliteit kunnen daarbij ook aan de orde komen. Ook kunnen
afspraken gemaakt worden over het opnemen van sabbatical leave of ander verlof.


arbeidsomstandigheden, werkklimaat

De sfeer binnen de werkeenheid, de onderlinge samenwerking, het functioneren van het werkoverleg, maar ook de werkomgeving (bureau, stoel, ICT voorzieningen), de administratieve en
andere ondersteuning zijn eveneens onderwerp van gesprek. Hierbij is van belang te bespreken
welke zaken op het niveau van de werkeenheid kunnen of moeten worden opgepakt.


ondersteuning door de leidinggevende

Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat de werknemer zich gesteund en
gestimuleerd voelt door zijn leidinggevende. Het jaargesprek is bij uitstek de plaats waar dit
besproken kan worden. Aspecten als de stijl van leidinggeven, de werkverdeling, de wijze van
communiceren en informatieverstrekking, de wederzijdse verwachtingen kunnen aan de orde
komen. Afspraken over wederzijdse verbetermogelijkheden kunnen worden gemaakt.

PRAKTISCHE


ZAKEN

uitnodiging en agenda

De datum van het gesprek wordt in onderling overleg tussen leidinggevende en werknemer
bepaald. Twee weken voordat het gesprek plaatsvindt nodigt de leidinggevende de werknemer
uit. Op de uitnodiging wordt naast de locatie, de datum en het tijdstip en de gesprekspunten ook
vermeld bij wie informatie ingewonnen wordt en of er nog anderen bij het gesprek aanwezig
zullen zijn en zo ja wie dat zijn. Beide gesprekspartners kunnen gesprekspunten aandragen, bij
voorkeur ongeveer een week voor het gesprek verzameld. Ter ondersteuning en onderbouwing
kan een portfolio, waarin de werknemer alle activiteiten, producten, scholing in het afgelopen
jaar bijgehouden en verzameld heeft, een doeltreffend hulpmiddel zijn.
Globaal een jaar na het gesprek herhaalt deze cyclus zich op initiatief van de leidinggevende.


vastlegging en archivering

De gemaakte opmerkingen en afspraken worden op schrift gezet en door leidinggevende en
werknemer voor gezien getekend. Beiden krijgen hiervan een kopie.
In overleg met de OR maakt elke faculteit of andere eenheid afspraken over archivering,
bewaartermijnen en eventuele eigen formulieren. Daarbij wordt zorggedragen voor toetsing aan
het privacyreglement.
Afspraken betreffende scholing, de termijn waarbinnen deze plaats moet vinden, beloning,
werktijden, nevenwerk e.d. worden doorgegeven aan de afdeling die belast is met het HRMbeleid en de personeelsadministratie en, voor zover relevant in verband met financiële of andere
consequenties, aan de mandataris.
Leidinggevende en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken.

Noten:
1

Daar waar gesproken wordt over “hij” of “hem”, kan ook “zij” of “haar” gelezen worden.
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