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1. Voorwoord 
 

In een jaarverslag kijk je meestal terug naar wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld. Dit verslag 

begin ik echter met vooruit te kijken. De Deelraad Staven en Diensten start komend jaar namelijk met 

een volledig bezette Raad. Na de afgelopen verkiezingen zijn alle 8 de zetels bezet en bovendien 

hebben we ook een vaste Toehoorder. 

Dit heeft er waarschijnlijk alles mee te maken dat de DSD alom bekendheid heeft verworven en zich 

bij alle medewerkers mateloos populair heeft weten te maken. Denk ik. Maar zeker weten doe ik dat 

niet. Wat helpt is om naar onze daden te kijken en die op hun waarde te schatten. Daarom nodig ik 

iedereen uit om even verder te lezen. 

De DSD adviseerde over of stemde al of niet in met een aantal ontwikkelingen en plannen die in de 

periode 2017 -2018 binnen de Staven en Diensten van de HvA speelden. Wij doen dat altijd met het 

oog op het welzijn van de medewerkers, de waardering en het respect dat zij vanuit hun 

deskundigheid ontvangen. 

Een aantal van deze plannen kun je zien als een uitloper van de bestuurlijke ontvlechting van HvA en 

UvA per januari 2107. De zelfstandige voortzetting van de dienst Studentenzaken van de HvA naast 

Studenten Servicecentrum van de UvA is daarvan een voorbeeld. Net als de verhuizing van de Colleges 

van Bestuur naar de Roeterseilandcampus en het Wibauthuis, met de Stafafdelingen in hun kielzog. 

Van een andere orde is het organisatieplan Bibliotheken en de voorgenomen inrichting van de 

stafafdeling Huisvesting bij de HvA. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de rol van de 

medezeggenschap bij de Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E’s). Een ander punt van aandacht 

was het verkrijgen van invloed in de begrotingscyclus van de HvA. 

Halverwege het jaar hebben we een dagdeel uitgetrokken om aan onze professionalisering te werken 

in combinatie met een gezellig samenzijn. 

Deze activiteiten lopen parallel aan de reguliere functie van de DSD: het onderhouden van de 

contacten met de directeuren van Staven en Diensten. Wij spraken met hen over de jaarplannen, 

begrotingen en vooral over het strategisch personeelsmanagement dat zij binnen hun afdelingen 

voeren. Denk aan werkdruk, duurzame inzetbaarheid, verzuim enz. Wij voelen ons door hen echt 

gewaardeerd en we hebben samen heel wat wezenlijke gesprekken gevoerd. 

Dit alles kun je niet doen zonder dat je een leuk team hebt en een plezierig en vertrouwd overleg met 

de Secretaris van het CvB. En dat is de Deelraad het afgelopen jaar geweest, met openhartige en op 

consensus gerichte vergaderingen, waarbij we steeds konden vertrouwen op een prima 

ondersteuning door onze griffier. Top! 

 

 

Roderik van der Wilk 

Voorzitter Deelraad Staven en Diensten 
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2. Over de Deelraad Staven en Diensten 
 

2.1 Medezeggenschap op de HvA 
Een bestuurskrachtige instelling wordt gekenmerkt door professioneel samenspel tussen College van 

Bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschap. In de HvA is de dialoog tussen studenten, 

medewerkers en bestuurders geborgd op drie niveaus: Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), 

deelraden en opleidingscommissies. 

Het onderwijsaanbod van de Hogeschool van Amsterdam is onderverdeeld in zeven faculteiten die 

ieder onder leiding staan van een decaan. De centrale staven staan onder leiding van de secretaris van 

het CvB en de centrale diensten staan onder leiding van het College van Bestuur. 

De organisatie van medezeggenschap op de HvA volgt dit patroon in die zin dat er naast de Centrale 

Medezeggenschapsraad 8 deelraden zijn, één voor elk van de faculteiten en één voor de centrale 

staven en diensten. Er werken bij de centrale staven en diensten van de HvA 548.9 fte aan 

medewerkers. Bij de faculteiten werken nog eens 599 fte’s aan medewerkers in ondersteunende 

diensten en staffuncties. De DSD vertegenwoordigt daarmee 48% van alle staf- en dienstmedewerkers 

van de HvA.  

 

2.2 Medezeggenschap voor de centrale staven en diensten 
De HvA-medewerkers bij de staven en diensten worden vertegenwoordigd door de Deelraad Staven 

en Diensten. Gesprekspartner voor de DSD is de secretaris van het CvB. De DSD opereert op de 

volgende gebieden. Ten eerste heeft de DSD adviesrecht bij het ontwerpen en invoeren van bepaalde 

(beleids)zaken bij staven en diensten. De DSD adviseert de secretaris van het CvB naar aanleiding van 

adviesaanvragen die de raad ontvangt. In gevallen waar niet de DSD maar de Centrale 

Medezeggenschapsraad advies- of instemmingsrecht heeft, vraagt de CMR de DSD regelmatig om 

advies om het perspectief van de staven en diensten in te brengen. Ten tweede behartigt de DSD het 

welzijn van de achterban en kan zij signalen bij de secretaris aan de orde stellen. Ten derde oefent de 

DSD invloed uit op de jaarplannen en begrotingen van staven en diensten. Met ingang van de komende 

raadsperiode (2018 – 2019) heeft de DSD instemmingsrecht op de jaarplannen en de begrotingen van 

de staven en diensten. Behalve via formele advies- en instemmingsrechten oefent de DSD op een 

informele manier invloed uit op besluit- en beleidsvorming, namelijk door middel van regelmatige 

gesprekken tussen volgteams en staf- en dienstdirecteuren. Meer informatie hierover vind je in de 

paragrafen Volgteams en Overleg met de staven en diensten.  

 

2.3 Overlegstructuur DSD 
Er is een vergadercyclus van zes weken waarbinnen de DSD elke twee weken vergadert. De cyclus 

bestaat uit een (interne) DSD-vergadering, een overlegvergadering tussen DSD en secretaris en een 

DSD-volgteamoverleg. De cyclus start met een volgteamoverleg waarin de verschillende volgteams 

(zie hoofdstuk Volgteams) de raad informeren over de ontwikkelingen bij de verschillende staven en 

diensten en over opvallende zaken die in de gesprekken met dienst- en stafdirecteuren naar voren 

zijn gekomen. Deze gesprekken leveren waardevolle informatie voor de DSD-vergadering twee weken 

later, waar het overleg met de secretaris wordt voorbereid. De DSD bespreekt de onderwerpen voor 

de agenda van de overlegvergadering, wijst per onderwerp een woordvoerder aan en stelt vast welke 

antwoorden en/of toezeggingen zij van de secretaris wil horen. Twee weken na deze voorbereidende 
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vergadering vindt het overleg tussen de DSD en de secretaris plaats. Vervolgens begint de beschreven 

vergadercyclus opnieuw. 

 

2.4 Positie van de DSD 
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2.5 Medewerkers bij staven en diensten 
Wie vertegenwoordigen wij eigenlijk? Wij vertegenwoordigen de medewerkers - die in dienst zijn van 

de HvA - van de Centrale Diensten en de Bestuursstaf. In 2017/2018 waren dat 611 personen en 525,3 

fte. Dat is 47% van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) op de HvA. Bij de faculteiten zijn 

namelijk 599,1 fte aan OBP-ers werkzaam, die door de deelraden van de faculteiten vertegenwoordigd 

worden. 

 

 Aantal HvA-
medewerkers 

Fte’s 

Centrale dienst   
Administratief Centrum (AC) 88  77 
Bureau Nieuwbouw (BN) 8  7,4 
Facility Services (FS) 130  116,2 
HvA Bibliotheek (HB) 46  36,8 
ICT Services (ICTS) 105  97,9 
Studentenzaken (SZ) 99  73 
Totaal 476 408,3 
   
Bestuursstaf   
Algemene Zaken1  57  49,9 
Centrum voor Nascholing (CNA) 9 5,8 
Communicatie (COM) 25  21,7 
Financiën Planning en Control (FP&C) 12  10,9 
Human Resources (HR) 32  25,7 
Informatieregiesecretariaat (IRS) 9  8,8 
Onderwijs en Onderzoek (O&O) 22 17,8 
Totaal 166 140,6 

 

 

 

Ter vergelijking met de UvA: 

Fte’s UvA 20172 Faculteiten Centrale 
Diensten en 
Bestuursstaf 

 

OP 2854 - 2854 

OBP 1044 912 1966 

Totaal UvA   4820 

  

                                                           
1 Onder algemene zaken vallen de afdelingen Audit, BB, BO, DIV, IR en JZ 
2 Bron: Jaarverslag 2017 UvA 

Fte’s HvA 2017 Faculteiten Centrale 
Diensten en 
Bestuursstaf 

 

OP 1917,9  1917,9 

OBP 599,1 548,9 1148 

Totaal HvA   3065,9 
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2.6 Raadsleden en Toehoorders van de Deelraad Staven en Diensten 
De samenstelling van de DSD is in de loop van het studiejaar enkele malen gewijzigd. Verschillende 

toehoorders hebben zich gedurende het verslagjaar bij de DSD gevoegd. De raad is in het verslagjaar 

onderbezet geweest, zodoende dat de DSD graag gebruik heeft gemaakt van de expertise van 

verschillende toehoorders.  

Toehoorders 

Een toehoorder bezet één van de raadszetels van de DSD op uitnodiging van de overige raadsleden, 

zonder dat daar (tussentijdse) verkiezingen aan te pas zijn gekomen. Een toehoorder bezet een lege 

raadszetel van de DSD in een overbruggingsperiode tot de verkiezingen. De volgende voorwaarden 

zijn van toepassing: 

 Net als de gekozen raadsleden gefaciliteerd met 4 uur per week = geschatte tijdsinvestering 

 Uitgenodigd voor en aanwezig bij interne- en voorbereidingsvergaderingen van de DSD, als 

volwaardig raadslid 

 Uitgenodigd voor en aanwezig bij het overleg met de secretaris en net als de andere 

raadsleden mogelijk woordvoerder of procesbewaker bij bepaalde agendapunten 

 Gehouden aan de binnen de DSD gemaakte afspraken en opgestelde procedures en 

werkwijzen 

 Lid van volgteams en gesprekspartner voor directie staven en diensten 

 Mogelijkheid om zich bij (tussentijdse) verkiezingen kandidaat te stellen en verkozen te 

worden, echter vooraf is een zetel niet te garanderen 

 Deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten (trainingen e.d.) 

 

De samenstelling van de DSD 

Naam Rol in de DSD S&D Functie Vanaf 

René van Essen Raadslid FS Medewerkerskaart 1-9-2017 

Pieter Glas Toehoorder FS Huismeester NTH 1-11-2017 

Jos van Poorten Vicevoorzitter AC Coordinator Crediteurenadministratie 1-9-2017 

Timothy Schoorel Toehoorder ICTS Centraal functioneel beheerder sharepoint 1-4-2018 

Ilona Smeets Raadslid SZ Medewerker bedrijfsbureau 1-9-2017 

Mark Thomas Raadslid O en O Beleidsadviseur Kwaliteit & accreditatie 1-9-2017 

Roderik van der Wilk Voorzitter FS Internal auditor 1-9-2017 

Indhira Woods Toehoorder AC Medewerker informatievoorziening 1-4-2018 

 

 

2.7 Volgteams 
De DSD werkt met volgteams per staf en dienst. Het voordeel van deze werkwijze is dat het overleg 

met de betreffende dienst- of stafdirecteur telkens door dezelfde personen wordt gevoerd en dat 

deze personen een bekend gezicht en aanspreekpunt op de werkvloer vormen. De volgteams spreken 

tenminste drie keer per jaar informeel met de directeur. De DSD kiest er bewust voor om leden die 

werkzaam zijn op een bepaalde afdeling niet ook in het volgteam van die afdeling plaats te laten 

nemen. Dit zorgt er voor dat een volgteam open en kritisch en op hoofdlijnen in gesprek kan met de 

directeur.  
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Status en diepgang van de volgteams: 

- Gespreksonderwerpen: Stand van zaken jaarplan (A3), stand van zaken personeel (wat speelt 

er onder het personeel), besteding professionaliseringsbudget, duurzame inzetbaarheid, 

RI&E’s en werkdruk.  

- Elk volgteam maakt een verslag van het gesprek met de betreffende directeur met als doel 

continuïteit te borgen. Deze gespreksverslagen zijn vertrouwelijk en enkel voor intern gebruik.  

- Elk volgteam geeft tijdens het DSD-volgteamoverleg een terugkoppeling aan de raad. 

- Bij gevoelige dossiers wordt tussentijds afstemming gezocht met de voorzitter. 

- In geval van advies/instemmingsvraag: informeert het volgteam op gezette tijden de raad en 

bereidt het advies voor. De raad neemt vervolgens een besluit over het conceptadvies.  

De indeling van de volgteams per september 2017: 

Staf / 
Dienst 

Raadsleden:     

FS Mark Jos    

ICTS/IRS Mark  Rene   

BN/HO   Rene Roderik  

      

AC    Roderik Ilona 

HB/UB    Roderik Ilona 

SZ/StS    Roderik  

      

BO   Rene  Ilona 

BB   Rene  Ilona 

IR   Rene  Ilona 

JZ   Rene  Ilona 

Audit   Rene  Ilona 

      

Comm Mark Jos    

O+O  Jos  Roderik  

HR Mark     

FP&C Mark Jos    
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2.8 Speerpunten en dossiers 
Op 7 september 2017 heeft de DSD een workshop voor raadsleden gehouden om de speerpunten 

voor de komende periode en een aantal procedurele zaken, zoals de werkwijze van de volgteams, vast 

te stellen. Bij de start van het nieuwe studiejaar kiezen we opnieuw welke onderwerpen extra 

aandacht krijgen. 

Speerpunten 2017-2018: 

- Zichtbaarheid DSD  

De DSD wil een betere relatie met de medewerkers van staven en diensten, hun 

betrokkenheid vergroten. We hebben enkele inloopspreekuren georganiseerd en we waren 

aanwezig bij verschillende personeelsbijeenkomsten. Peilingen onder de medewerkers van 

de staven en diensten wijzen uit dat we op dit gebied nog niet ons doel bereikt hebben.  

- Contactpersonen 

De DSD had voor aanvang van dit studiejaar al een netwerk van contactpersonen onder de 

medewerkers van staven en diensten. Door onderbezetting en ontwikkelingen die al onze 

inzet vroegen is het ons niet gelukt om dit netwerk actief te houden. 

- Duurzame inzetbaarheid 

De DSD heeft dit jaar extra aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. Vooral in de 

gesprekken met directeuren van de staven en diensten hebben we dit onderdeel van de 

HRM strategie regelmatig besproken. Dit bleek een vruchtbaar onderwerp waarop we ons 

goed hebben kunnen profileren. Het sluit namelijk goed aan bij onze nadruk op het welzijn 

van de medewerkers en we hebben de indruk dat dit in jaar- en organisatieplannen van de 

staven en diensten terug te vinden is. 

Dossiers 

De DSD heeft afgelopen raadsjaar de volgende onderwerpen met de secretaris besproken:  

- Uitvoeringsplan dienstverlening 

- Huisvesting staven en diensten 

- Vorming stafafdeling huisvesting/opheffen bureau nieuwbouw 

- RI&E 

- Functieprofiel directeur ICTS 

- Functieprofiel directeur a.i. Audit 

- Organisatieplan studentzaken 

- HvA-begroting 2018 

- Vorming stafafdeling IXA 

- Organisatieplan HB/UB 

- Digitaal toetsen 

- Begrotingscyclus 2019 

- Personeelsbeleid HvA 

- Kaderbrief 2019 
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3. Verslag van 2017 - 2018 
 

3.1 Instemming en advies 
De secretaris van het CvB en de CMR hebben de DSD in het afgelopen jaar een aantal malen om 

instemming of advies gevraagd over de ontwikkelingen en plannen of beleidsvoornemens die het 

welzijn van de medewerkers bij staven en diensten raken. Hieronder staat daarvan een bloemlezing, 

met citaten uit onze schriftelijke reacties aan de secretaris of CMR. 

 

Het functieprofiel directeur ICT-services 

14 september 2017 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“De DSD heeft het functieprofiel intern besproken en daarbij vooral gekeken naar wat wij als 

medewerkers belangrijk vinden in het profiel van de nieuw te werven directeur. De DSD kan positief 

adviseren op het voorliggende functieprofiel. Wel zijn er nog een aantal aandachtspunten die wij aan 

u willen meegeven.” 

 

Het huisvestingsplan voor de HvA 

31 oktober 2017 

Aan de CMR: 

“De DSD adviseert negatief over het huisvestingsplan en roept de CMR op om niet in te stemmen met 

het huisvestingsplan zolang de onduidelijkheid blijft voor de huisvesting van de staven en diensten.” 

“In gesprekken met de secretaris is naar voren gekomen dat er nog verschillende scenario’s qua 

huisvesting en verhuisbewegingen worden uitgewerkt. Zo is de definitieve werklocatie voor de 

medewerkers van de diensten nog onbekend. Uit de gesprekken met de secretaris is voor de 

medewerkers van de bestuursstaf naar voren gekomen dat er nog verschillende scenario’s worden 

uitgewerkt en de in het voorgenomen besluit genoemde locatie nog zou kunnen wijzigen. Ook wordt 

van de bestuursstaf op korte termijn een extra verhuisbeweging verwacht, zonder dat concreet wordt 

wanneer deze moet plaatsvinden en op welke alternatieve locatie de bestuursstaf terecht komt. Ook 

zijn naar mening van de DSD de plannen om de bestuursstaf wegwijs te maken in het activiteitgericht 

werken onvoldoende concreet uitgewerkt.” 

 

De besteding van de DAM-gelden 

1 november 2017 

Aan de CMR: 

“De DSD heeft geconstateerd dat er een dalende trend zichtbaar is in de besteding van de gelden 

voor het woon- werkverkeer. Het heeft de voorkeur van de DSD om extra voorzieningen op het 

gebied van loopbaanbeleid en gezondheidsbeleid op te nemen in de besteding van de DAM-gelden. 

Mochten deze voorzieningen niet aan de regeling kunnen worden toegevoegd dan pleit de DSD voor 

Positief 
advies 

Negatief 
advies 

Inhoudelijke 
reactie 
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behoudt van de huidige regelingen. De DSD heeft geconstateerd dat van de huidige regeling 

veelvuldig gebruik wordt gemaakt en ook bij andere instellingen aanwezig is.” 

 

Het functieprofiel Interim Hoofd Stafafdeling Audit HvA 

8 november 2017 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“De DSD kan positief adviseren op het voorliggende functieprofiel. Wel zijn er nog een aantal vragen 

en aandachtspunten die wij hebben en aan u willen meegeven:  

 Het functieprofiel vermeldt geen eisen aan de genoten opleiding van de gewenste kandidaat 

en meldt niet dat de titel Register Operational Auditor (RO) een pré is of vereist.  

 In het functieprofiel staat te lezen dat ‘de afdeling Audit functioneert als een spin-in-het-

web op het gebied van kwaliteitsbewaking’. Wij vragen ons af hoe dit zich verhoudt tot de 

beleidsafdeling O&O? Wellicht is het verstandig om meer te specificeren op welk gebied de 

kwaliteitsbewaking zich bevindt.  

 Bij de beschrijving van de functie staat dat ‘het hoofd draagvlak weet te creëren voor 

verbetervoorstellen’. Deze formulering roept bij ons de vraag op wie eigenaar is van 

verbetervoorstellen, de afdeling Audit of de eigenaar van het proces dat object is van 

audit?” 

 

Het organisatieplan Dienst Studentenzaken 

29 november 2017  

Aan de Secretaris van het CvB: 

“Het volgteam van de DSD heeft tijdens de zeepkist bijeenkomst van de dienst studentzaken de indruk 

gekregen dat het plan positief ontvangen is door de medewerkers. De directeur a.i. heeft in een 

gesprek met de DSD aannemelijk weten te maken dat de medewerkers in het kader van co-creatie bij 

de totstandkoming van het plan betrokken zijn geweest. Voor de DSD is bij instemmings- en 

adviesverzoeken het welzijn van de medewerkers het belangrijkste uitgangspunt en het voorliggende 

plan lijkt daaraan tegemoet te komen.” 

 

De begrotingen van de staven en diensten 

8 december 2017 

Aan de CMR: 

 “Afgelopen jaren heeft de DSD in de begrotingsadviezen aan de CMR aangegeven dat zij transparantie 

mist in de aangeboden begrotingen en dat de samenhang met de bij behorende jaarplannen niet altijd 

duidelijk was. Ook dit jaar is de DSD weer tegen dit probleem aangelopen. De DSD heeft verzocht om 

aanvullende informatie om de genoemde transparantie en samenhang te verkrijgen, maar we hebben 

deze informatie (dienst studentzaken uitgezonderd) tot op heden niet ontvangen.” 

Positief 
advies 

Positief 
advies 

Negatief 
advies 
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De huisvestingsplannen van de HvA 

8 december 2017 

Aan de CMR: 

“Ook bij het nieuwe verzoek van de CMR heeft de DSD voor het bepalen van een standpunt gekeken 

naar het welzijn van de medewerkers van de staven en diensten. De DSD heeft besloten een 

inhoudelijk advies uit te brengen waarin de belangrijkste zorgpunten voor wat betreft de huisvesting 

van de staven en diensten genoemd worden.”  

“Voor de staven en diensten zijn er werkgroepen geformeerd die samen met de medewerkers 

programma’s van wensen gaan opstellen. Aan de hand van deze programma’s worden vervolgens de 

huisvestingsplannen voor de diensten ingevuld. De werkgroep voor de diensten heeft aangekondigd 

een enquête werkplekbeleving onder de medewerkers uit te zetten om het programma van wensen 

op te stellen. De DSD adviseert om de uitkomsten van de enquête serieus mee te nemen in de nadere 

uitwerking van het huisvestingsplan. Ook adviseert de DSD om de diensten te huisvesten in de 

nabijheid van een centrale campus. Dit kan zijn de Amstelcampus, de binnenstad of het REC. Ook heeft 

de DSD geen inzicht in de lessen die zijn getrokken uit het implementeren van activiteitgericht werken 

bij de diensten en hoe deze in de plannen voor de bestuursstaf worden verwerkt.” 

 

Het functieprofiel directeur Studentenzaken 

13 december 2017 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“De DSD heeft het functieprofiel intern besproken en daarbij vooral gekeken naar wat wij als 

medewerkers belangrijk vinden in het profiel van het nieuw te werven hoofd.” 

“De DSD kan positief adviseren op het voorliggende functieprofiel. Wel zijn er nog een aantal vragen 

en aandachtspunten die wij hebben en aan u willen meegeven:  

 Het is de DSD opgevallen dat in het functieprofiel bij de werkzaamheden staat dat deze 

plaatsvinden op basis van het Instellingsplan en conform het studentenbeleid. Het zou meer 

voor de hand liggen dat het nieuwe organisatieplan als basis voor de te verrichten 

werkzaamheden dient of tenminste naast het Instellingsplan genoemd wordt. Dan kan de 

verwijzing naar het organisatieplan onder het kopje ‘profiel’ verwijderd worden. 

 Momenteel worden de kernwaarden van Studentenzaken herijkt. Alle medewerkers worden 

in dit herijkingsproces betrokken. In het functieprofiel staan echter kernwaarden genoemd 

die anders zijn dan de huidige kernwaarden van de afdeling.” 

 

Het plan van aanpak voor de RI&E PSA van ICTS 

22 februari 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

Inhoudelijke 
reactie 

Positief 
advies 

Opschorten 
reactie 
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“Daarbij wil de DSD meegeven dat zij momenteel voornemens is om niet in te stemmen met het plan 

van aanpak RI&E PSA ICTS. Het is de DSD opgevallen dat het plan vol staat met algemene maatregelen, 

zonder dat daar heldere afspraken, deadlines en eigenaarschap aan gekoppeld zijn. Er leven bij de 

raad zorgen over de uitvoerbaarheid van het plan.” 

 

De afdeling applicatiebeheer ICTS 

23 april 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“de overwegingen om de afdeling te splitsen doen recht aan de behoefte van medewerkers om in een 

kleinere afdeling te werken waar het afdelingshoofd meer tijd heeft om leiding te geven. “ 

 

Het plan van aanpak voor de RI&E PSA van ICTS 

23 april 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“Het volgteam van de DSD heeft op 14 maart het plan van aanpak met de interim dienstdirecteur ICTS 

besproken. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de raad een nadere uitwerking en operationalisering 

van het plan van aanpak ontvangen.” 

“Gelet op de uitkomsten van het volgteamgesprek van 14 maart en de door de interim directeur 

nagezonden uitwerking van het plan, kan de DSD instemmen met het plan van aanpak RI&E PSA ICTS.” 

 

De inrichting van IXA 

23 april 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“Op 15 maart jl. ontving de Deelraad Staven en Diensten (DSD) van u een verzoek om in te stemmen 

met het plan van aanpak voor de inrichting van de afdeling IXA. De DSD heeft het plan van aanpak in 

de overlegvergadering van 27 maart jl. met u besproken.” 

“De DSD stemt in met het plan van aanpak inrichting IXA.” 

 

Het organisatieplan van de Bibliotheken 

27 juni 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“De DSD is tevreden met de wijze waarop de medewerkers en het volgteam HB bij de totstandkoming 

van het organisatieplan zijn betrokken. In het voortraject heeft het volgteam HB en de raad 

aangegeven dat zij graag een implementatieplan, een concreet evaluatiemoment en een concrete 

planning in het organisatieplan opgenomen wilt hebben alvorens positief te kunnen adviseren.” 

Positief 
advies 

Instemming 

Instemming 

Positief 
advies 
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“De DSD constateert dat in het organisatieplan aan alle bovenstaande voorwaarden invulling wordt 

gegeven. Er wordt een extern bureau ingeschakeld om een implementatieplan op te stellen, er is een 

evaluatiemoment afgesproken en er is een planning aan het organisatieplan toegevoegd. De DSD 

adviseert positief over het organisatieplan HB en ontvangt graag ter kennisname het plan zodra dat is 

vastgesteld.” 

 

Het inbeddingsplan vastgoed en huisvesting 

29 juni 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“De DSD is tevreden met de wijze waarop de raad al in een vroeg stadium bij de totstandkoming van 

het inbeddingsplan is betrokken.” 

“In de vergadering van 26 juni jl. heeft de DSD over het instemmingsverzoek en de aanvullende 

stukken gesproken. De DSD constateert dat het inbeddingsplan weliswaar complex is, maar dat het 

alle elementen bevat om het welzijn van de medewerkers te borgen. Zo komen alle punten die door 

de teamleiders FS zijn aangegeven terug in het inbeddingsplan. Ook is de raad content met de wijze 

waarop de medewerkers van BN zijn geïnformeerd en betrokken bij het inbeddingsplan. De DSD stemt 

in met het inbeddingsplan vastgoed en huisvesting.” 

 

De opdrachtomschrijving interim directeur ICTS en hoofd IRS 

9 juli 2018 

Aan de Secretaris van het CvB: 

“Vanuit de medewerkers van ICTS heeft de DSD vernomen dat de contouren van de 

opdrachtomschrijving voorafgaand aan het adviesverzoek aan de medewerkers ICTS/IRS 

gepresenteerd is.” 

“In de opdrachtomschrijving wordt verwezen naar een aantal verbeterinitiatieven die onder de 

noemer ‘Fit-for-the-future’ gaat worden uitgevoerd. De DSD adviseert om het verbeterinitiatief dat 

betrekking heeft op de strategische personeelsplanning te verruimen en aan te vullen naar strategisch 

hr-beleid. Binnen deze aanvulling kan dan expliciet aandacht komen voor elk van de in de kaderbrief 

genoemde hr-thema’s. Met deze toevoeging kan de DSD positief adviseren over de 

opdrachtomschrijving voor de interim directeur ICTS en hoofd IRS.” 

 
3.2 Overleg met de staven en diensten 
 

Overlegstructuur 

Dit jaar heeft de DSD bij onze contacten met de directeuren van Staven en Diensten het voortouw 

genomen. We hebben besloten om het aantal contacten van onze volgteams per staf of dienst terug 

te brengen naar drie  per jaar. Bovendien hebben we vooraf drie thema’s bepaald om op die 

gelegenheid te bespreken. Dat zijn: 

1. Begroting en Jaarplan (september t/m november 2017) 

Instemming 

Positief 
advies 
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2. HRM (januari t/m maart 2018) 

2.1. Duurzame Inzetbaarheid 

2.2. Professionalisering 

2.3. Werkdruk 

2.4. RI&E 

3. Kaderbrief en Jaarrekening (april t/m juni 2018) 

 

Resultaten van het overleg 

Uit de gesprekken over de begrotingen en de jaarplannen moesten we constateren dat de 

aangeleverde gegevens voor ons onvoldoende duidelijk waren om een positief advies uit te brengen. 

Dat leverde natuurlijk een vervelende situatie op, maar we hebben ervan geleerd dat wij onze vraag 

beter moeten formuleren en dat de staven en diensten hun informatie beter daarop af moeten 

stemmen. We gaan dit principe op alle gesprekken toepassen, want dat levert een betere relatie op. 

Uit de gesprekken over personeelszaken is gebleken dat er veel verschillende acties op het gebied 

van HRM ondernomen worden. We juichen dat natuurlijk toe, maar we kregen ook de indruk dat er 

weinig samenhang was tussen de verschillende acties. Een leidende doelstelling ontbreekt. We 

hebben dit met de Secretaris van het CvB besproken en het zou te maken hebben met de vrijheid 

van de afdelingen om hier een eigen invulling aan te geven. 

Uit de gesprekken over de kaderbrief hebben we onvoldoende opgehaald om daar een goed beeld 

van over te houden. 

Verder hebben we enkele kennismakingsgesprekken gevoerd met directeuren die nieuw of ad 

interim hun functie zijn gaan vervullen. Er is daarin altijd een zeker verloop, net zo goed als dat onze 

volgteams wel eens wisselen. Het is daarom wel de kunst om de continuïteit zoveel mogelijk te 

bewaren. 

De volgteams hebben ook personeelsbijeenkomsten bezocht die waren belegd door de directeuren 

van Studentenzaken en De Bibliotheken. Daarop lichten zij dan ontwikkelingen in hun organisaties 

toe en wij hebben dan een soort waarnemersrol.  

Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de Bibliotheken hebben we een inloopspreekuur voor de 

medewerkers georganiseerd. De opkomst was goed en de aanwezigen wisten dit initiatief te 

waardeerden. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

16 Jaarverslag DSD 2017-2018 

 

4. Bijlage 
 

4.1 Vangnet voor medewerkers 
 

Leidinggevende 

Je kunt in eerste instantie bij je leidinggevende aankloppen met alle werk gerelateerde vragen en 

problemen; dat kunnen ook situaties zijn die zich buiten het werk voordoen, maar waarvan je denkt 

dat ze het werken beïnvloeden. 

Vertrouwenspersoon 

Je kunt bij de Vertrouwenspersoon terecht met persoonlijke problemen op het gebied van ongewenst 

gedrag of persoonlijke zorgen of vragen over de transitie die je nog niet met je leidinggevende of een 

P&O Adviseur wilt delen. 

Deelraad staven en diensten 

Je bent bij de DSD welkom met vragen of problemen die een groep medewerkers heeft, die het belang 

van een individu te boven gaan of die iets te maken hebben met (de uitvoering van) het beleid bij een 

afdeling. 

Ombudsman 

Je kunt met de Ombudsman een klacht of probleem bespreken, gerelateerd aan de HvA of een van de 

medewerkers; voorwaarde is dat er geen andere wettelijke klacht-, bezwaar- of beroepsprocedure 

bestaat voor de klacht of probleem. 

HR Adviseur 

Elke stafafdeling of dienst heeft een eigen HR-adviseur. Deze adviseurs hebben een adviserende, 

faciliterende en een proces begeleidende rol naar het management en medewerkers van faculteit of 

dienst. Aan een HR-Adviseur kun je vragen stellen over zaken die met je aanstelling te maken hebben. 

Het Juridisch Spreekuur 

Heb je juridische hulp nodig, dan zit je bij Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de HvA goed. HJS biedt 

gratis juridisch advies en ondersteuning op de volgende onderwerpen: 

• Arbeid en inkomen 

• Belastingen 

• Consumentenzaken 

• Wonen 

Arbodienst 

Als langdurig ziekteverzuim dreigt nadat je je ziek hebt gemeld krijgt je vanzelf met de bedrijfsarts te 

maken. De bedrijfsarts werkt nauw samen met alle betrokkenen in de organisatie om tot een 

doeltreffende aanpak te komen. 
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Vakbonden (bijvoorbeeld AOB, CNV of UNIENFTO) 

De bond onderhandelt over de cao van iedereen die in het onderwijs werkt. De bond behartigt je 

belangen in de breedste zin van het woord: binnen de politiek, bij de werkgever. Hun juristen staan 

leden bij in arbeidsconflicten met deskundig juridisch advies. Als je een vraag hebt over een 

arbeidsrechtelijke ontwikkeling dan zoekt hun Informatie- en Adviescentrum voor leden het antwoord. 

  



 

 

18 Jaarverslag DSD 2017-2018 

5. Lijst van afkortingen 
 

AC Administratief Centrum 

BN Bureau Nieuwbouw 

CMR Centrale Medezeggenschapsraad 

COM Communicatie 

CvB College van Bestuur 

DSD Deelraad Staven en Diensten 

FP&C Financiën, Planning en Control 

FS Facility Services 

Fte Fulltime equivalent 

HB Hogeschool Bibliotheek 

HJS Het Juridisch Spreekuur 

HR Human Resources 

HvA Hogeschool van Amsterdam 

ICTS ICT-services 

IRS Informatie Regiesecretariaat 

OBP Ondersteunend en Beheerspersoneel 

O&O Onderwijs en Onderzoek 

OP Onderwijzend personeel 

PSA Psychosociale arbeidsvoorwaarden 

RI&E Risico-inventarisatie en evaluatie 

SZ Studentenzaken 

UvA Universiteit van Amsterdam 

 

 


