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Geacht College van Bestuur, 
  
In de nieuwe cao-hbo is de afspraak gemaakt dat het maximale percentage flexibele contracten en de 
daarbij behorende contractvormen ter instemming aan de personeelsgeleding wordt voorgelegd. De 
personeelsgeleding van CMR heeft in een aantal bijeenkomsten met de stafafdeling P&O gesproken 
over de hoogte van het maximale streefcijfer voor de flexibele schil HvA breed. 
  
Het voorstel vanuit de stafafdeling P&O is om voor de HvA een maximaal gewogen percentage te 
hanteren van 14,5 procent. 
 
De personeelsgeleding is met dit gewogen percentage van maximaal 14,5 procent akkoord mits:  

• De definitie die de HvA hanteert voor de flexibele schil wordt aangepast. De categorie 
Personeel Niet in Dienst (PNID) wordt meegenomen in de berekeningen voor het maximale 
gewogen streefcijfer van de flexibele schil binnen de HvA. 

• De maximale streefcijfers voor de Centrale diensten en Bestuursstaf op hetzelfde niveau komen 
te liggen als de categorie OBP binnen de faculteiten. (dus ook 10 procent) 

• De plannen voor het realiseren van de streefcijfers per organisatieonderdeel (met 
kwantitatieve onderbouwing) worden ter advies voorgelegd aan de personeelsgeledingen van 
de faculteitsraden en de DSD voor de Centrale diensten en de Bestuursstaf. Daarbij is het van 
belang dat er nog een eenduidige peildatum wordt vastgelegd voor het meten van de 
streefcijfers. 

 
De personeelsgeleding stelt zich conform pagina 10 van de CAO op standpunt dat de HvA de tijdelijkheid 
beperkt tot het onderstaande lijstje. 
 
Vormen van tijdelijkheid die in beginsel uitlegbaar zijn: 

–  Werkveld expertise die waarde toevoegt aan de opleiding  (zoals topmusici, medisch specialisten, 

advocaten, accountants); 

–  Voorspelbaar einde financiering (lectoraat, onderzoek op basis van subsidiegeld), tijdelijke zorgplicht 

in te vullen bij afbouw van een opleiding die de hogeschool wettelijk nog vijf jaar in de lucht moet 

houden; 

–  Piek en ziek: tijdelijke vervanging bij ziekte of zwangerschap. Bijschakelen van extra capaciteit bij 

omstandigheden van kennelijk tijdelijke aard en bovengemiddeld hoog werkaanbod; 

–  Bedrijfsmatig risico: opvangen van meer dan normaal ondernemingsrisico bijv. om daling in 

studentinstroom op te vangen; 

–  Inhuur van externe specialismen in het kader van de bedrijfsvoering (juridisch, financieel, ICT). 

Met vriendelijke groet, namens de personeelsgeleding van de CMR,  

 
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter CMR 2018/2019 


