
1. Algemeen

Akkoord bestedingsdoelen decentrale 

arbeidsvoorwaardengelden 2019 tot en met 2023 

Het college van bestuur en de vakbonden (verenigd in het Lokaal Overleg, hierna LO) hebben sinds

1988 zeggenschap gekregen over arbeidsvoorwaarden en over de besteding van de daarbij

behorende arbeidsvoorwaardengelden die sinds 1989 ter beschikking van de universiteit zijn

gekomen.

Laatstelijk is op 20 juni 2014 een akkoord gesloten voor de periode 2014 t/m 2018.

Op 31 januari 2019 is tussen partijen een nieuw akkoord bereikt met een looptijd van 1 januari 2019

tot en met 31 december 2023. De gemaakte afspraken in het akkoord treden in werking met ingang

van 1 januari 2019, met uitzondering van de sportvergoeding als bedoeld onder lb. Deze gaat in op 1

januari 2020.

2. Budgettaire consequenties

De opgebouwde reserves van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden bedragen tot en met 31 

december 2018 naar verwachting€ 656.469. Deze reserves zullen in de komende vijf jaren worden 

besteed en in de jaarrekening worden vastgelegd als bestemmingsfonds.

In 2018 bedroeg de dotatie van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden (na indexering) 

€ 1.464.865. Over 2019 wordt dit bedrag met 2,4% geïndexeerd (2,6% loonsverhoging gaat in op 1 

februari 2019), waardoor de dotatie€ 1.500.021 bedraagt. Jaarlijks zal de indexatie nader worden 

bezien aan de hand van de loonontwikkeling. 

Het totale jaarlijkse budget van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2019-2023 bedraagt 

afgerond€ 1.630.000 (dotatie€ 1.500.021 +reserve€ 656.469/5). 

3. Bestedingsdoelen

Partijen zijn overeengekomen dat de bestedingsdoelen uit het akkoord 2014-2018 worden

gecontinueerd in het akkoord 2019-2023. Het akkoord 2014-2018 is aangehecht aan het onderhavige

akkoord.

In aansluiting bij de thema's uit de HR-agenda 2015-2020 zijn de bestedingsdoelen ondergebracht in

een aantal thema's: Duurzame Inzetbaarheid, Talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap,

Diversiteit en inclusie, en Faciliteiten voor medezeggenschapsorganen. Gezien de looptijd van het

akkoord (vijf jaren), worden niet alle activiteiten bij voorbaat in dit akkoord benoemd en uitgewerkt.

Ter uitvoering van de HR-agenda worden door de diverse themagroepen ook nog verdere concrete

acties geformuleerd en uitgezet, waarbij wordt aangesloten. Wel worden de gelden vooraf over de

verschillende thema's verdeeld en begroot. Minimaal jaarlijks wordt een agenda met een begroting

voor de verschillende thema's opgesteld en aan de vakbonden in het Lokaal Overleg ter

overeenstemming voorgelegd. In ieder geval zullen concreet uitgewerkte projecten , waarvoor

financiering vanuit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden gewenst is, tijdig in het Lokaal Overleg 

aan de orde worden gesteld.

Thema's 

Duurzame inzetbaarheid Loopbaanontwikkeling etc. 

Vitaliteit 

Specifieke doelgroepen 

Talentontwikkeling en (persoonlijk) leiderschap 

Diversiteit en inclusie 

Faciliteiten voor medezeggenschapsorganen 

Totaal 

Nader te bepalen (€ 1.630.000 -€ 1.602.500) 

Budget 

€ 266.000 

€ 236.500 

€ 740.000 

€ 150.000 

€ 150.000 

€ 60.000 
-----------------

€ 1.602.500 

€ 27.500 

t 



4. Uitwerking thema's

Thema 1: Duurzame inzetbaarheid 

Voor de Radboud Universiteit is het van groot belang dat al haar medewerkers nu en in de toekomst 

gezond en met plezier op de juiste plek aan het werk zijn. Bij duurzame inzetbaarheid onderscheiden 

wij twee hoofdthema's: loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Aandacht en zorg voor duurzame 

inzetbaarheid begint op dag 1 van ieders loopbaan en eindigt op de dag dat de medewerker met 

pensioen gaat. Als organisatie faciliteren we en scheppen we kaders, leidinggevenden geven 

voorbeeld, aandacht en sturing, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor duurzame 

inzetbaarheid ligt bij de medewerker zelf. Daarmee is ook het thema persoonlijk leiderschap en 

talentontwikkeling nauw met dit onderwerp verbonden. 

Vanuit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden worden bijdragen geleverd voor ontwikkeling en 

inzet van instrumenten die 

1. de duurzame inzetbaarheid van de werknemers bevorderen;

2. de dialoog over duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en werknemer bevorderen

en

3. de informatie omtrent duurzame inzetbaarheid beter ontsluiten richting de werknemer.

Hierbij houden we rekening met de specifieke leeftijdsfase van een werknemer, elk met een aantal 

algemene kenmerken. Voor jongeren gaat het dan bijvoorbeeld om het combineren van werk en 

privé, voor ouderen om het langer doorwerken dan voorheen. 

la. Loopbaanontwikkeling en mobiliteit (incl. werk-naar-werk begeleiding) € 266.000 

Bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat loopbaanontwikkeling centraal. Van de 

organisatie vraagt dit een heldere visie op de loopbaanpaden voor de verschillende groepen 

medewerkers. Voor wetenschappelijk personeel zijn hier met de introductie van een kader voor 

tenure en career tracks eerste stappen gezet. In de komende jaren zal ook het loopbaanperspectief 

voor andere wetenschappelijke doelgroepen (beginnend met postdocs en junior-docenten) 

verhelderd worden. Daarnaast is een helder loopbaanbeleid voor OBP noodzakelijk om de gewenste 

mobiliteit in de groep te kunnen realiseren. 

Met de slogan "create your own career'' leggen we de verantwoordelijkheid voor loopbaan

ontwikkeling duidelijk ook in handen van onze medewerkers. De focus voor de komende jaren zal 

nog nadrukkelijker op de individuele en groepsgewijze begeleiding van doelgroepen met specifieke 

loopbaanvraagstukken liggen (tijdelijk wetenschappelijk personeel en OBP). 

Concrete activiteiten (niet uitputtend): 

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit -voortzetting akkoord 2014-2018 € 166.000 

Toelichting: Voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit wordt het akkoord van 2013-2018 

voortgezet, zie tekst akkoord. Daarvoor wordt een bedrag van€ 166.000 ten laste van de 

decentrale arbeidsvoorwaardengelden beschikbaar gesteld. 

Overige activiteiten: € 100.000,-

Werk-naar werkbegeleiding -voortzetting akkoord 2014-2018 

Aanvullend aan de activiteiten vanuit het huidige akkoord willen we de focus meer op WW

preventie leggen. De grootste doelgroep hierin is het WP met tijdelijke contracten. Hierbij 

denken we aan volgende activiteiten: 
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