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Betreft Toezending afschrift

Onze referentie
2014584/05

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk 2014584/04 gericht
aan het College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor nadere
informatie verwijs ik u naar dit afschrift.
Indien gewenst kunt u op deze brief schríftelijk of per e-mail reageren
(contact@inspectieszw.nl) t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de
datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de
in het briefhoofd vermelde contactpersoon.
Hoogachtend,
Mevrouw E.R.P.E. van Kooij
Projectleider Psychosociale Arbeidsbelasting

De heer R. Spaan Msc
Projectleider Arbeidsmarktdiscriminatie

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen.

Pagina 1 van 1

äžļ
jļ|

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Erasmus Universiteit Rotterdam
College van Bestuur
t.a.v. Mevrouw Deckers-Reid
Postbus 1738
3000 DR ROTTERDAM

Inspectie SZW

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.inspectieszw.nl
Contactpersoon
Medewerker afd.
Inspectieondersteuning
T +31 (0)70 333 6383

Datum 9 april 2021
Betreft Bevindingen Inspectie SZW

Onze referentie
2014584/04

Geacht College van Bestuur,
Op 20 januari 2020 heeft WOinActie, gesteund door en in samenwerking met de
AOb, WO&O en FNV melding gedaan bij de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (ISZW). Deze melding betrof 719 signalen die betrekking
hebben op omvang en gevolgen van structureel overwerk bij de Nederlandse
universiteiten.
Naar aanleiding van de ingediende meldingen van WOinActie en de reeds
voorgenomen inspecties rondom arbeids(markt)discriminatie is er door de
Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de onderwerpen werkdruk,
arbeidstijden en arbeids(markt)discriminatie bij Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR)
Actieplan
Op 3 augustus 2020 is er naar de Erasmus Universiteit Rotterdam een brief
verzonden met referentie "Y0178 Werkdruk universiteiten", zie bijlage 1.
De aanpak van de Inspectie SZW is dat er actieplannen opgevraagd zijn. Door
deze aanpak wil Inspectie SZW duidelijk de regie beleggen waar die thuishoort,
namelijk bij de universiteiten. Beoogde doel hiervan is dat de te nemen acties en
maatregelen breed gedragen worden.
Op vrijdag 18 september 2020 is er een bijeenkomst geweest tussen de Inspectie
SZW en de HR-directeuren van de universiteiten. Tijdens deze bijeenkomst is er
een toelichting en aanvulling gegeven op de vijf vragen die zijn genoemd in de
brief van 3 augustus 2020. De 5 vragen van 3 augustus 2020 zijn in een bijlage
van het schrijven van 7 oktober 2020, kenmerk 2014584/01, uitgebreid met 3
vragen, zie bijlage 2.
Bevindingen Erasmus Universiteit Rotterdam

Op vrijdag 2 oktober 2020 om 15.41 uur ontving de Inspectie SZW uw reactie op
de brief van 3 augustus 2020 per mail met daarbij de volgende documenten
gevoegd:
» 20200630 Aanpak Werkdruk Def;
« BeleidsvoorsteLBIended Working^astgesteld;
» 2018-11 brochurewstoolkit 21112018;
« ra00286440 Actieplan Aanpak Werkdruk

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen.
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Op 13 oktober 2020 is er telefonisch contact geweest met mevrouw R. Schelvis,
mede samensteller van 20200630 Aanpak Werkdruk, omtrent het ontbreken van
de verdieping interne discriminatie in relatie tot de arbeidsmarktdiscriminatie.
Vooralsnog werd afgesproken de inspectie uit te voeren met de huidig ingediende
documenten.

Inspectie SZW

Datum
9 april 2021
Onze referentie
2014584/04

Het actieplan en de aanvullende documenten zijn inhoudelijk beoordeeld door
inspecteurs psychosociale arbeidsbelasting (PSA), arbeids(markt)discriminatie
(AMD) en arbeidstijdenwet (ATW).
Voor meer informatie zie de zelfinspectietool: www.zelfinspectie.nl
Werkdruk en ongewenst gedrag I Zelfinspectie door Inspectie SZW
De inzichten van de Inspectie SZW zijn mede gebaseerd op de ingediende
documenten. Mogelijk zijn er PSA-onderwerpen binnen uw universiteit beschreven
en reeds uitgevoerd, doch de aangeleverde documenten concentreerden zich met
name op in de brieven gestelde vragen.
Uit de ontvangen documenten is gebleken dat u sinds 2015 aandacht besteedt
aan aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag. De Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR) heeft, mede in opdracht van VSNU en Ministerie OC&W tussen
2017 en 2019 een project "Werkdruk" uitgevoerd op de EUR. Hierbij is gebruik
gemaakt van het model werkdruk en werkstress van TNO. De PSA aanpak valt
momenteel onder het vierjarig programma Gezond en Veilig werken (2020-2024).
U zet regelmatig Welzijnsonderzoeken uit en evalueert deze. U evalueert ook alle
maatregelen en relevante cursussen en trainingen op gebied van werkdruk en
ongewenst gedrag. Zoals u beschrijft kost de aanpak van werkdruk tijd en is deze
nooit af. Binnen de organisatiestructuur is centraal de aansturing geregeld wie
waar verantwoordelijk voor is met betrekking tot de aanpak werkdruk. U gaat de
constructieve dialoog aan met de medewerkers, universiteitsraad en lokale
bonden over de te nemen maatregelen en de resultaten om psychosociale
arbeidsbelasting aan te pakken. Tevens geeft u de bereidheid aan om de sector
brede knelpunten te bespreken met het Ministerie van OCW.
U heeft de W&S toolkit waarin in stappen 'equality proof werven en selecteren'
aan de orde komt. U adviseert hierin bij iedere vacature deze toolkit te raadplegen
en zoveel mogelijk toe te passen.
Uit de ingediende documenten en telefonische informatie blijkt dat uw universiteit
continue bezig is met het door-ontwikkelen van de aanpak van werkdruk en intern
ongewenst gedrag.
Wat wij van u verwachten:

»

Voordat er passende maatregelen getroffen kunnen worden is het allereerst
van belang om de (achterliggende) oorzaken van de problematiek in kaart te
brengen en deze op te nemen in uw Risico Inventarisatie 8r Evaluatie (RI&E).
Om de problematieken structureel aan te kunnen pakken helpt het om de
(achterliggende) oorzaken expliciet te maken. Dit betekent dat u:
-Aangeeft op welke (achterliggende) oorzaken u invloed heeft en welke u dus
kunt aanpakken.
-Aangeeft op welke (achterliggende) oorzaken u geen invloed heeft en welke u
dus in gezamenlijkheid met andere universiteiten en/of ministeries dient op te
pakken.
Dit geldt voor zowel de onderwerpen die genoemd zijn in:
-Het rapport vanuit WOinActie 'Inventarisatie omgang en gevolgen van
structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten', 20 januari 2020.
-Het rapport Harassment in academia, LNVH. als voor de problematieken
rondom discriminatie/ seksuele intimidatie op de werkvloer. Deze
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onderwerpen vallen allen onder de overkoepelende term psychosociale
arbeidsbelasting (PSA).
Houd de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en Plan van aanpak
volledig en actueel. In de RI&E dient continue aandacht te worden besteed
aan het onderwerp PSA (werkdruk, ongewenste omgangsvormen, pesten,
agressie- en geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie).
Blijf zorg dragen voor een centrale aansturing van de beleidscyclus RI&E en
PSA en Arbeids(markt)discriminatie en organiseer een goede afstemming
tussen centrale en decentrale plannen.
Breng de beleidsevaluatie binnen uw organisatie (aantoonbaar) in kaart ten
aanzien PSA en dan specifiek op de onderwerpenwerkdruk en ongewenst
gedrag (discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie). Koppel hieraan een
cyclische aanpak (PDCA) en gebruik alle relevante bronnen (bijvoorbeeld
jaarverslag vertrouwenspersoon, onderzoeken onder medewerkers,
klachtenregistratie, ziekteverzuimcijfers, bevindingen bedrijfsarts,
bedrijfsmaatschappelijk werk et cetera) om hieraan invulling te geven.
Informeer de medewerkers actief over de aanpak van werkdruk en
discriminatie.
Het is wettelijk verplicht om aan te geven welke discriminatiegronden er
onderzocht zijn en op welke manier gekomen is tot het geïnventariseerde
risico. Discriminatie bestaat uit 12 wettelijk gronden.
Meet de effecten van de beleidsmaatregelen en overige relevante activiteiten
en gebruik deze informatie om de maatregelen in het plan van aanpak
behorende bij de RI&E te actualiseren en te verwerken in de
beleidsonderwerpen die gekoppeld zijn aan de informele en formele
klachtenstructuur.
Stel een regeling of protocol op waaruit blijkt op welke wijze de professionele
opvang en nazorg van slachtoffers van discriminatie en ander ongewenst
gedrag is geregeld.
Blijf de risico verhogende factoren in relatie tot discriminatie bij werving en
selectie inventariseren en de gebruikte protocollen, procedures, richtlijnen met
betrekking tot werving en selectie evalueren. Geef duidelijk aan van welke
tool(s) en/of procedures gebruik gemaakt dient te worden bij interne en
externe werving en selectie.
Intensieve dialoogvoering met de individuele medewerkers, en nauwe
samenwerking met de OR en vakbonden over te nemen maatregelen en het
effect van de maatregelen (PDCA).
Geregeld monitoren van ingezette trainingen, cursussen workshops en online
informatie over onderwerpen op gebied van werkdruk en discriminatie,
loopbaan zodat het beoogde effect wordt behaald.

Inspectie SZW

Datum
9 april 2021
Onze referentie
2014584/04

De Inspectie SZW heeft besloten geen verdere aanvullende vragen meer te stellen
over de ingezonden stukken, zoals eerder aangekondigd. Dit mede doordat
opgemerkt is dat het merendeel van de universiteiten veel maatregelen en
voorzieningen heeft getroffen in het kader van arbeidsomstandigheden, of zich
midden in de implementatie daarvan bevindt. Het effect van de getroffen
maatregelen is daarom (nog) niet overal inzichtelijk.
We sluiten deze inspectie af met deze brief van bevindingen.
Daarnaast stelt de Inspectie SZW een overall rapportage op die betrekking heeft
op alle universiteiten. Die rapportage wordt gedeeld met u en de andere
betrokken stakeholders.
Wij vertrouwen erop dat u de aangegeven voorgenomen plannen en maatregelen
op gebied van PSA uitvoert, evalueert en eventuele verbetermaatregelen
nauwgezet doorvoert, conform de PDCA-cyclus.
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De Inspectie SZW zal indien daar aanleiding toe is, uw organisatie opnieuw
inspecteren. De werkgever is de primair verantwoordelijke voor goede
arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht de werkgever om een arbobeleid te
voeren. Dit beleid moet gericht zijn op het realiseren van zo goed mogelijke
arbeidsomstandigheden. De uitvoering van dit beleid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de werkgever en de werknemers. Betrek daarom ook
zeker u medezeggenschapsorgaan (OR) bij het verder oppakken en uitwerken van
deze onderwerpen. Zij hebben vaak diverse analyses die u verder kunnen helpen
om de juiste maatregelen te treffen. Als bij een eventuele nieuwe inspectie
overtredingen worden geconstateerd, dan kunnen er passende maatregelen
worden genomen.

Inspectie SZW

Datum
9 april 2021
Onze referentie
2014584/04

Deze brief is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u geen bezwaar kunt indienen
tegen wat er in deze brief staat.
Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door
de Inspectie SZW vindt u op: www.inspectieszw.nl.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.
Hoogachtend,
Mevrouw E.R.P.E. van Kooij
Projectleider Psychosociale Arbeidsbelasting

De heer R. Spaan MSc
Projectleider Arbeidsmarktdiscriminatie

Bijlage:

1. Aankondigingsbrief universiteiten 3 augustus 2020
2. Toelichting aankondigingsbrief 3 augustus 2020
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Datum 3 augustus 2020
Betreft Aankondiging Inspectie

Onze referentie
Y0178 werkdruk universiteiten

Geachte directie,
Begin dit jaar ontving de Inspectie SZW een fors aantal signalen over werkdruk
vanuit WOinActie gesteund door en in samenwerking met de AOb, WO&O en FNV.
De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van deze signalen gesprekken gevoerd
met de melders vant WoinActie en de VSNU.
Nog voordat de meldingen vanuit WoinActie bij de Inspectie SZW binnen kwamen
waren wij vanuit de Inspectie SZW voornemens om de Universiteiten in 2020 te
inspecteren op PSA (psychosociale arbeidsbelasting) ten gevolge van discrimina
tie, inclusief discriminatie bij werving ík selectie.
Als Inspectie SZW willen we rechtdoen aan de meldingen vanuit WoinActie en te
gelijkertijd willen we de universiteiten zo min mogelijk (extra) belasten mede ge
zien de omstandigheden rond COVID-19. Om die redenen verzoeken wij per
Universiteit om een actieplan op te stellen. Binnen 3 maanden na dagtekening van
deze brief, dient het actieplan aan de inspectie toegestuurd te zijn.
In dit actieplan vragen we de volgende punten aan de orde te stellen:
«
Herkent u zich in de Ínhoud van de melding(en) vanuit Woinactie?1 Zo ja,
welke actie(s) gaat u ondernemen? Zo niet, waarom niet?
« Welke maatregelen heeft u genomen om werkdruk aan te pakken?
» Hoe toetst u of de maatregelen effectief zijn?
» Hoe geeft u invulling aan de samenhang met uw gevoerde beleid ten aan
zien van arbeidstijden?
* Heeft u maatregelen genomen ter voorkoming van discriminatie op de
werkvloer? Zo ja, welke?
De opstelling van dit actieplan dient in overleg en met instemming van de Onder
nemingsraad (OR)/ het Medezeggenschapsorgaan te gebeuren.
Vanaf oktober 2020 nemen inspecteurs contact met u op om het actieplan door te
spreken. Mogelijk dat er dan ook een inspectiebezoek wordt gepland. Is het
actieplan in orde, dan ontvangt u hiervan een schríftelijke bevestiging.
1 https'VZwoinactie.bloesūot.comZ202QZ0lZons-rapport-inventarisatie-omvang-en.html

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen.
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In 2021 gaan wij steekproeven nemen om na te gaan in hoeverre de actieplannen
tot een zichtbaar effect op de werkvloer hebben geleid. Indien dit onvoldoende het
geval is kunnen wij alsnog besluiten om middels handhaving naleving te eisen.

Inspectie S2W

Onze referentie
Y0178 werkdruk universiteiten

Ik verzoek u de werknemers die bij de voorbereiding van een eventuele inspectie
betrokken zijn, zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van deze brief. Dat
geldt ook voor uw medezeggenschapsorgaan.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd ver
melde contactpersoon.
Met vriendelijk groet,
Mevrouw E.R.P.E. van Kooij
Projectleider Psychosociale Arbeidsbelasting

De heer R. Spaan MSc
Projectleider Arbeidsmarktdiscriminatie
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Datum 7 oktober 2020
Betreft Toelichting aankondigingsbrief 3 augustus 2020

Onze referentie
2014584/01

Geachte Raad van Bestuur,
Op (dagtekening 3 augustus) heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u
hebben bericht over de geplande acties vanuit de Inspectie SZW.
Op vrijdag 18 september hebben wij een presentatie met nadere uitleg gegeven
aan de HR-directeur van de universiteiten over hetgeen wij precies van u
verwachten. Tijdens deze bijeenkomst zijn er in afstemming met u enkele punten
gewijzigd en/of aangevuld die wij middels deze brief aan aan u willen bevestigen:
»

In de brief van 3 augustus staat genoemd dat de 'opstelling van het
actieplan in overleg en in afstemming met de OR/Medezeggenschap dient
te gebeuren'.
o
Het is niet nodig om goedkeuring te hebben van de
OR/medezeggenschap alvorens u het actieplan naar de Inspectie
SZW stuurt. Uiteraard gaan wij ervan uit dat er afstemming met
de OR/medezeggenschap zal plaatsvinden alleen dat proces hoeft
niet te zijn afgerond op het moment dat het actieplan wordt
ingezonden.

«

Het beeld was dat er één uitgeschreven actieplan opgeleverd moet worden
waarin alle onderwerpen met elkaar verbonden zouden zijn. Dit hoeft niet.
Wij verwachten een overzicht van de lopende-, geplande- en nog te
planning acties waarin er antwoord wordt gegeven op de vragen die door
ons zijn gesteld.

«

Aansluitend op dit laatste punt hebben wij een toelichting gegeven op de
vijf vragen die wij in onze eerste brief van 3 augustus hebben genoemd.
Zie hiervoor bijlage 1 (toelichting op de vragen) bij deze brief.

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen.
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Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd
vermelde contactpersoon.

Inspectie SZW

Datum
7 oktober 2020

Met vriendelijk groet,

Onze referentie
2014584/01

Mevrouw E.R.P.E. van Kooij
Projectleider Psychosociale Arbeidsbelasting

De heer R. Spaan MSc
Projectleider Arbeidsmarktdiscriminatie

Bijlage:

1

Aanvullende toelichting t.b.v. het actieplan:
Algemeen:

1) Herkent u zich in de ínhoud van de melding(en) vanuit Woinactie?
Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen? Zo niet, waarom niet?
Werkdruk:
2) Welke maatregelen heeft u genomen om werkdruk aan te pakken?
3) Hoe toetst u of de maatregelen effectief zijn?

De kernvraag bij werkdruk is of en hoe u de werkstressoren/taakeisen en
energiebronnen inventariseert en of deze aansluiten bij de meldingen vanuit WO
in Actie. Zo niet, wat de verklaring hiervoor is.
Aansluitend is het van belang welke maatregelen genomen worden om te zorgen
voor een balans tussen werkstressoren/taakeisen en energiebronnen en hoe de
effectiviteit van de maatregelen geëvalueerd wordt.
Aanvullend zien we graag terug in het plan hoe de dialoog gevoerd wordt met de
medewerkers over de materie en wat de rol is van de medewerkers bij het tot
stand komen en implementeren van de maatregelen.
Arbeidstijden (ATW):
4) Hoe geeft u invulling aan de samenhang met uw gevoerde beleid ten aanzien

van arbeidstijden?
Hierbij gaat het er met name over dat Arbeidstijden een werkdrukbron kunnen
vormen. Mogelijk is dat in het PSA-beleid benoemd.
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Daar krijgen we graag inzicht in. Voor het onderwerp ATW wil de Inspectie
daarom de volgende vragen beantwoord zien in het actieplan:
- Is er een beleid tav arbeidstijden? Wordt dit periodiek geëvalueerd en aangepast
aan de bevindingen? Onderwerpen waar we inzicht in willen krijgen zijn:
- Welke afspraken zijn er gemaakt m.b.t. overwerken, balans werk-privé
enz.?
- Op welke wijze worden mogelijkheden voor rust en herstel geboden?
- Is er een registratie en evaluatie van de werk- en rusttijden?
- Wordt gewerkt met een normurensystematiek? Wat betekent de gekozen manier
van werken voor de ervaren werkdruk? (Juist meer of minder bij werken middels
normurensystematiek)

Inspectie SZW

Datum
7 oktober 2020
Onze referentie
2014584/01

Discriminatie:

Discriminatie is een vorm van PSA. Voor dit onderwerp wil de Inspectie de
volgende vragen beantwoord zien in het actieplan:
5) Heeft u het risico op discriminatie (aan de hand van de 12 gronden) op de
werkvloer onderzocht? Welke maatregelen heeft u genomen om:
-Discriminatie op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen dan wel
volledig uit te sluiten?
6) Is tijdens het onderzoek naar discriminatie op de werkvloer ook het risico van
discriminatie tijdens het interne loopbaantraject (interne carrier paden)
onderzocht?
Welke maatregelen heeft u genomen om:
- Discriminatie tijdens het interne loopbaantraject zoveel mogelijk te
voorkomen dan wel volledig uit te sluiten
7) Welke huidige maatregelen dragen bij om werkstress tegen gevolge van
discriminatie tegen te gaan? Zijn er nog aanvullende maatregelen nodig i.r.t tot:
o RI&E en plan van aanpak;
o Gedragsregels;
o Vertrouwenspersoon;
o Klachtenprocedure (regeling, commissie, andere voorzieningen
zoals ombudsman)
o Voorlichting en onderricht werknemers;
o Training leidinggevenden;
o Beleidsevaluatie

8) Werkt het beleid zoals het nu is opgesteld? Hoe toetst u dit?
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