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Besluit 
 
Het bestuur van Erasmus School of Law en het College van Bestuur van de EUR spreken het voornemen 
uit de afdeling HR-ESL van de faculteit over te plaatsen naar HR Professional Services  (HR-PRO). Beslo-
ten is deze overplaatsing per 1 januari 2022 plaats te doen vinden. Het gaat om de overplaatsing van vijf 
mensen i.c. 3,75 fte van Erasmus School of Law naar HR-PS m.i.v. 1 januari 2022. 
 
Deze overplaatsing gaat gepaard met een aantal aanpassingen in de dienstverlening en de werkproces-
sen van het team van HR-ESL. De voornemens ten aanzien van deze als transitie betitelde aanpassingen 
zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak van juli 2021 dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 
 
De transitie vindt plaats onder de volgende randvoorwaarden: 

• De bestaande en specifieke facultaire kennis en ervaring van de huidige HR medewerkers (ESL) 
blijven gedurende het nu lopende ontwikkelproces van de faculteit tot eind 2022 specifiek inge-
zet worden voor de ondersteuning van dit proces en de overige reguliere HR dienstverlening; 

• Erasmus School of Law implementeert in de loop van 2022 de EUR-breed gehanteerde HR-pro-
cessen en werkwijzen waarbij integraal HR Management het uitgangspunt is. Concreet betekent 
dit dat: 

o de verantwoordelijkheid voor de implementatie en toepassing van HR-beleid in de lijn 
ligt; 

o EUR-breed beleid en processen als kader en startpunt worden gehanteerd voor facultair 
HR beleid en processen; 

o eenzelfde HR-dienstverleningsmodel (inclusief HR capaciteit) en verrekeningswijze voor 
Erasmus School of Law wordt gehanteerd als voor de andere organisatieonderdelen; 

o de HR BP heldere afspraken maakt met het Bestuur van Erasmus School of Law over de 
activiteiten die aandacht vereisen, bij voorkeur in de vorm van HR-jaarplannen. Deze 
plannen worden 2-zijdig en in goed onderling opgesteld; 

• Waar mogelijk dient de komende jaren efficiencywinst te worden bereikt; 
• Het budget t.b.v. de dekking van de bruto loonkosten van het overgeplaatste HR-team (inclusief 

sociale lasten en overige personele kosten zoals opleidingsbudget, reiskosten, etc.) wordt vanaf 
1 januari 2022 overgeheveld naar HR-PRO.  

• In de loop van 2022 stellen we in onderling overleg vast welke omvang en bijbehorende kosten 
vanaf 2023 aan de orde zijn en wordt het budget (en verrekening) eventueel bijgesteld als blijkt 
dat er effiencywinst mogelijk is en/of bijzondere, incidentele personele kosten aan de orde zijn.   

• De HR-medewerkers, van Erasmus School of Law worden met behoud van de huidige arbeids-
voorwaarden en rechtspositie overgeplaatst naar HR-PRO  

• Ten behoeve van de transitie vindt een zorgvuldige overdracht plaats, hetgeen o.a. inhoudt: 
o Vaststellen werkplekken en overlegstructuur 
o Overdragen personeelsdossiers 
o Warm welkom bij HR-PRO 

• De betrokkenheid van de huidige manager HR en organisatieontwikkeling van Erasmus School of 
Law bij de transitie van het HR-team en bij de borging van de daarmee samenhangende proces- 
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en systeemaanpassingen en daartoe geformuleerde randvoorwaarden en afspraken zal in over-
leg worden afgestemd. 
 

Dit besluit wordt voor raadpleging aan de betrokken medezeggenschapsorganen voorgelegd. 
 
Voor akkoord:       Voor akkoord: 
 
 
 
 
Prof. mr. drs. W.S.R. Stoter     Dr. E. van Schoten 
Decaan Erasmus School of Law     College van Bestuur 
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