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Inleiding 
Nu de plannen van aanpak allemaal gereed zijn en de Transitie per 1 september jl. officieel van start gegaan 
is, rapporteer ik graag over waar we staan en wat we bereikt hebben. 
 
Voortraject 
Op 30 januari 2014 heb ik de medewerkers geïnformeerd over de verwachte veranderingen in de benodigde 
personele bezetting van het ASC in de komende jaren.  
 
Met het vooruitzicht van “werk verandert, werk verdwijnt” zijn de medewerkers opgeroepen om na te denken 
over hoe zij hun eigen toekomst willen inrichten.  

• Alle medewerkers zijn in de maanden februari en maart in een eerste gesprek met hun 
leidinggevende geïnformeerd over de verwachting of er voor hen bij het ASC in 2018 nog werk is.  

• In een tweede gesprek met de leidinggevenden in de maand april 2014 hebben de medewerkers 
kenbaar gemaakt welke richting zij overwegen om hun toekomst invulling te geven.  

• Voor het derde en laatste gesprek ter voorbereiding op de transitie (dat overwegend in de maand juli 
is gevoerd) hebben alle1) medewerkers een persoonlijk plan van aanpak geschreven. Dit plan is eerst 
door adviseurs van HR getoetst op realisme ten opzichte van de persoonlijke uitgangspositie en 
vervolgens door de leidinggevenden op haalbaarheid ten opzichte van de mogelijkheden bij en door 
ASC. Rond augustus 2014 zijn alle ingediende plannen geaccordeerd. De Plannen van Aanpak zijn als 
volgt over de keuzemogelijkheden in te delen:  
 
(Groep A= ≥MBO-functieniveau; Groep B= < MBO-functieniveau) 

Vakopleiding volgen: 
 

10 personen 
3*A, 7*B 

 
De verwachting is dat 3 personen naast de 
studie ook van een loopbaantraject gebruik 
zullen gaan maken. 

Verbreding door project en/of opleiding: 
 

12 personen 
7*A, 5*B 

 
Bij de B: 3*(onbedreigde) Front Office 
medewerkers. 
De verwachting is dat 2 personen hun 
verbredingsactiviteiten zullen aanvullen met een 
loopbaantraject. 

Toekomst buiten ASC: 
 

27 personen 
1*A, 26*B 

 
5 van deze personen zullen voor of tijdens 
2016 met pensioen gaan. De overige 22 
personen krijgen ondersteuning door middel 
van een loopbaantraject. 

Voorbereiden op veranderde eisen 
(‘excelleren’): 

33 personen 
27*A, 6*B 

 
6 personen zullen in de jaren na 2016 met 
pensioen gaan. 5 personen zullen ook gebruik 
gaan maken van loopbaan ondersteuning om een 
goede beroepskeuze te kunnen maken. 

(De medewerkers in groep B (behalve de front-office medewerkers?) hebben in het algemeen bij geen van de keuzes 
perspectief op een baan bij het ASC.)  

De plannen van aanpak hebben globale doelstellingen per maart 2016 maar ook concrete acties voor het 
komende academische jaar. Deze laatste worden en zijn opgenomen in de B&O-gesprekken die bij het ASC in 
Q4 gevoerd worden.  
 
De Transitie heeft veel (emoties) losgemaakt, maar heeft er ook toe geleid, dat veel mensen bewuster zijn 
gaan nadenken over hun toekomst en hun employability. Een deel van de medewerkers heeft dit traject 
aangegrepen om latente ambities te gaan realiseren. 
 
 
Communicatie 

1 Twee medewerkers hebben wegens langdurige ziekte nog geen plan kunnen schrijven. 
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• Vanaf de start tot 1 september jl. zijn er met een frequentie van 2 à 3 weken zgn. Updates 
verzonden om alle medewerkers te informeren over belangrijke zaken en aanpak m.b.t. de transitie.  

• Daarnaast is er in twee plenaire overleggen aandacht aan geschonken.  
• Bovendien  zijn er 2 workshops en veel zgn. inloopspreekuren voor alle medewerkers geweest om 

hen te helpen een goed plan van aanpak te schrijven. 
 
 
Projectgroep 
De voorbereidende projectgroep (januari tot juli 2014) heeft een reglement opgesteld over de functie van de 
projectgroep in de transitie en een structuur bedacht waarin zij door middel van halfjaarlijks gedeeltelijk 
aftreden vier jaar lang met frisse blik de transitie kunnen blijven volgen.  
De eerste officiële projectgroep, die sinds de zomer actief is, bestaat uit zeven medewerkers uit zowel B als A 
functiegroepen. Een achtste lid komt van een administratief servicecentrum van een andere universiteit2. 
Inmiddels heeft de projectgroep haar waarde als oren en mond van de medewerkers al ruimschoots 
waargemaakt. Er is een ‘klaag- en jubelmuur’ opgericht, vacatures worden op een prikbord geplaatst, etc. Zij 
hebben waardevolle adviezen aan het MT gegeven en hebben een lunch georganiseerd om de start van de 
transitie per 1 september 2014 te markeren.  
 
 
Activiteiten na 1 september 2014 

• Vorming van ‘Transitiegroepen’ om de voortgang van de persoonlijke plannen van aanpak te 
monitoren en te ondersteunen. Deze groepen zullen # keer per maand bij elkaar komen om 
ervaringen te delen en er zal een gezamenlijk thema worden besproken.  

• Loopbaanbegeleiding. De personen die in hun plan van aanpak aangegeven hebben dat hun toekomst 
buiten ASC ligt zullen in de periode oktober 2014 tot en met oktober 2015 in groepen van # een 
aanvang maken met een loopbaanbegeleidingstraject.  

• In oktober starten workshops voor het maken van een goed CV, een Linkedin-profiel en een 
motivatiebrief. 

 
Er zijn inmiddels vier verzoeken tot scholing en stage ingediend die goedgekeurd of in behandeling zijn. 
 
Interne doorstroom 
De afgelopen drie maanden hebben meerdere ASC-medewerkers volgens de afgesproken procedure intern op 
vrijgekomen hogere functies binnen het ASC gesolliciteerd. In de vier vacatures die zich voordeden zijn 
inmiddels  ASC-medewerkers benoemd, waarvan twee uit groep B. Een mooi voorbeeld van verticale 
doorstroming. 
 

*** 

2 Het hoofd Concernadministratie/Grootboek van de UvA 
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