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ettie jaspers, hoofd p&o advies uva en hva

‘HR moet hier jong 
van geest zijn’ 

Een universiteit en een hogeschool die nauw samenwerken, maar ook hun eigen agenda, hectiek en 

doelen hebben. Hoe lukt het Ettie Jaspers, hoofd P&O Advies Universiteit van Amsterdam (UvA) en 

Hogeschool van Amsterdam (HvA), in die context een HR-agenda uit te voeren? ‘Hier wordt wel eens 

gezegd: met elke beslissing begin je een discussie.’

tekst: toine al (i.s.m. hetty moll, compagnon)
fotografie: peter boudestein

Bij binnenkomst in de hal van het Maagdenhuis aan het Amster-
damse Spui is op het eerste gezicht niets meer te zien van de zes 
weken durende bezetting van dit voorjaar. “Toch is er wel degelijk 
iets veranderd,” zegt Ettie Jaspers, hoofd P&O Advies van de UvA 
en de HvA. Jaspers is sinds 2009 verantwoordelijk voor de verta-
ling en de implementatie van het HR-beleid en de P&O-ondersteu-
ning van de 2.500 medewerkers van de centrale staven en dien-
sten van UvA en HvA. Zij ondersteunt tevens het college van 
bestuur bij de uitvoering van het personeelsbeleid voor het topma-
nagement. De afgelopen jaren leidde Jaspers ook de stapsgewijze 
samensmelting van de HR-afdelingen van UvA en HvA. De instel-
lingsbesturen hebben sinds 2003 een personele unie en zijn op 
centraal niveau steeds meer als één organisatie gaan werken. Zo 
zijn de facilitaire diensten, de administratieafdeling, de automati-
sering en de bibliotheken inmiddels geïntegreerd. Dat resulteert 
onder meer in gezamenlijke inkoop van papier en de inhuur van 
catering. Op personeelsgebied werken UvA en HvA al langer samen 
met het AMC, de VU en het VUmc. In het zogenoemde matchings-
overleg, waarvan Jaspers voorzitter is, bevorderen zij de arbeids-
mobiliteit van medewerkers tussen de instellingen onderling.
Jaspers voelt zich thuis bij organisaties die gericht zijn op inno-
vatie en ontwikkeling. Haar vorige werkgevers waren onder an-
dere het Zweedse technologieconcern Ericsson en het UMCU. 
Jaspers: “Er is grote organisatietrots. Sommige medewerkers 
hebben hier zelf ooit gestudeerd. Je komt enorm gedreven men-
sen tegen. Het is tekenend voor het primaire proces van weten-
schappelijk onderzoek en onderwijs. En het bepaalt ook sterk de 
cultuur in de centrale organisatie.”

Wat merk je daarvan in jouw positie als hoofd 
P&O Advies?
“Onder andere dat de besluitvorming hier meer discussie en meer 
inspraak vraagt dan ik in het bedrijfsleven gewend was. Er wordt 
hier wel eens gezegd: met elke beslissing begin je een discussie. 

Als je bijvoorbeeld een wervingsprofiel hebt voor een functie, 
moet daar nog wel een paar keer over gediscussieerd worden. Ze-
ker bij organisatieveranderingen is inspraak essentieel. Dan zijn er 
eerst besprekingen nodig met commissies en klankbordgroepen. 
Een formele procedure zet je hier pas in gang nadat er ruimte is 
geweest voor inspraak. Dat is na de bezetting alleen maar belang-
rijker geworden. Ik vind dat draagvlak zelf ook erg belangrijk.”

Wat zegt dat over deze organisatie?
“Hier wordt minder top-down besloten. De wetenschapstraditie 
van wikken en wegen en alles goed doordenken zie je terug in 
de centrale organisatie. Het past in de gedachte dat ieder besluit 
eerst van alle kanten moet worden belicht. Wat medewerkers 
vinden, wordt altijd meegenomen.”

De actievoerders wilden juist meer inspraak, 
meer vaste contracten voor medewerkers en 
minder ‘rendementsdenken’. Wat is er veran-
derd?
“Er is gehoor gegeven aan de roep om meer inspraak en demo-
cratisering. Een mogelijke valkuil is wel dat je erin kunt door-
schieten. Er moeten natuurlijk ook besluiten worden genomen.”

En gaan meer mensen nu een vast contract 
krijgen? 
“We zien dat het gebruiken van tijdelijke contracten in het on-
derwijsprogramma aan herziening toe is. Het steeds weer verlen-
gen van tijdelijke contracten is mogelijk wat doorgeschoten en 

‘Wat medewerkers vinden, wordt  

altijd meegenomen’
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het interview

‘Onze focus is nu het inrichten van 

een effectieve HR-keten’

het is goed om daar nu aandacht aan te besteden. Al moet ik er-
bij zeggen dat we voor een deel van de onderwijsfuncties afhan-
kelijk zijn van tijdelijke geldstromen en die kunnen ineens op-
drogen.”

De bezetting lijkt opeens alweer lang gele-
den. Hoe hebben de medewerkers dit ervaren?
“De gebeurtenissen kwamen fysiek dichtbij voor hen. Het doet 
wat met je als je niet meer op je vertrouwde werkplek kunt ko-
men en daar opeens vreemden zitten. Voor het geval mensen 
daar behoefte aan hadden, hebben we extra begeleiding aange-
boden. Maar gelukkig kon iedereen zijn werk al met al relatief 
gemakkelijk weer oppakken. Zelf vond ik de sfeer die ontstond 
ten aanzien van de leden van het college van bestuur op een ze-
ker moment grimmig. Natuurlijk, hun positie is ook een politie-
ke, maar het gaat wel om je collega’s.”

Is het niet lastig om vanuit HR in zo’n com-
plexe en politieke organisatie steeds te weten 
wat er gaande is?
“Toen ik in 2009 begon heb ik meteen zo veel mogelijk kennis-
makingsgesprekken gevoerd. Ik heb onder meer met alle hoofden 
P&O en met veel directeuren gesproken. Ook was ik vanaf dag 
één voorzitter van het matchingsoverleg. Dat vindt wekelijks 
plaats en levert mij veel informatie op. Verder zit ik hier in het 
Maagdenhuis letterlijk centraal, zodat ik sowieso relatief goed 
van informatie voorzien wordt. De secretaris van het college van 
bestuur kent alle ins en outs en praat mij regelmatig bij.”

HvA en UvA stellen jaarlijks instellingsplan-
nen vast. Vanuit welke visie op HR draagt de 
HR-afdeling bij aan het realiseren hiervan?
“Onze focus is nu het inrichten van een effectieve HR-keten. Dat 
wil zeggen het vastleggen van centrale beleidskaders, conform 
de cao en de geldende wet- en regelgeving, en de organisatiebre-
de uitgangspunten van het personeelsbeleid. Vervolgens zorgen 
dat de verschillende P&O-adviesafdelingen in de organisatie hier-
aan concreet invulling gaan geven, en dat de centrale adminis-
tratie deze uiteindelijk zo uitvoert. Maar voordat de HR-keten zo 
functioneert moet er nog wel wat gebeuren.”

Wat moet er veranderen?
“De beleidsafdelingen zijn sterk gefocust op het primaire proces: 
onderwijs en onderzoek. De hoofden P&O zullen nadrukkelijk 
meer met deze afdelingen moeten gaan afstemmen over het ver-
sterken van de HR-keten. Vanuit HR moeten we meer strategisch 

gaan meedenken over thema’s als flexcontracten en de nieuwe 
wetgeving, meer inspraak en het democratiseren van processen. 
En dat willen de hoofden P&O ook. Zij moeten daarvoor een pro-
actieve rol oppakken en zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. 
Dat vergt van de organisatie dat die hen dat toestaat. Daar zit 
beweging in. Ik zie dat het ketenoverleg aan de UvA-kant nu 
meer als strategisch overleg wordt neergezet, waar het eerder 
operationeel was.”

Wat moet er aan de huidige HR-processen 
 veranderen?
“Het uniformeren ervan, bijvoorbeeld. Nu worden er binnen 
de HvA en de UvA nog verschillende beleidsinstrumenten toe-
gepast voor dezelfde thema’s. Voor duurzame inzetbaarheid 
heeft de UvA centraal beleid, en de HvA een persoonsgebon-
den budget. Het matchingsoverleg is een voorbeeld van hoe 
die samenwerking voor meer HR-thema’s vorm zou kunnen 
krijgen. Nu is het moment om dat verder te formaliseren. 
Met mij willen ook de directeuren, het college van bestuur en 
de ondernemingsraad dat. Het digitaliseren van de HR-pro-
cessen speelt hier een belangrijke rol in. Dat is een organisa-
tiebreed project. Het programma moet begin 2016 afgerond 
zijn en omvat twintig HR-processen. De ICT-afdeling is bezig 
met de implementatie.”

Zijn er inmiddels al HR-processen gedigitali-
seerd?
“We staan nog aan het begin. De personeelsadministratie be-
staat momenteel nog volledig uit papieren dossiers. Mutaties 
gaan via formulieren, interne post, kopieën, handtekeningen, 
enzovoort. Daar konden we tijdens de bezetting van het Maag-
denhuis zes weken niet bij. Straks is er een portal als centraal 
servicepunt waar medewerkers online en telefonisch informatie 
kunnen krijgen.”

De P&O-medewerkers krijgen andere werk-
zaamheden?
“Inderdaad. Een deel blijft de nog overgebleven werkzaamheden 
doen, een deel groeit verder naar de functie van P&O-adviseur. 
We hadden al een ontwikkeltraject opgezet om de P&O-advi-
seurs in een aantal competenties verder te ontwikkelen. Zij moe-
ten een meer bedrijfsmatige kijk ontwikkelen, zich minder met 
administratieve taken bezighouden en aandacht besteden aan de 
complexe dossiers. Enkelen volgen bij ICM een training, onder 
meer voor verandermanagement. Binnenkort is er een sessie 
over strategische personeelsplanning. Ook daaraan gaan we meer 
aandacht besteden.”

Heeft iedereen daar de competenties voor?
“In principe wel. Maar mijn team is nu vooral goed in de P-kant 
van het werk. Het moet dat ook worden in de O-kant. Zo kun-
nen de medewerkers meer optreden als businesspartner en stra-
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tegisch gesprekspartner van de directie. Al zie ik dat er nog wat 
koudwatervrees is.”

De UvA en de HvA hadden tot voor kort eigen 
HR-afdelingen, terwijl andere afdelingen wel 
al waren samengevoegd.
“Door het samenvoegen van verschillende diensten ontstonden 
teams waarin UvA- en HvA-medewerkers naast elkaar werkten. 
De ene groep viel onder het ambtenarenrecht, de andere onder 
het arbeidsrecht. Die combinatie vind ik heel leuk, maar het 
betekende tevens twee HR-afdelingen naast elkaar. Zo had elke 
groep medewerkers aanvankelijk zijn eigen P&O-adviseur. De 
leidinggevenden wilden dat op een gegeven moment niet 
meer. Mijn HvA-collega Wouter en ik vonden het ook niet meer 
dan vanzelfsprekend dat een P&O-adviseur van een afdeling 
alle medewerkers van die afdeling kan bedienen. Nadat we er 
draagvlak voor hadden gecreëerd, gingen we de gewenste situ-
atie formaliseren. Nu is er één team van vijftien P&O’ers, 
waarvan acht adviseurs en zeven met ondersteunende taken. 
Sinds juni vorig jaar leid ik deze afdeling van UvA en HvA.”

Hoe heb je hiervoor draagvlak gekregen bij 
de medewerkers?
“Wat goed werkte was het benoemen van de gemene delers. 
Bij beide afdelingen stonden ziekteverzuim, implementatie van 
beleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bovenaan. We ble-
ken in dat opzicht veel meer gemeen te hebben dan we aan-
vankelijk dachten. Dat maakte samenwerken eigenlijk vanzelf-
sprekend.”

Wat zijn de belangrijkste HR-thema’s voor 
2015?
“Die staan in het A3-jaarplan dat voor ons op tafel ligt. Daar ben 
ik trots op omdat het goed duidelijk maakt wat de toegevoegde 
waarde is van de P&O-afdeling, waar we voor staan en welke ver-
wachtingen het management precies heeft. Dat resulteert dit 
jaar in aandacht voor strategische personeelsplanning en duurza-
me inzetbaarheid, met name door mobiliteits- en opleidingsbe-
leid. Zo moeten we elk jaar een opleidingsplan ter instemming 
voorleggen aan de ondernemingsraad. Dit plan wordt met alle 
betrokkenen zorgvuldig besproken en komt in de jaargesprekken 
met de medewerkers terug.”

In welk opzicht moeten de medewerkers drin-
gend een stap maken?
“De interne mobiliteit vind ik bij de staven en diensten een 
issue. Het betreft medewerkers die gemiddeld wat ouder 
zijn. Ik vind dat het vanzelfsprekender moet worden dat je 
na vijf tot zeven jaar in dezelfde functie gaat bedenken wat 
je de volgende vijf jaar wilt doen. Voor die langere termijn-
ontwikkeling is intern geld geoormerkt. Onder meer voor UvA 
Proactief. Dat helpt jaarlijks meer dan honderd medewerkers 
gericht na te denken over hun toekomst. Hetzelfde doet de 
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HvA-academie. Van deze faciliteiten maakt vooral onderwijs-
personeel gebruik. Ik zou graag zien dat meer medewerkers 
van de centrale organisatie en diensten dat zouden doen.”

Kun je in zo’n hectische omgeving van twee 
samenwerkende instellingen met elk hun 
 eigen agenda en specifieke doelen wel een 
consistente HR-agenda voeren? 
“Het leuke aan deze wereld vind ik juist dat de HvA en UvA elk 
hun eigen ingrijpende ontwikkeling doormaken. Tegelijkertijd is 
het erg opletten dat de goede dingen blijven gebeuren en HR-
thema’s niet ondersneeuwen. Een periode als deze is daarom hét 
moment om goed op de hoogte te blijven. En dat is een behoor-
lijke uitdaging.”

In welk opzicht?
“Bij organisaties als de UvA en de HvA ligt de lat altijd hoog en 
moet alles gedegen gebeuren. Er zijn hier veel mensen die overal 
verstand van hebben en zich in allerlei discussies mengen met 
commentaren en bespiegelingen. Die moet je wel gelezen heb-
ben om je mening goed te kunnen vormen.”

Komt hierin de strategische rol van de HR-
professional van vandaag tot uiting?
“Ja. Het management heeft steeds meer behoefte aan een ad-
viseur die thuis is in organisatieontwikkeling én complexe 
dossiers. De digitalisering stimuleert de HR-professional ook 
die kant op te bewegen. Nu steeds meer HR-processen geauto-
matiseerd worden, héb je ook meer ruimte om strategisch be-
zig te zijn.”

Vind je dat een goede ontwikkeling?
“Die is heel logisch. En de veranderingen in het HR-vak zullen 
blijven doorgaan. Ik zie dat aan de nieuwe generatie HR-mede-
werkers. Zij stellen andere vragen. Die jonge instroom vind ik 
heel belangrijk omdat de primaire doelgroep van onze instellin-
gen uit studenten bestaat. HR moet hier jong van geest zijn.”

Wat houd jezelf jong van geest? 
“Behalve jonge HR-medewerkers ook mijn kinderen. Als ik zie 
hoe zij omgaan met bijvoorbeeld schoolopdrachten of klasge-
noten leert me dat te relativeren wat er in de organisatie al-
lemaal gebeurt. Het geeft me altijd weer het vertrouwen dat 
zaken in essentie altijd op te lossen zijn, hoe ingewikkeld ze 
ook lijken.”
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