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Aantrekkelijk werkgeverschap bij Nederlandse universiteiten 

Om een sterk ‘Human Resources Strategy for Researchers’ (HRS4R) te ontwikkelen zijn 40 beginselen voor een sterk 

HR-beleid benoemd. Met de integratie van deze beginselen in het eigen HR-beleid voldoen Europese universiteiten 

aan de basisvoorwaarden voor een HR-logo “International Excellence”. Met dit ‘keurmerk’ geeft een universiteit aan 

dat zij een goede werkgever is voor haar wetenschappelijk personeel. Elke vijf jaar wordt opnieuw getoetst of het 

HR-beleid van een universiteit nog steeds voldoet aan de 40 gestelde criteria en of de universiteit het keurmerk mag 

blijven dragen. 

Deze handreiking biedt handvatten aan de medewerkers die binnen hun universiteit verantwoordelijk zijn voor het 

proces van aanvraag en behoud van het HR-logo. SoFoKleS stimuleert hiermee dat alle Nederlandse universiteiten 

zich een goed werkgever betonen en het HR-logo (blijven) dragen. Zo draagt het HR-logo bij aan een gezamenlijk 

sterk werkgeversmerk voor wetenschappers in Europa. Het HR-logo dient de volgende belangen
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: 

Het belang voor werkgevers 
Universiteiten met een HR-logo:  

- staan voor een stimulerende en gunstige 

werkomgeving; 

- dragen zorg voor hun onderzoekers en 

medewerkers; 

- zijn aangesloten bij een Europees netwerk; 

- profiteren van de internationale zichtbaarheid.  

Het belang voor wetenschappers 
Werken aan een universiteit met een HR-logo betekent dat: 

- hun rechten als professional worden erkend en 

verbeterd; 

- hun mobiliteitservaring wordt gewaardeerd; 

- het wervingsproces gegarandeerd transparant is; 

- ze aangesloten zijn bij een Europees netwerk.  

 

De handreiking is bedoeld voor alle Nederlandse universiteiten; het is een hulpmiddel waaruit de HR-managers of 

HR-medewerkers, de procesverantwoordelijken, zelf kiezen wat voor hun eigen universiteit van toepassing is. Door 

constante ontwikkelingen in de sector blijft dit een ‘levend’ document. Daarom is het van belang dat 

procesverantwoordelijken de handreiking onderhouden door zelf aanvullingen of wijzigingen door te voeren. 

Kennisdeling tussen universiteiten kan hierbij erg waardevol zijn.  

De handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:  
A. Online Tool voor de aanvraag en het behoud van het HR-logo. 
B. Fases voor de aanvraag en het behoud van het HR-logo.  
C. Toelichting op het inventarisatiedocument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 European Research Area, (2008). The European Charter for Researchers and The Code for Conduct for the Recruitment of 
Researchers. https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/brochures/rights_leaflet_highres_en.pdf 
2 European Research Area, (2010). Creating an environment of excellence for researchers in Europe. 
https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/euraxess_rights_leaflet_en_high.pdf 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/brochures/rights_leaflet_highres_en.pdf
https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/euraxess_rights_leaflet_en_high.pdf
https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/euraxess_rights_leaflet_en_high.pdf
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A. Online Tool voor de aanvraag en het behoud van het HR-logo 

Het HR-logo wordt aangevraagd en verlengd met behulp van een online Tool
3
: https://euraxess.ec.europa.eu/my. De 

procesverantwoordelijken van de universiteit vullen de online formulieren in de Tool in en stellen ze beschikbaar 
voor de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt een externe commissie in, bestaande uit collega’s van 
andere Europese universiteiten, die de kwaliteit van de ingevulde formulieren beoordeelt.  
  
De 40 beginselen van het HR-logo zijn in de online Tool onderverdeeld in de volgende vier thema’s: 
- Ethische en professionele aspecten (principe 1 t/m 11) 
- Rekrutering (principe 12 t/m 21) 
- Arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid (principe 22 t/m 35) 
- Opleiding (principe 36 t/m 40). 
De sectorale inventarisatie is eveneens opgesteld aan de hand van deze vier thema’s. 
 

B. Fases voor de aanvraag en het behoud van het HR-logo 
 

Fase 1 Interne analyse 

 De universiteit maakt in samenwerking met direct betrokkenen
4
 een interne analyse waarin 

relevante wetgeving, bestaande regelingen en praktijken van de universiteit worden vergeleken met 
de 40 beginselen van het HR-logo. Deze analyse bestaat uit twee delen: de papieren analyse 
(inventarisatie van wetten en regelingen die te maken hebben met de beginselen) en de 
praktijkanalyse (inventarisatie van lokale regelingen en werkwijzen die te maken hebben met de 
beginselen). Een rapport waarin de samenhang staat te lezen tussen wetgeving, regelingen, praktijk 
en de beginselen, geeft het sterkste beeld.  

Fase 2 Actieplan 

 Op basis van de interne analyse en de HR-strategie voor wetenschappelijk personeel stelt de 
universiteit een actieplan op. Dit document komt op de website van de universiteit te staan. 

Fase 3 Erkenning 

 De procesverantwoordelijken beschrijven de interne analyse en het actieplan in de online Tool, 
waarna de externe commissie dit beoordeelt. Bij een positieve beoordeling krijgt de universiteit de 
erkenning om het logo “HR Excellence in Research” te dragen. 

Fase 4 Zelfevaluatie 

 De universiteit zet om de 2,5 jaar een tussenevaluatie op. In deze evaluatie bekijken de 
procesverantwoordelijken van de universiteit de voortgang van de implementatie van de beginselen. 
Ze bespreken de stand van zaken van het actieplan intern en herzien het zo nodig. Ook stellen ze 
interne acties op voor het vervolg van de implementatie. 

Fase 5 Externe Evaluatie 

 Iedere vijf jaar is de externe evaluatie, met de zelfevaluatie en het actieplan als uitgangspunt. De 
procesverantwoordelijken evalueren welke acties uit het actieplan zijn ingezet, wat de effecten 
hiervan waren, welke aanvullende maatregelen nodig waren en ze bepalen het vervolg (acties en 
implementatie). Dat beschrijven ze in de online Tool. De externe commissie toetst aan de hand van 
de informatie uit de online Tool of de universiteit het HR-logo mag blijven dragen. Na deze toets 
volgt een bezoek van de externe commissie bij de universiteit.  
 
De externe commissie verwacht tijdens het bezoek een plenaire start met een presentatie waarna 
individuele gesprekken volgen met verschillende stakeholders (o.a. directeur HR en 
wetenschappers). De commissie toetst in hoeverre commitment aanwezig is voor het uitvoeren van 
het actieplan en of de universiteit voldoende aansluit bij het ambitieniveau van “HR Excellence in 
Research”.   

 

                                                           
3
 NB. De voertaal van de Tool is Engels. Deze handreiking dient als hulpmiddel waarbij de procesverantwoordelijke zelf bepaalt 

wat voor zijn/haar universiteit geldt.  
4 Bij de gehele cyclus is het van belang om verschillende stakeholders bij het proces te betrekken o.a. wetenschappers, 

directeuren bedrijfsvoering, hoofden HR en College van Bestuur. 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/my
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C. Toelichting op het inventarisatiedocument 

SoFoKleS brengt op sectoraal niveau in kaart wat beschikbaar is om te voldoen aan de 40 gestelde criteria voor het 
HR-logo. De inventarisatie (bijlage) biedt handvatten om de formulieren in de online Tool in te vullen. De 
inventarisatie bevat een overzicht van informatiedocumenten (o.a. wetten, landelijke codes) die gebruikt kunnen 
worden in het proces voor de aanvraag en het behoud van het HR-logo. Vervolgens zijn de 40 beginselen van het HR-
logo gekoppeld aan de informatiedocumenten. Het schema is als volgt opgebouwd: 
 

Nr. Beginsel Wetgeving en CAO-NU Landelijke codes en beleid 
universiteiten 

Wat universiteiten zelf doen of 
kunnen doen (beschrijving eigen 
universiteit) 

Nummer 
beginsel 

Beschrijving van 
het beginsel 

Wetgeving en CAO-NU die 
betrekking heeft op het 
beginsel 

Landelijke codes die en beleid 
dat universiteiten zelf (kunnen) 
voeren voor het betreffende 
beginsel 

De procesverantwoordelijke van 
de universiteit beschrijft hoe de 
eigen universiteit aan het beginsel 
voldoet. Daarvoor staan in deze 
kolom vragen en opmerkingen die 
een denkrichting aangeven.  

 

 

 

 


