
Ambitie 3 kernopgaven

1 
Bevorderen van een sociaal veilig werkklimaat met een goede 
werklast waarbij talenten worden gewaardeerd zodat kwalitatief 
goed onderwijs en onderzoek geleverd kunnen worden. 

2 
Realiseren van een werkomgeving waarin medewerkers 
perspectief houden of krijgen op fijn werk, binnen of buiten  
de universiteit. 

3 
Streven naar een structureel inclusieve  
werkomgeving, waar alle medewerkers samen  
met collega’s in staat zijn het beste uit zichzelf  
te halen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren  
aan onderwijs, onderzoek en maatschappelijke  
impact.

SoFoKleS Kamer WO

   Visie
   Een duurzame en aantrekkelijke academische  
   arbeidsmarkt is een opgave van werknemers  
   en werkgevers samen.

  Stakeholders
 • FNV, CNV en AOb
 • Universiteiten van Nederland (UNL)
 • HRNU
 •  netwerken van werknemersorganisatie  

(Lokaal Overleg, promovendiverenigingen)
 • medewerkers universiteiten

Duurzame werkomgeving

Inclusieve werkomgeving

Aanpak programmatische aanpak in lijn met de 3 opgaven

1  
Projecten
• SoFoKleS-Talks
• Werkdruknetwerk
• Intensivering van werk verminderen
• Teamontwikkeling: stimuleren, erkennen en waarderen, beoordelen

2 
Projecten
• Inspiratiesessies strategisch personeelsbeleid
• Meet & Greet Functieperspectief
•  In kaart brengen Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en onderwijskwalificatiesystemen

3  
Projecten
•  Verkennende online sessies: voorwaarden voor een inclusieve cultuur
• Een sociaal veilige werkomgeving voor iedereen
• Praktijknetwerk Participatiewet 2022
• Voorbeelden uit het buitenland: inclusie en sociale veiligheid
• Inclusie meetbaar maken
• Lerende universitaire organisatie

Activiteiten op verzoek van  
de cao-tafel Nederlandse 
Universiteiten
•  Publieksvriendelijke versie cao 

Nederlandse Universiteiten

Algemene activiteiten
• Podcast Hete Hangijzers

Subsidiëring activiteiten van derden
•  SoFoKleS-lab: vernieuwende 

initiatieven uit de sector rond duurzame 
werkomgeving, werkomgeving met 
perspectief en inclusieve werkomgeving 
stimuleren en financieren

•  Bijdrage aan de Stichting van het 
Onderwijs

Continue dialoog tussen medewerker en werkgever

Anticiperen op het werken in de toekomst

De waarde van inclusie als integraal onderdeel van de organisatiestrategie

Werkomgeving met perspectief 

   Missie
   Hier werkt SoFoKleS aan door:
   •  katalysator en aanjager te zijn namens werknemers- en 

werkgeversorganisaties,
   •  aan te sluiten op cao-afspraken,
   •  te ondersteunen bij het verzamelen, bundelen, verrijken en delen  

van kennis en ervaringen.

    Bij SoFoKleS staat centraal dat zij samen met de sector ontwikkelt,  
met het eigenaarschap zo veel mogelijk bij de universiteiten.


