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Met het programma HR Next Level wil de Universiteit Leiden haar 

HR-dienstverlening voor de eigen medewerkers versterken. Kernwaarden 

hierbij zijn: kwaliteit, samenwerking, betrouwbaarheid, professionaliteit 

en betrokkenheid.

Waarom?
Enkele ontwikkelingen hebben geleid tot de wens om een volgende stap in de HR-dienstverlening 
te zetten:

  HR wil meegroeien met de ambities van de universiteit en zorgen voor een excellente 
werkomgeving, talentbeleid, internationalisering en medewerkersontwikkeling;

  Door de groei van het aantal medewerkers en steeds complexere wet- en regelgeving neemt de 
belasting toe van medewerkers en leidinggevenden bij administratieve taken en papierwerk; 

  Snelle technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden, maar leiden ook tot hogere 
verwachtingen over dienstverlening. 

Daarom is het tijd voor een volgende stap in HR-dienstverlening, zodat de Universiteit Leiden klaar 
is voor de toekomst. 

Wat gaan we doen?
  Zorgdragen voor een toekomstbestendige HR-dienstverlening. De universiteit biedt 

leidinggevenden en medewerkers professionele ondersteuning bij strategische 
personeelsplanning, R&O, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, aantrekken van talent en 
organisatieontwikkeling. Faculteiten en eenheden behouden hun stevige decentrale 
adviesfunctie ter ondersteuning van leidinggevenden en bestuur. 

  Er komt één punt waar medewerkers antwoord krijgen op vragen over bijvoorbeeld 
arbeidsvoorwaarden en salaris. Met de mogelijkheid voor chatten en schermovername als 
(bijvoorbeeld self-service) applicaties niet naar behoren werken. 

  Door de concentratie van kennis en expertise, is een snellere integratie van wet- en regelgeving 
mogelijk.

  Door uniformering van processen en digitalisering wordt de papierstroom in administratieve 
processen verminderd. Ook wordt het mogelijk om van papieren naar digitale goedkeuring over 
te gaan.

Hoe gaan we dit bereiken?

HR dienstverlening
Met het programma HR Next Level wordt enerzijds het gehele 
dienstverleningspakket tegen het licht gehouden op strategisch niveau en 
wordt focus aangebracht. Anderzijds wordt de praktische P&O-
dienstverlening geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Het belang van de 
medewerkers staat hierbij steeds centraal. 

Een Personeel Shared Service Centre en het Servicepunt
De decentrale personeelsadministraties worden samengevoegd in een 
Personeel Shared Service Centre (PSSC) en daarnaast wordt een 
Servicepunt ingericht. Dit servicepunt staat geheel ten dienste van 
medewerkers die vragen hebben over hun eigen (financiële- en 
personele) arbeidsvoorwaarden. Het PSSC en het Servicepunt worden 
vanaf september 2018 ingericht op Rapenburg 70. 

P&O-adviseurs
De dienstverlening van de P&O-adviseurs blijft op locatie, bij de eigen 
faculteiten en eenheden. Zo kunnen de adviseurs optimaal 
ondersteuning en begeleiding bieden aan leidinggevenden bij casuïstiek 
en strategische (beleids)vragen, zoals medewerkersontwikkeling, 
personeelsplanning, organisatieadvies en talentbeleid. 

Wat betekent HR Next Level voor u als medewerker? 
U kunt straks terecht bij medewerkers van het Servicepunt voor uw vragen over uw 
financiële en personele arbeidsvoorwaarden. Ook als applicaties (bijvoorbeeld self-service) 
haperen, wordt u daar direct en accuraat geholpen. Leidend principe bij de inrichting van het 
Servicepunt is dat medewerkers professioneel en zorgvuldig geholpen worden. Verder geldt 
dat leidinggevenden stevige ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun leidinggevende 
taken en dat de belasting van administratie minder wordt.
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