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Geacht College van Bestuur, 
 
De Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) wil het College van Bestuur (hierna: CvB) bedanken 
voor het toesturen van de aankondiging van de consultatie van het allocatiemodel op 5 december 
jl. De GV is verheugd dat de gehele academische gemeenschap kan reageren op het hernieuwde 
allocatiemodel via denkmee.uva.nl. De GV heeft nog wel enkele opmerkingen naar aanleiding van 
het nog te volgen proces en wil deze kenbaar maken middels deze brief.  
 
Over het memo planning uitwerking nieuw allocatiemodel heeft de GV een brief verstuurd op 18 
oktober jl.  met de vraag om een Gezamenlijke Overlegvergadering (hierna: GOV) uit te roepen 
over een conceptversie van het nieuwe allocatiemodel, voordat deze ter consultatie werd 
voorgelegd. In deze brief staat helder vermeld: “De GV zou dit [GOV] graag wel zien.”  
Middels een antwoord brief heeft het CvB hierop gereageerd op 21 november jl. In de 
antwoordbrief geef het CvB aan dat “er ruim de tijd zal worden genomen om met elkaar van 
gedachten te wisselen over het voorstel en de voor- en nadelen ervan.” Echter wordt er niet 
direct gereageerd op het verzoek van de GV om een GOV over een conceptversie van het 
allocatiemodel te organiseren. Dit betreurt de GV. Daarnaast staat in het reglement van de GV 
helder vermeld dat de GV een GOV over het allocatiemodel kan uitroepen:  
 
“Artikel 6 - Indien de Gezamenlijke Vergadering daarom verzoek neemt ten minste een lid van het 
College van Bestuur deel aan de vergadering. Het College van Bestuur en de Vergadering komen 
bijeen indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het College van Bestuur of de 
Vergadering, binnen drie weken nadat het verzoek is ingediend.” 
 
De GV denkt dat aan de voorwaarde tot opgave van reden middels haar brief van 18 oktober jl. is 
voldaan. De GV hoopt dat het CvB beter zal toezien op het helder gevolg geven aan het verzoek 
om een GOV.  
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Daarnaast benoemt het CvB in de antwoordbrief dat het proces omtrent het allocatiemodel van 
lange duur is geweest. De GV begrijpt dat het allocatiemodel een complex financieel dossier is 
waarin moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden tussen faculteiten. De GV wil echter wel 
graag opmerken dat de betrekking van de medezeggenschap bij het proces de afgelopen jaren zeer 
beperkt is geweest. Hoewel een aantal leden van de GV inzage heeft gekregen in de conceptversie 
van het allocatiemodel, heeft de GV op het moment het gevoel dat zij slecht geïnformeerd aan de 
procedure over het instemmen van het allocatiemodel begint. Dit betreurt de GV.  
 
De GV wil dan nu al graag aangeven dat zij verwacht gebruik te maken van een langere periode van 
instemming, zoals benoemd in de antwoordbrief van het CvB.  Daarnaast zal de GV de facultaire 
medezeggenschap betrekken bij de instemming van het allocatiemodel. De praktische zaken zullen 
in de komende periode worden afgestemd tussen het Dagelijks Bestuur van de GV en het CvB. 
 
Hoogachtend, 
 

 
Pim van Helvoirt 
Voorzitter  
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Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter  
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