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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Grem, Voortman, Wurtz en Zuijdam
• Stand van zaken: DCT Update 69 is verzonden, met daarbij een handreiking voor docenten en
een bijgesteld evenementenprotocol. De komende weken zal er frequenter overleg zijn met
decanen en directeuren, om de start van het onderwijs goed te monitoren en snel bij te kunnen
sturen waar nodig. Ook kan zo vinger aan de pols worden gehouden m.b.t. incidenten of
vraagstukken rond omgangsvormen.
In gesprek met directeuren werd geconstateerd dat faculteiten de 1,5m-maatregel bij
vergaderingen verschillend toepassen, maar dat het niet nodig is dit uniform in te regelen.
Wanneer het thuiswerkadvies en de afstandsmaatregel worden losgelaten, kunnen vergaderingen
in het algemeen weer in kleinere zalen plaatsvinden.
Bij sommige faculteiten is veel vraag naar richtlijnen voor het omgaan met medewerkers en
studenten, die bijv. vanwege een kwetsbare gezondheid aarzelen om naar de campus te komen.
Dit loopt via de reguliere procedures m.b.t. bijvoorbeeld werken/studeren met een
functiebeperking. Ook hier wordt evenwel gemonitord of zich problemen voordoen, zodat
bijgestuurd kan worden.
• Beëindiging fiscale toepassing vergoeding reiskosten per 1 sept 2021: per september wordt
gewerkt met werkelijke kosten; communicatie hierover heeft plaatsgevonden.
• Thuiswerkvergoeding op declaratiebasis per 1 sept 2021: in recent VSNU-overleg bleken nog
de nodige uitvoeringsvragen te bestaan rond deze vergoeding die voortvloeit uit de cao.
Voorgesteld wordt de uitvoering aan te houden totdat de overheid het thuiswerkadvies laat
vervallen en helderheid ontstaat over de genoemde uitvoeringsvragen, en de vergoeding
vervolgens met terugwerkende kracht tot 1 september 2021 in te regelen. Het College kan zich
vinden in deze aanpak.
• Communicatie: Ten Dam heeft voor de eerstvolgende Nieuwsbrief een videoboodschap
ingesproken. Verder wordt bezien via welke kanalen de informatie uit de handreiking voor
docenten (bij DCT Update 69) zo breed mogelijk verspreid kan worden.
• Lintsen meldt dat FS hard werkt aan het vastleggen van externe locaties voor toetsen. Afspraak
is het uiterste te doen om zoveel mogelijk zalen te verwerven; dat kan tot gevolg hebben dat
locaties niet volledig voldoen aan de gangbare eisen (m.b.t. bijvoorbeeld ICT of temperatuur).
Het is daarnaast mogelijk dat opleidingen concluderen dat zij van proctoring gebruik moeten
maken, gegeven de actuele richtlijnen van de overheid.
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3. Verslag Collegevergadering d.d. 24 augustus jl.
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Vestiging van de bijzondere leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde, vanwege de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, in de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Recht, zorgtechnologie en
geneeskunde in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
5. Vestiging van de bijzondere leerstoel Moleculaire stamcelbiologie, vanwege de
Stichting Sanquin Bloedvoorziening, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA
Het College besluit de Stichting Sanquin Bloedvoorziening toe te laten tot het vestigen van een
bijzondere leerstoel Moleculaire stamcelbiologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA.
6. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling april tot en met juni 2021
Lintsen licht de rapportage kort toe. Een aantal ontwikkelingen verloopt voorspoedig: zo is de
aanpassing van de Hogehilweg voor de huisvesting van de diensten afgerond.
Het College doet enkele tekstsuggesties en stelt de rapportage met inbegrip daarvan vast.
7. Beleidsversneller IV - Platform Integrale Veiligheid
Onder invloed van verschillende ontwikkelingen is het noodzakelijk om het beleidsvermogen en
de uitvoeringskracht van de UvA op het gebied van Integrale Veiligheid verder te versterken.
N.a.v. een adviesrapport dat COT in opdracht van de UvA in de winter van 2019 heeft
opgeleverd, heeft het College in september 2020 besloten tot een aantal maatregelen ter
versterking van IV in de UvA. Een daarvan is de vorming van een Platform IV voor de
universiteit.
Het team Integrale Veiligheid wil met behulp van de beleidsversneller komen tot een voorstel
voor inrichting van het beoogde Platform. Het College kan zich vinden in de aanpak en ziet het
voorstel t.z.t. graag tegemoet.
8. Handreiking hybride werken
In aanwezigheid van Grem en Voortman
De UvA werkt in lijn met de nieuwe cao NU toe naar het gecontroleerd invoeren van hybride
werken. De handreiking hybride werken 1.0 is een praktische eerste stap met een tijdshorizon
van ongeveer een jaar. De UvA kiest voor een gefaseerde aanpak van hybride werken: aangezien
het een nieuwe benadering van werken is, is gekozen om te leren van ervaringen en
experimenten. Deze handreiking is dan ook nadrukkelijk een 1.0 versie.
Voor hybride werken wordt een multidisciplinair programma opgezet. Dit programma zorgt voor
concretisering en doorontwikkeling. In samenwerking met Bureau Communicatie worden
toegankelijke middelen ontwikkeld voor medewerkers, teams en leidinggevenden die passen bij
deze handreiking, samengevat in een toolkit op een webpagina op de medewerkerssite. Eenheden
kunnen kiezen hoe ze deze handreiking 1.0 willen gebruiken
Het College bespreekt de handreiking en brengt enkele wijzigingen aan in de opbouw van de
tekst. Met inbegrip daarvan wordt de handreiking geagendeerd in BVO en CBO. Het stuk wordt
ter overeenstemming aangeboden aan de UCLO, maar zal ook met medezeggenschapsraden
worden besproken.
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9. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen
Overige overleggen:
a. Agenda voorzittersoverleg UvA-HvA-VU 1 september: de agenda wordt doorgenomen.
b. Programma Opening Academisch Jaar 6 september: het programma wordt doorgenomen.
c. Conceptagenda’s PO diensten najaar 2021 – voor input CvB: het College bespreekt graag de
implementatie van het IP met de diensten.
10. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
11. Mededelingen
• Lintsen heeft een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond, met als thema Ondernemen in de
binnenstad na corona. Hij werd er gefeliciteerd met de vaststelling van het SMP en heeft kort
kennis gemaakt met de nieuwe stadsdeelvoorzitter Centrum.
• Euving meldt dat op dit moment schilderwerkzaamheden plaatsvinden op de begane grond van
het Maagdenhuis, en op de 4e etage is gestart met bouwkundige aanpassingen.
• De VU heeft als eerste universiteit het manifest tegen seksueel geweld (initiatief van Amnesty
International) ondertekend. Voor de UvA zou Kelfkens eerst een gesprek voeren met de
initiatiefnemers; nagegaan wordt of dit gesprek al heeft kunnen plaatsvinden.
• Ten Dam is op 4 september a.s. te gast bij Dr Kelder & Co, dat sinds mei jl. wordt uitgezonden
vanaf de Brug.
• Van Dijk meldt dat er veel vragen zijn binnengekomen n.a.v. de berichtgeving over de
Universiteit Twente, die studenten adviseerde niet meer in Enschede te komen studeren i.v.m.
tekort aan woonruimte. Bij de UvA is de voorraad kamers op en ook de noodoplossingen zijn nu
vol, maar de wachtlijst slinkt nog wel.
12. Rondvraag
Maex spreekt namens het College een dankwoord uit aan Van Beek, die zijn laatste
Collegevergadering als student-assessor bijwoont.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 september 2021.
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