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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Van der Jagt opent de vergadering om 15.08 uur en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
CvB:
• Geen.
GV:
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Verzoek aan alle vergaderdeelnemers om rustig en in beurten te spreken, zodat de fluistertolk het gesprek goed kan volgen.
De GV heeft nog geen advies van de OR AUC aangaande de deelbegroting ontvangen.

De heer Boels meldt naar aanleiding van de laatste mededeling dat er wel al is gesproken tussen het
bestuur en de OR. Het advies is echter nog niet gereed.
3. Vaststelling van het verslag van de 52e GOV d.d. 01-03-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zal op verzoek van de Collegevoorzitter naar worden
gestreefd om op kortere termijn het conceptverslag van de GOV gereed te hebben.
4. Conceptbegroting 2020
De GV heeft voor de vergadering een niet-uitputtende lijst met vragen gestuurd naar het CvB ter
voorbereiding. Het CvB heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. De vergaderdeelnemers geven
aan op welke antwoorden nog moet worden ingegaan en lopen die vervolgens door. De GV zal in de
vergadering van 22 november over de conceptbegroting besluiten.
Grip op werkdruk
GV-lid Breetvelt geeft aan dat er niet veel is gedaan aan de verhouding tussen taakeisen en beschikbare tijd. Dit zou zich snel moeten laten uitdrukken in het nodige aantal fte. Collegevoorzitter Ten
Dam antwoordt dat er momenteel een ronde langs de faculteiten wordt gedaan. De faculteiten moeten hun prioriteiten aangeven. De faculteiten moeten dan ook kijken naar de taken en tijd, bijvoorbeeld hoe het meeste te halen uit contacturen. Het tegengaan van werkdruk moet in de reguliere processen landen. Het hoeft niet per se duurder te worden, maar als dat wel het geval is dan komt het in
de facultaire begroting.
Kwaliteitsafspraken
GV-lid Brouwer vraagt hoe kwaliteitsgelden moeten worden besteed. Ze vraagt of de faculteit een
UD met onderzoek mag aanstellen vanuit de kwaliteitsgelden. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt
dat kwaliteitsgelden alleen mogen worden besteed aan additionele kwaliteit aan het onderwijs. Een
dergelijke aanstelling moet aantoonbaar bijdragen aan de doelen van de kwaliteitsgelden.
GV-lid Brouwer vraagt of de kwaliteitsgelden kunnen worden besteed aan taken die niet in de urennormering vallen, zoals het zijn van tweede lezer bij scripties. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt
dat het activiteiten moeten zijn die niet tot de reguliere onderwijstaken horen. Daar controleert de
NVAO op.
Interdisciplinariteit
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het budget is ingesteld om interdisciplinariteit te stimuleren. In de begroting zijn de plannen nog niet benoemd, maar die zullen nog volgen.
GV-vicevoorzitter Van der Pol noemt de voorgenomen interdisciplinaire opleiding Humanities in
Context (HiC). Het is nog zeer vaag en de medezeggenschap van FGw kan er op het moment niet
veel mee. Het is niet duidelijk waar het begrote geld aan wordt besteed. De heer Boels antwoordt dat
er nog veel moet worden gedaan voordat HiC kan starten. In de begroting is rekening gehouden met
de opleiding. Mocht het uiteindelijk toch geen doorgang vinden, dan kan het geld aan iets anders
worden besteed. Collegevoorzitter Ten Dam voegt toe dat het CvB de FGw steunt om de faculteit fit
for the future te houden. HiC moet wel financieel op een gegeven moment binnen de faculteit landen.
GV-vicevoorzitter Van der Pol vraagt waar de besluiten worden genomen. Er is geen gehoor bij de
faculteit, terwijl er wel al geld wordt uitgegeven. Er is een verkenner voor HiC die optreedt als een
kwartiermaker. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het CvB verantwoordelijk is voor de
breedte van Geesteswetenschappen. De faculteit dient hier vorm en inhoud aan te geven. In de begroting is een voorziening getroffen voor HiC. Het gesprek over HiC moet binnen de faculteit
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plaatsvinden. Op de vraag of HiC een reactie is op het rapport van de Commissie Van Rijn, antwoordt Collegevoorzitter Ten Dam dat HiC al eerder was gepland.
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GV-lid Van Tubergen merkt op dat HiC binnen een faculteit lijkt te acteren. Hij vraagt waarom FGw
niet zelf HiC financiert. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat HiC interdisciplinair is binnen de
Geesteswetenschappen. Het CvB draagt verantwoordelijkheid over alle faculteiten. Als er extra
steun nodig is bij een faculteit, dan ligt dat bij het CvB.

120

125

130

135

140

Reserves
GV-lid Kleverlaan geeft aan dat de FEB nu een grote reserve heeft, waar het enkele jaren terug nog
op grote schaal moest reorganiseren. Hij stelt dat er moet worden nagedacht over de mate en diepte
van reorganisaties. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de reserves ontstaan door open vacatures, maar die vacatures zijn niet voor dezelfde posities als die tijdens de reorganisatie zijn weggevloeid. Het gaat nu om personen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld data science en AI. De heer
Boels voegt toe dat dergelijke reorganisaties ook niet meer op die manier plaatsvinden op de UvA.
GV-lid Van Tubergen vraagt of faculteiten hun reserves ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld zalen. De heer Lintsen antwoordt dat iedereen die dergelijke zalen gebruikt moet meebetalen. Het risico ligt bij centraal.
Sociale veiligheid
GV-lid Ouwehand vraagt waarom er voor de Taskforce Sociale Veiligheid minder geld staat gereserveerd dan voor duurzaamheid. De heer Lintsen antwoordt dat de Taskforce Sociale Veiligheid nadenkt over maatregelen. Daar komen voorlopig geen grote beleidswijzigingen uit voort. De voorzitter wordt gefaciliteerd in fte. Bij duurzaamheid moeten doelstellingen worden gerealiseerd, waarvoor bijvoorbeeld investeringen in gebouwen nodig zijn. Collegevoorzitter Ten Dam voegt toe dat er
maatregelen zijn genomen die niet in het budget zitten, zoals een quick scan op het systeem van vertrouwenspersonen. Er zijn reeds vertrouwenspersonen en een klachtencommissie, en nu ook een ombudsfunctionaris. Vanwege de urgentie van het onderwerp zal de taskforce daarbij aanjagen.
GV-lid De Koning vraagt of de taskforce volgend jaar wel geld ontvangt voor acties. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit nog open ligt. De taskforce is echter wel voornamelijk bedoeld om
als aanjager op te treden. Dan dient het te landen waar het hoort. Er wordt geen separate afdeling sociale veiligheid opgericht.
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15.53-16.00 uur de vergadering wordt geschorst voor een pauze. GV-lid Moreno verlaat de vergadering.
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Studentgezondheidszorg
GV-lid Ouwehand vraagt of de pilot mentale gezondheidszorg is beëindigd. De heer Lintsen antwoordt dat het is ondergebracht bij StS. Er wordt gekeken naar meer samenhang van verschillende
typen zorg om het tot een samenwerkend geheel te maken.
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GV-lid Ouwehand vraagt of er geld is voor studeren met een functiebeperking. Zo weet het Student
Disability Platform niet waar er geld hiervoor is. De heer Lintsen antwoordt dat het wordt ondersteund vanuit FS. Er is geld en een stuurgroep. Ook binnen bijvoorbeeld het HvP is studeren met een
functiebeperking opgenomen. Collegevoorzitter Ten Dam vult aan dat het ook in de nota diversiteit
is opgenomen. Vanuit diversiteit wordt er gefocust op begeleiden en ondersteunen. Het kan nog nader worden uitgezocht.
GV-lid Ouwehand vraagt of er wordt gekeken naar het verkorten van de wachtlijsten van de studieadviseurs. De heer Lintsen antwoordt dat StS ermee bezig is. Er is ruimte in de begroting gemaakt
om meer mensen aan te stellen. Het betreft een organisatiekwestie.
Decentrale begrotingen
3
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GV-lid Van Tubergen geeft aan dat de facultaire begrotingen die in de centrale begroting staan andere posten lijken te hebben dan de decentrale begrotingen. Ze zijn niet goed vergelijkbaar. De heer
Boels antwoordt dat ze goed op elkaar aansluiten. Faculteiten kunnen decentraal wel een gedetailleerder beeld laten zien dan in de centrale begroting.
GV-voorzitter Van der Jagt geeft aan dat in verschillende deelbegrotingen de kwaliteitsgelden niet
duidelijk staan. Collegevoorzitter Ten Dam stelt dat de kwaliteitsgelden in de facultaire begrotingen
moeten worden vermeld. De heer Boels vult aan dat het zal worden meegenomen in de evaluatie van
de begrotingscyclus.
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Efficiëntie diensten
GV-voorzitter Van der Jagt vraagt of de diensten niet juist meer geld nodig hebben om efficiëntieslagen te kunnen maken. De heer Lintsen antwoordt dat de efficiëntieslagen geld moeten opleveren. De
diensten bedenken nu maatregelen. Voor sommige acties, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, zijn minder mensen nodig voor hetzelfde resultaat of kan met hetzelfde aantal mensen beter
resultaat worden behaald. Er moeten gesprekken worden gevoerd en plannen worden gemaakt. Met
het AC wordt bijvoorbeeld een meerjarig plan gemaakt. Er wordt zorgvuldig gehandeld.
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SLA-cyclus
GV-voorzitter Van der Jagt vraagt wanneer het technisch overleg over de evaluatie wordt georganiseerd. De heer Boels antwoordt dat de notitie naar verwachting volgende week in het BVO wordt
besproken. Waarschijnlijk kan het in januari naar de GV.
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Office365
GV-lid Brouwer geeft aan dat er werd gesproken van 3.2 miljoen euro voor Office365. Ze vraagt
waarom het CvB nu komt met 4.5 miljoen euro. De heer Boels antwoordt dat er waarschijnlijk meerjarig bij elkaar is opgeteld.
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GV-lid Brouwer vraagt hoe de verwachte besparingen eruitzien. De heer Lintsen antwoordt dat er
per saldo geen kleinere ICT-afdeling komt. Er wordt echter niet meer zelf beheerd, maar in de Cloud
gewerkt. Daar zit een efficiëntieslag. Office365 is een strategische keuze. Het zal een verbetering
opleveren voor de bedrijfsvoering en beveiliging. Er zal worden gekeken hoe de verwachte efficiëntie explicieter in beeld kan worden gebracht.
Vierkantemeterprijs
GV-lid Van Tubergen vraagt of er in twee jaar geen opslag meer zal zijn behalve de inflatie. De heer
Boels bevestigt dit en geeft aan dat dit een besluit van vijftien jaar geleden is. Het verhogen van de
prijs is tot dit jaar, behalve de inflatie. In de tijd zijn andere inzichten mogelijk, maar voorlopig niet.
GV-voorzitter Van der Jagt vraagt of bij vernieuwing van gebouwen de eigenaarslasten afnemen. De
heer Boels antwoordt dat ze niet zullen afnemen. Kosten blijven op hetzelfde niveau. Op het moment
zijn ze toegenomen vanwege de vele investeringen in korte periode. De afschrijving en rentelasten
nemen toe.
Maagdenhuis
GV-lid Grassiani vraagt of het idee is om sowieso het Maagdenhuis binnen de UvA te behouden. De
heer Lintsen antwoordt dat er zal worden gekeken wat er binnen de UvA mee kan worden gedaan.
Alle ideeën binnen de UvA zijn welkom.
Verhuizing diensten
GV-lid Breetvelt vraagt of de diensten binnen de UvA zouden worden gehuisvest als er geen samenwerking met de HvA zou zijn. De heer Lintsen antwoordt dat dit waarschijnlijk niet het geval zou
zijn geweest. De UvA is zelf namelijk ook niet op een plek gehuisvest. Er is geen logische plek waar
een dienst zou kunnen zitten. De plek in Amsterdam Zuidoost waar de gezamenlijke diensten zullen
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zitten, is goed bereikbaar, voldoet aan de gewenste prijs-kwaliteitverhouding en is van goede kwaliteit om de diensten te huisvesten.
GV-lid Breetvelt vraagt waarom de diensten niet op verschillende campussen kunnen zitten. De heer
Lintsen antwoordt dat er steeds meer samen in ketens wordt gewerkt. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden tussen de diensten. Voor de samenwerking met de faculteiten worden voldoende
aanlandplekken op de campussen gerealiseerd. Wat betreft de afstand zal er worden gekeken naar
slimmere manieren van vervoer, bijvoorbeeld elektrische fietsen.
Nadat er is geconcludeerd dat de GV geen verdere vragen heeft, vraagt Collegevoorzitter Ten Dam
hoe het begrotingsproces tot nu toe is verlopen. GV-lid Kleverlaan antwoordt dat de adviezen dit
jaar sneller zijn binnengekomen. Het nieuwe allocatiemodel lijkt ook goed te lopen. De posten moeten nog wel goed corresponderen. Verder moet er helderheid komen over de SLA-cyclus. GV-lid
Sluijs geeft aan dat bij ACTA er nog wordt gesproken over de begroting.
GV-lid Breetvelt vraagt of het voor de medewerkers van de UvA nog aantrekkelijker gemaakt kan
worden om te worden behandeld bij ACTA. ACTA kampt momenteel bij het onderwijs met het probleem van te weinig verrichtingen. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat op het moment Amsterdammers met een stadspas met groene stip in ieder geval dit jaar in aanmerking komen. De heer
Boels vult aan dat in het algemeen het personeel van de UvA een goed gebit en inkomen heeft en liever in de buurt naar de tandarts gaat.
GV-lid Brouwer vraagt verder hoe het CvB staat tegenover de oproep van de bonden om dit jaar in
te stemmen met de begroting op voorwaarde dat er volgend jaar een nieuw kostenmodel is gerealiseerd. Bij het niet realiseren wordt er volgend jaar niet ingestemd met de begroting. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt in het algemeen WOinActie te steunen, maar de begroting niet te willen politiseren. Er kan niet worden gehandeld zonder een goedgekeurde begroting. De heer Boels vult aan
dat de voorwaarde die wordt voorgesteld door de bonden, niet iets is waar het CvB veel aan kan
doen.
5. Rondvraag en sluiting
• Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen
waarin wordt gesteld dat bij aanpassingen van het leenstelsel er niet wordt gesleuteld aan de
kwaliteitsgelden.
GV-voorzitter Pjotr dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 16.47 uur.
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