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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 29 januari jl.
Het verslag is met een wijziging akkoord.
3. Mededelingen
a. Aandacht voor werkdruk in Medewerkersmonitor: i.o.m. de COR en het project Grip op
Werkdruk is afgesproken om in de Medewerkersmonitor enkele vragen op te nemen m.b.t.
werkdruk. Er komt ook 1 vraag in de non-respons mail. Binnen het project vindt vervolgens
nadere (kwantitatieve en kwalitatieve) verdieping plaats.
b. Terugblik bijeenkomst Culturele diversiteit in de top (SER): Ten Dam was aanwezig bij deze
discussiebijeenkomst over het versterken van de culturele diversiteit in de top.
• Ten Dam woonde de eerste sessie bij van de 3e leergang in het kader van het programma
academisch leiderschap, die wederom zeer geslaagd was.
4. Benoeming tot onbezoldigd hoogleraar Health Behaviour in de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen met nevenbenoeming in de Faculteit der
Geneeskunde AMC-UvA
Het College is akkoord.
5. Naamgeving bruggen REC-A
Zomer 2018 heeft de gemeente Amsterdam de UvA benaderd, vanwege het beleid van de
gemeente om alle bruggen in de openbare ruimte een naam te geven, als aanduiding (in plaats
van adres) ten behoeve van de hulpdiensten. De voorkeur wordt gegeven aan naamgeving
gerelateerd aan locatie en historie. Dit beleid geldt ook de drie bruggen op de REC-campus.
De drie decanen van de REC-campus hebben een voorstel geformuleerd. De Commissie
Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente zal het voorstel toetsen en voorleggen aan het
College van B&W ter vaststelling. Daarna wordt de naamgeving met toelichting opgenomen in
de relevante applicaties zodat de locatievindbaarheid is geborgd.
Het College is akkoord met de voorgestelde namen en zal de voordracht namens de UvA bij de
gemeente indienen.
6. Gebiedsontwikkeling ASP – werkplan 2019
Sinds 2006 heeft de UvA een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Gemeente
Amsterdam voor de gebiedsontwikkeling van Amsterdam Science Park. In de SOK zijn
procesafspraken gemaakt over informatievoorziening en goedkeuring door het College van de
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UvA. Nu is voor 2019 een werkplan opgesteld met een investerings- en proceskosten raming.
De proceskosten zijn hoger dan in de begroting was opgenomen, vanwege afspraken over de
bijdrage aan S&B en versnelling in het proces om kavel 12 geschikt te maken voor onder meer
de realisatie van het pand ASP 942. Deze hogere raming, en de investeringsramingen passen
binnen de actuele raming van de grondexploitatie. Het werkplan is besproken in het
opdrachtgeversoverleg van 18 december jl. en akkoord bevonden.
Het College gaat conform voorstel akkoord met het werkplan en stelt dit vast.
7. Vaststelling Gebouwregister Regeling ruimtegebruik 2019
Jaarlijks wordt het gebouwregister, onderdeel van de Regeling ruimtegebruik, geactualiseerd. In
het Gebouwregister worden de hoofdgebruikers van UvA panden vastgesteld. Het College stelt
conform voorstel het gebouwregister 2019 vast.
8. Diversiteitsbeleid
In aanwezigheid van Overbeek en Van Geffen
Op 29 november 2018 is in het CBO afgesproken om een green paper/discussiestuk op te stellen
over diversiteitsbeleid van de UvA. Het stuk zal dienen als basis voor discussie en consultatie
binnen de UvA. De opbrengst van deze discussie wordt gebruikt voor het opstellen van het
UvA-beleid op gebied van diversiteit, als kader voor beleid op decentraal niveau, en als basis
voor de werkzaamheden van de diversity officers op universitair en decentraal niveau.
Het College bespreekt de notitie en geeft enkele tekstwijzigingen mee; het stuk wordt tevens
besproken in de staf en in het eerstvolgende CBO.
9. Overzichtsnotitie Sociale Veiligheid
Deze notitie biedt een overzicht van inrichting en aanbod van instrumenten ter bevordering van
(sociale) veiligheid in de Universiteit van Amsterdam. Waar relevant worden ook acties
beschreven die worden ingezet om een onderdeel te versterken of te toetsen; de notitie is
bedoeld als “steun in de rug” voor deze verbetertrajecten en beoogt een samenhangende aanpak
en ondersteuning voor sociale veiligheid te bevorderen. De verschillende instrumenten en
initiatieven worden beknopt beschreven. De notitie wordt na vaststelling onder meer besproken
met de medezeggenschap. Het College stelt de notitie met 1 aanvulling vast.
10. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. Vergaderset SOOV d.d. 8 februari: het College bespreekt de set.
b. Vergaderset SSPG d.d. 8 februari: het College bespreekt de set.
Overige overleggen
c. Conceptagenda UCO 7 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Conceptagenda BVO 13 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Conceptagenda CBO 14 februari: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
f. Conceptagenda RvT 15 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
11. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
c. Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen.
12. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 februari 2019.
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