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Reactie GV op instemmingsverzoek Kaderbrief 2021 (uw kenmerk 2020-053485)

Geacht College van Bestuur,
De GV reageert hierbij bij op uw instemmingsverzoek aangaande de Kaderbrief 2021 (uw
kenmerk: 2020-053485, hierna verder te noemen: de Kaderbrief).
De brief inzake de matchingsdefinitie in de Kaderbrief (kenmerk: 20cu0518) is door de GV
gelezen. De uitwerking van deze brief ziet de GV met vertrouwen tegemoet in de Begroting
2021. De GV stemt in met de voorgestelde Kaderbrief, mits tegemoet wordt gekomen aan
het verzoek om de eerstegeldstroom middelen uit de matchinggelden te halen zoals
beschreven in een eerdere brief van de GV op d.d. 26 juni 2020.
Daarnaast heeft de GV nog een aantal adviezen:

Om te beginnen zou de GV meer aandacht in de Kaderbrief willen zien naar de mogelijke impact
van de Coronacrisis. Nu worden een aantal disclaimers over onzekerheid gegeven maar verder
niets inhoudelijks.
Daarnaast vindt de GV dat diversiteit meer als een rode draad mag dienen in de Kaderbrief, op
dit moment wordt diversiteit wel genoemd en er wordt aangegeven dat er een beleidsbudget is
voor diversiteit, maar wat zijn de doelen van de UvA in 2021 en hoe worden deze financieel
gerealiseerd? Door het onderwerp prominenter naar voren te brengen in de Kaderbrief hoopt de
GV dat ook op facultair niveau de voortgang op het gebied van diversiteit (financieel)
gestimuleerd word.
In het hoofdstuk ‘Onderwijs- en onderzoeksvernieuwing UvA’ (p. 8) moet de didactische kant
van deze vernieuwingen meer aan het licht komen. Nu spelen ICT vernieuwingen een centrale
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rol, terwijl juist ook de didactische kant belicht zou moeten worden, de GV verwacht hier meer
uitleg over en nadruk op de uitgaves op het gebied van de pedagogiek.
De GV wil benadrukken dat duurzaamheid van groot belang is, en dat het niet alleen in de
Kaderbrief voor de korte termijn geregeld is, maar dat het ook voor de lange termijn tot de grote
doelen van de UvA behoort.
Het proces van de SLA of DVO vaststelling is onder review geweest en begin 2020 heeft de
medezeggenschap een memo met voornemens voor intensivering van de bepaling hoe en met
welke middelen een dienstverlening wordt ingericht. Dit vergt tijd, maar vooral ook aandacht
van de bedrijfsvoering oftewel commitment van de afnemende organisatieonderdelen. De
producten- en dienstencatalogus (PDC), de neerslag van de dienstverleningsovereenkomsten
(DVO's), is nog niet voor alle diensten een aantrekkelijke etalage waar de faculteiten en andere
diensten uit kunnen shoppen. De bedoeling is om de tarieven bij deze overeenkomsten minder
een stukprijs te maken en meer ruimte voor verbetering en innovatie te laten bieden waar
dienstverlener en dienstafnemer nader hun invulling aan kunnen geven. De Kaderbrief
verontschuldigt dat van deze intensivering nog geen uitwerking voor de Begroting 2021 is te
vinden al zijn er wel diensten zoals de DLO en een SAP expertisecentrum waar een begin is
gemaakt met het maken meer van speelruimte voor innovatie binnen de tariefprijs. De GV
moedigt deze ontwikkeling aan en heeft daarbij wel de aantekening dat zulke speelruimte goede
governance heeft met behoorlijke rapportage. De medezeggenschap wordt graag van de
rapporten op de hoogte gebracht onder zijn informatierecht.
In de brief aangaande de verkiezingen van de medezeggenschap (kenmerk: cor 20u027 GV
Stemapplicatie) heeft de GV aangegeven dat de organisatie van de verkiezingen van de
medezeggenschap professioneler moet, zodat er mogelijk meer uren beschikbaar zullen komen
moeten voor het CSB (Centraal Stembureau) om de verkiezingen zorgvuldiger voor te bereiden.
De GV wil hierbij weten of deze gewenste verandering ook terug te zien zal zijn c.q. rekening
mee zal worden gehouden in de Kaderbrief 2021 en Begroting 2021?
Wij wachten uw reactie af.
Hoogachtend,
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