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Bijlagen

Betreft Adviesaanvraag begroting subcommissie Diversiteit

Geacht College van Bestuur,

De Gezamenlijke Vergadering (GV) wil u graag middels deze brief informeren over haar besluit 
met betrekking tot de begroting van de subcommissie Diversiteit. De GV heeft op 4 maart 2016 
besloten om positief te adviseren op de door u voorgelegde begroting van de subcommissie 
Diversiteit.

De GV was over het algemeen tevreden over de begroting. Er waren echter nog wel vragen bij 
de post 'vertaalkosten' op de begroting. De GV zou de commissie willen adviseren deze dienst zo 
veel mogelijk intern aan de UvA te vinden en de GV hoopt dat op deze wijze de kosten lager uit 
zullen vallen dan begroot.

Daarnaast gaat de commissie een conferentie organiseren om de bewustwording aan de UvA 
over dit belangrijke onderwerp te vergroten. De GV herkent het belang hiervan maar ziet 
tegelijkertijd dat om daadwerkelijk een verschil te maken één conferentie onvoldoende is. De 
GV zou het college dan ook willen verzoeken om vanuit de UvA zelf te investeren in 
bewustwording rondom het thema diversiteit. De GV hoopt dat er jaarlijks een dergelijke 
conferentie georganiseerd kan worden en dat er bijvoorbeeld een lezingenreeks opgezet wordt 
over diversiteit. Op die manier kan de commissie zich focussen op haar onderzoek en kan de 
UvA als geheel zich inzetten om meer bewustwording op dit thema te creëren.

De GV realiseert zich dat de UvA zich bevindt midden in een periode van bezuinigingen en dat 
geld vrijmaken voor dergelijke activiteiten moeizaam kan zijn. Daarom zou de GV het college 
willen adviseren zo veel mogelijk externe fondsen aan te schrijven om activiteiten rondom het 
thema Diversiteit te financieren.

De GV hoopt dat het College haar advies betreffende de begroting van de onderzoekscommissie 
Diversiteit kan overnemen.

Hoogachtend,

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
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