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Betreft: Actualiseren registratie nevenwerkzaamheden 
 
 
Geachte collega’s, 

Graag jullie aandacht voor het volgende. 

Afgelopen zomer heeft het programma Nieuwsuur in het kader van hun onderzoek naar 
belangenverstrengeling in het hoger onderwijs contact opgenomen met de VSNU met het verzoek een 
overzicht van alle nevenwerkzaamheden van hoogleraren bij alle universiteiten met hen te delen. Begin 
oktober hebben de universiteiten, waaronder de VU en UvA, met dit verzoek van Nieuwsuur ingestemd. 
Het verzoek sluit aan bij de inhoud en strekking van de sectorale Regeling Nevenwerkzaamheden, de 
Nederlandse gedragscode voor Wetenschapsbeoefening en de afspraken die de sector al in 2008 met de 
minister van OC&W heeft gemaakt rond de openbaarheid van nevenwerkzaamheden. Het sluit ook aan bij 
de nieuwe, geharmoniseerde regeling nevenwerkzaamheden die op korte termijn zal worden ingevoerd 
voor Amsterdam UMC en bij artikel 9.3 van de cao. In concreto betekent dit dus dat de VSNU de 
nevenwerkzaamheden van alle hoogleraren binnenkort aan Nieuwsuur zal toezenden, ook van de umc’s. 

De reputatie van universiteiten, umc’s en de wetenschap is kwetsbaar als het gaat om uitoefening en de 
correcte vermelding van nevenfuncties van wetenschappers, mede gelet op de maatschappelijke discussie 
over wetenschappelijke integriteit. De juiste registratie en publicatie van nevenwerkzaamheden is van 
groot belang. Daartoe dient deze oproep. 

Hoogleraren, benoemd bij de VU met een arbeidsovereenkomst met VUmc hebben op dit moment hun 
nevenwerkzaamheden geregistreerd in Peoplesoft. Aan hen het dringende verzoek om te controleren of de 
registratie nog volledig is en deze zo nodig te actualiseren. De huidige regeling vindt u hier:  V. 
Nevenwerkzaamheden - regeling (VUmc) (versie 8) (iprova.nl). Bijgaand tevens ter illustratie de pagina die 
u te zien krijgt in Peoplesoft wanneer u nevenwerk registreert. 

Voor hoogleraren, benoemd bij de UvA met een arbeidsovereenkomst met AMC geldt dat de registratie in 
MijnHR nog niet door iedereen wordt gebruikt. Ook hier geldt het dringende verzoek om de nevenfuncties 
te registreren op het daarvoor bestemde tabblad in MijnHR (zie bijgevoegde ‘spiekbrief’).  

Vanuit beide systemen zal HR vervolgens een uitdraai maken om aan te leveren aan beide universiteiten 
ten behoeve van het verzoek van Nieuwsuur. Het mag duidelijk zijn dat transparantie en volledigheid over 
nevenwerkzaamheden noodzakelijk is en dat registratie daarvan een individuele verantwoordelijkheid is. 

https://amsterdamumc.iprova.nl/portal/#/document/76c152cd-a9f5-47c2-bccd-750bde9e9790
https://amsterdamumc.iprova.nl/portal/#/document/76c152cd-a9f5-47c2-bccd-750bde9e9790
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Als definitie van nevenwerkzaamheden wordt in de geharmoniseerde regeling die op korte termijn door de 
raad van bestuur definitief wordt vastgesteld de volgende formulering gehanteerd: 

Nevenwerkzaamheden: alle beloonde en onbeloonde werkzaamheden, die door een medewerker 
van Amsterdam UMC buiten het aantal uren van het dienstverband van de medewerker worden 
verricht.  
Hieronder wordt ook verstaan:  
a. Nevenbetrekkingen: een al dan niet bezoldigde functie welke de medewerker naast zijn 

functie bij Amsterdam UMC bekleedt; 
b. Het drijven van nering of handelen: bedrijfsmatig inkomsten (doen) genereren; 
c. Het middellijk of onmiddellijk deelnemen aan ondernemingen: direct of indirect 

aandeelhouderschap of (gedeeld) eigenaarschap; 
d. Het zijn van commissaris, bestuurder of vennoot van een vennootschap, stichting of 

vereniging. 
Onbeloonde nevenwerkzaamheden in de privésfeer die evident geen enkel verband houden met 
Amsterdam UMC, dan wel de functie van de medewerker bij Amsterdam UMC, worden niet 
beschouwd als nevenwerkzaamheden. 

Met het oog op toesturen van het overzicht aan Nieuwsuur is onze dringende oproep om vóór 24 november 
aanstaande te controleren of uw nevenwerkzaamheden op dit moment juist, volledig en correct zijn 
geregistreerd en deze gegevens indien nodig aan te passen.  

Houd u er rekening mee dat ook op andere plekken, zoals bijvoorbeeld een persoonlijke profielpagina op 
de website van Amsterdam UMC, uw nevenwerk vermeld kan zijn. Wilt u ervoor zorgdragen dat uw 
nevenwerk ook daar geactualiseerd is? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de raad van bestuur 
        
 
 
Prof.dr. Hans Romijn     Prof.dr. Chris Polman      
Voorzitter raad van bestuur AMC en decaan  Voorzitter raad van bestuur VUmc en decaan 
 
 
 
Bijlagen: 

- Uitleg uitvragen nevenwerkzaamheden HR pagina (‘spiekbrief’ locatie AMC) 
- Registratie nevenfuncties VUmc 

 


