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Geachte collega’s,

Zoals bekend is de buitenwereld zeer geïnteresseerd in het nevenwerk dat door onze medewerkers wordt
verricht. Als organisatie zijn wij er trots op dat we betrokken zijn bij en impact hebben op de samenleving.
Nevenwerkzaamheden dragen daar aan bij.
Graag willen we jullie dan ook op de hoogte brengen van het verzoek van Nieuwsuur aan de VSNU om een
overzicht te verstrekken van nevenwerkzaamheden van hoogleraren bij universiteiten. Dit in het kader van een
onderzoek naar belangenverstrengeling. Nieuwsuur is hier mee gestart naar aanleiding van een onderzoek naar
belangenverstrengeling aan de RuG. Daarmee ging een Wob-verzoek gepaard.

Aangezien de nevenwerkzaamheden ook worden gepubliceerd op onze website, is na afstemming met alle
universiteiten en de VSNU besloten om aan het verzoek van Nieuwsuur tegemoet te komen en op die manier
een officieel Wob-verzoek te vermijden. Dit betekent dat er vanuit de universiteit een overzicht van de
nevenwerkzaamheden zal worden verstrekt, op basis van onze registratie in SAP. Hierbij geldt dat we alleen de
gegevens verstrekken die op grond van de sectorale regeling nevenwerkzaamheden openbaar dienen te worden
gemaakt.

Gelet hierop willen we dan ook aan eenieder het verzoek doen om – voor zover dit nog niet is gedaan – goed te
controleren of de registratie van nevenwerk in SAP nog steeds klopt en aan te passen indien dit nodig blijkt te
zijn. Kijk hierbij ook goed na of de vermeldingen op je privéwebsite of bijvoorbeeld LinkedIn hiermee ook in
lijn zijn. Nieuwsuur zal naar verwachting alles met elkaar vergelijken.
Zouden jullie dit uiterlijk op 12 november a.s. willen doen? Daarna gaan we ervan uit dat het overzicht dat we
daarna aan Nieuwsuur verstrekken, volledig is.
Dank alvast voor alle medewerking hierin.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Bestuur
Annetje Ottow, voorzitter
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