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Ook de periode na 1 september 2020 kenmerkt zich met een richtlijn van afstand houden. Dat heeft 

impact op onze werkwijze voor onderwijs, onderzoek, valorisatie en de academische en sociale 

activiteiten op de campus.  

Binnen de anderhalvemeter-universiteit die de VU de komende periode zal zijn, is de fysieke 

capaciteit daardoor minder. We moeten ons houden aan de 1,5 meter-regel in de gangen, trappen 

en liften die door ons allemaal worden gebruikt. Ook in onderwijsruimten en op de werkplekken 

moeten we afstand houden. Het gelijktijdig met veel mensen gebruik maken van dezelfde ingangen 

van gebouwen, trappenhuizen en liften, is niet mogelijk op een wijze zoals we voor de coronacrisis 

gewend waren. Vermijd daarom drukte en werk zoveel mogelijk thuis. 

Voor de komende tijd wordt de capaciteit op de campus bezien vanuit de maatregelen: 1) 

anderhalve meter afstand houden en 2) bij klachten komen we niet naar de campus.  

De activiteiten op de VU-campus worden niet alleen beoordeeld op organisatie van de activiteit zelf, 

maar er wordt ook gekeken naar het samenspel van de benodigde interne logistiek dat gebonden is 

aan de anderhalvemeter-regel. Ook bij de beoordeling van activiteiten moeten we rekening houden 

met de maximale capaciteit voor bijvoorbeeld entree, lift, trappenhuis, gangen en pantry.  

In de periode mei tot september is het werken op de campus gestart met een maximale bezetting 

van 20% van de aanwezige ‘stoelcapaciteit’ in de kantooromgeving. Deze 20% stoelbezetting was 

een resultante die in mei j.l. is ontstaan uit bepaling van de mogelijkheden bij het heropstarten van 

werken op de campus. Met de ervaringen die we nu hebben, willen we een volgende stap maken.  

Met het houden van 1.5 meter afstand op de werkplek als uitgangspunt, is het mogelijk om meer 

plekken te benutten. Maar dit vraagt wel meer aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid in het 

afstand houden in de gezamenlijke ruimtes. 

De basis blijft: werk zoveel mogelijk thuis en kom niet als je klachten hebt. Op de campus is de basis 

‘anderhalve meter afstand’.  

Het Campus protocol WERKEN  gaat in op  

1. Basisregels zijn van toepassing 

2. Werkwijze per eenheid 

3. Werkwijze per werkplek 

4. Samenwerking campusmanagement coronacrisisteam 

 

1. De campusbasisregels zijn van toepassing 

Werken op de VU kan binnen de reguliere toegewezen werkgebieden van de eenheden. De volgende 

stap is om eenheden plannen te laten maken om meer invulling te geven aan werken op de campus, 

met uitgangspunt dat anderhalve meter afstand behouden moet blijven. Vermijd drukte en spreid 

het gebruik over de verdieping(en). Ga niet (onnodig) dicht bij elkaar zitten. In meer-persoons 

kamers moet afstand houden goed worden ingeregeld. 
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Daarmee wordt de eerder bepaalde resultante van maximaal 20% te benutten 

bureaustoelcapaciteit, verruimd. Faculteiten en diensten kunnen de capaciteit uitbreiden met 

inachtneming van de afstandsregels, en nog steeds geldt: werk zoveel mogelijk thuis. De campus 

biedt altijd plek aan docenten die op de VU lesgeven of die (gezamenlijk) hun onderwijs willen 

voorbereiden.  

Voor het samen voorbereiden van onderwijs zijn er mogelijkheden om vergaderruimten binnen en 

buiten de kantooromgeving te reserveren. Ook kunnen onderwijsruimten die niet zijn ingeroosterd 

worden gebruikt. De maximale capaciteit van die ruimten is bij elke ruimte aangegeven. Voor zover 

het ruimte betreft buiten het facultaire gebied, kunnen medewerkers hiervoor een aanvraag 

indienen bij Coördinatie Ruimteplanning (zie VUnet voor werkwijze).  

Er zijn ook onderwijsstudio’s die geboekt kunnen worden om hoorcolleges vanaf de campus te 

verzorgen of onderwijs op te nemen. Er zijn momenteel 25 studio’s beschikbaar.  

In de overleg- en onderwijsruimte houden we anderhalve meter afstand van elkaar en bezetten we 

de ruimten met niet meer dan de aangegeven hoeveelheid personen. Veiligheid en gezondheid 

staan voorop, zorg daarbij goed voor elkaar.  

De ervaring met het bepalen van de eerdere capaciteit voor activiteiten is dat niet in alle gevallen de 

ruimte zelf de beperkende factor, maar de interne logistiek en de bijkomende bezetting van de gang, 

de pantry en de koffieautomaat. De verwachting is dat faculteiten en diensten gemiddeld naar een 

benutting van 30% tot 40% van de capaciteit kunnen gaan. Aandachtspunt hierbij is wel dat met 

meer mensen op de campus, het drukker wordt bij bijvoorbeeld het toilet, de printer en het 

koffieautomaat. We moeten dus (meer dan anders) geduld hebben en rekening houden met elkaar.  

Naast het werken zijn er combinaties van activiteiten die elkaar kunnen beïnvloeden: 

 Faculteiten die labs in gebruik hebben, zijn ook onderzoek aan het (her)opstarten. Als onderzoek 

en werkgebieden aaneengesloten of door elkaar lopen, gaat de maximale capaciteit uit voor het 

af te spreken gebied. Dit kan per gebouwsituatie een specifieke invulling vragen door een 

andere lab-situering. De maximale capaciteit die faculteiten en diensten stellen in de 

werkgebieden mag ook in de combinatie van/met andere activiteiten niet worden overschreden. 

 Deze toegewezen capaciteiten valt binnen de basisafspraken. De coronacoördinator van de 

faculteit/dienst werkt de volgende stap uit o.b.v. de (basis)regels uit het geüpdatet campus- en 

werkprotcol. De coronacoördinatoren kunnen voor ondersteuning bij het On-site Campusteam 

terecht. De wijzigingen worden vastgelegd in de uitwerkingen van de eenheden. 

2. Werkwijze per eenheid  

 Het faculteitsbestuur of de dienstdirecteur is verantwoordelijk voor de implementatie en 

naleving van het campusprotocol en gebruiksprotocol van de activiteiten van de eenheid.  

 Elke eenheid (dienst – faculteit) wijst een coronacoördinator aan. 

 Elke eenheid wordt gevraagd om binnen de eigen vastgesteld werkgebied de benodigde 

capaciteit (op 1,5 meter) uit te werken. De inschatting is dat daarmee tot 30% á 40% van de 

aanwezige stoelcapaciteit kan worden benut. Spreid het gebruik en de bezetting. Daar waar 

situaties in combinatie met lab-gebruik van toepassing zijn, moet rekening worden gehouden 

om dubbelingen te voorkomen.  

 Medewerkers werken in een shift per dag, zodat extra reisbewegingen en meerdere contacten 

worden voorkomen. Medewerkers werken in hun eigen werkgebied en blijven daar in principe 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/detail.aspx?cid=tcm%3a164-301912-16
https://sites.google.com/vu.nl/vu-teaching-learning-tips/active-learning-activities/classroom-studio
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gedurende de werktijd op de campus. Tussentijdse verkeersbewegingen in centrale liften en 

trappen worden maximaal beperkt.  

 Als de faculteit/dienst meer werkplekken gaat benutten dan de eerdere 20% bezetting van de 

stoelcapaciteit, dan is het raadzaam te sturen op spreiding van aanvangs- en vertrektijden om 

drukte in de gebouwen te voorkomen. Let daarbij ook op aanvangs- en vertrektijden van 

studenten in de onderwijsblokken. 

 Bij het ontstaan van concurrentie op ruimtegebruik tussen activiteiten op de VU, kan het 

noodzakelijk zijn afspraken te maken over tijdslot, bijvoorbeeld voor de momenten van aan- en 

afreizen en of liftgebruik. Dit wordt per uitwerking van de eenheid beoordeeld op noodzaak 

tussen de coronacoördinator van de eenheid en het On-site Campusteam. 

 De binnen de faculteit of dienst werkzame ondersteuners in het betreffende werkgebied zijn 

onderdeel van de maximale gelijktijdige capaciteit. 

 Het faculteitsbestuur maakt afspraken met de besturen van de FSR’en en de USR over hun 

bestuurswerkzaamheden op de campus versus online. De werkomgeving voor bestuursleden van 

de verenigingen kan per faculteit anders ingericht zijn, bijvoorbeeld vanuit de werkomgeving van 

de faculteit of eigen bestuurskamers. We hechten er waarde aan dat de besturen een plek 

hebben om samen te werken en te vergaderen. Vanuit de faculteit en de dienst SOZ is hier in 

afstemming met de FSR’en en USR aandacht voor. 

 Eenheden die een campus brede dienstverlenende taak hebben voor onderwijs, onderzoek of 

ondersteunende processen passen hun dienstverlening aan naar de capaciteit behorende bij 

deze campusactiviteiten. Indien hier capaciteitsproblemen ontstaan of logistieke problemen in 

specifieke ruimten, dan wordt in de protocol van de eenheid hier invulling aan gegeven met 

oplossingen.  

 Faculteiten en diensten sturen hun geactualiseerde protocollen aan het On-site Campusteam 

(on-site-campusteam@vu.nl). Bij uitwerkingen met tegenstijdigheden of onmogelijkheden wordt 

er contact gelegd met de coronacoördinator van de eenheid.  

3. Werkwijze werkplekken  
 
 Binnen de toegewezen werkruimte maakt de eenheid een werkplan. Er zijn geen vast 

aangewezen bureauwerkplekken. De opstelling in de werkomgeving wordt niet gewijzigd: er 
worden geen bureaus en stoelen weggehaald. 

 Een bureauwerkplek wordt zodanig gebruikt dat medewerkers altijd tenminste 1,5 meter 
afstand hebben van een andere medewerker. Voor de meerpersoons-ruimten (per normaal 
stramien van het gebouw) is uitgangspunt dat er maximaal twee medewerkers gelijktijdig in een 
ruimte zijn.  

 Kies werkplekken die zover mogelijk uit elkaar liggen. Bij de werkblokken van 3 en 4 bureaus 
worden er maximaal 2 gelijktijdig gebruikt, met zoveel mogelijk (minimaal 1,5 meter) onderlinge 
afstand. Een medewerker werkt gedurende zijn aanwezigheid op dezelfde werkplek. 

 Medewerkers blijven in principe gedurende de aanwezigheid op de campus in het werkgebied 
van de eenheid. Voorkom extra drukte in de logistieke capaciteit van liften en trappenhuizen. 

 Het is aan de eenheden om een werkplan en bezetting in te delen. Dat kan door flexibel om te 
gaan met de kamers en bureaus, en het aantal dagen van de week waarop medewerkers komen.  

 Ook bij overleg en vergaderen houden we afstand. Vergader online, werk zoveel mogelijk thuis 
en bedenk dus voor welke activiteiten je bewust de campus gebruikt.  

 
 

 

mailto:on-site-campusteam@vu.nl
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4. Samenwerking met het On-site Campusteam 

Vanuit het OCT Coronacrisisteam is het On-site Campusteam opgezet. Dit team geeft invulling aan 

de overall uitwerking van het VU-campusprotocol en bijbehorende dienstverlening. De 

dienstverlening wordt aangeboden door de reguliere dienstverleners op de VU. De diensten FCO, 

HRMAM, IT en de veiligheidsfunctionarissen van de faculteiten (waaronder BVF) maken hierover 

samen afspraken.  

Het On-site Campusteam kan op verzoek ondersteunen en in materialen voorzien. Het team wordt 

aangestuurd door Willem Verduyn, als lid van het OCT Coronacrisisteam. 

Voor vragen en specifieke ondersteuning op de implementatie van deze protocollen, kan contact 

worden gezocht met het team via on-site-campusteam@vu.nl.  

Voor de ‘normale vragen’ zijn de servicedesks HRMAM, IT, SOZ, UB, FCO beschikbaar.  
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