
Toegang in tijden van corona 
Faculteiten: BETA, FGB  
Datum: 24 april  (versie 3) 
Ingangsdatum beleid: dinsdag 28 april 2020 
URL: https://tinyurl.com/vubeta-corona-toegangsbeleid 

Dit document geeft invulling aan de notitie “Heropstarten Onderzoek op de Campus”, 
zoals besproken in het BOVU van 23 april 2020.  

Inleiding 
De faculteiten BETA en FGB zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die we als VU 
hebben ten aanzien van de veiligheid van onze medewerkers en studenten. Daarom leven 
we in deze tijden de RIVM-richtlijnen strikt na, teneinde het besmettingsrisico voor 
medewerkers te minimaliseren. Tegelijkertijd is het voor een deel van de medewerkers niet 
mogelijk volledig thuis te werken en zijn zij sterk afhankelijk van de mogelijkheid om 
experimenteel werk in een lab te kunnen verrichten. Thuiswerken is voor hen alleen mogelijk 
als zij periodiek nieuwe experimentele data kunnen vergaren. De huidige adviezen en 
maatregelen van de Rijksoverheid die gelden tot 20 mei maken dit mogelijk.  Om het 1

toegangsbeleid op een verantwoorde en veilige wijze op de VU campus te implementeren 
zijn een aantal voorwaardes, een procedure en een werkinstructie opgesteld . Hierin is 2

beschreven hoe kortdurende en incidentele aanwezigheid van mensen op de VU campus 
veilig en verantwoord kan worden toegestaan. Hiermee willen we voorzien in een richtlijn om 
maatwerk te kunnen leveren en daarmee vertraging in het onderzoek zo veel mogelijk te 
voorkomen.  Indien verdere opschaling van het onderzoek mogelijk is bij een versoepeling 3

van de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid/RIVM wordt dit toegangsbeleid 
aangepast. In dat geval moet wel rekening worden gehouden met eventuele afschaling als 
herziening van de adviezen en maatregelen daarvoor aanleiding geven.  

Scope 
Deze notitie beperkt zich vooralsnog tot toegang voor medewerkers  van de faculteiten 4

BETA en FGB. Dit beleid geldt voor de gebouwen W&N, MF, O|2 en NU voor 

1https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kind
eropvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs : ‘Onderzoek gaat door waar 
het kan’, ‘Het onderzoek kan wel doorgaan, de gebouwen hoeven niet te sluiten’ 
2  Het toegangsbeleid is mede gebaseerd op overleg met landelijke counterparts (waaronder 
bètafaculteiten en het Amsterdam UMC) die eveneens afhankelijk zijn van experimenteel werk. 
3 Zie gezamenlijke verklaring VSNU, NFU, NWO, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland, Postdoc 
NL. 
4 Het betreft onderzoekers, inclusief de bij het proces behorende (technische) ondersteuning. In heel 
specifieke omstandigheden is het ook mogelijk onder dit beleid toegang te verlenen aan een enkele 
student. Bijvoorbeeld als zij heel intensief (bijv. via master-stage) bij een bepaald onderzoek 
betrokken zijn welke een zekere mate van aanwezigheid op de VU vereist, maar altijd onder 
begeleiding van een onderzoeker. Het betreffende onderzoeksexperiment is dus leidend. 
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processen/activiteiten die niet thuis kunnen worden uitgevoerd. Met dit beleid beogen wij, 
waar noodzakelijk, terughoudend, gecontroleerd en veilig toegang tot onze gebouwen te 
accommoderen voor het uitvoeren van noodzakelijke processen die niet thuis mogelijk 
zijn.  

Definitie noodzakelijke processen op de VU 
campus 
Het gaat hierbij om toestemming van noodzakelijke processen die niet thuis uitgevoerd 
kunnen worden in aanvulling op de bedrijfskritische processen en cruciale 
onderzoeksactiviteiten die al toestemming hadden. Bij noodzakelijke processen op de VU 
campus zijn de volgende kenmerken van toepassing: 

● Processen die relevantie hebben voor Corona/Covid-19 
● Hoge wetenschappelijke risico’s/schade bij afbreken/uitstellen van een 

experiment/proces/activiteit (bijv. onderzoeksmateriaal dat onbruikbaar wordt, wetten 
en regels m.b.t. dierenwelzijn, juridische afspraken met onderzoeksfinanciers, ook 
economische kosten kunnen hierin een afweging zijn) 

● Hoge persoonlijke impact door vertraging die toekomstbepalend is voor medewerkers 
(bijv. bij binnenkort aflopende tijdelijke contracten met prioriteit voor het onderzoek 
van PhDs en postdocs) 

Voorwaarden 
Bepaalde processen zoals labexperimenten en werkzaamheden in de werkplaatsen, die aan 
één of meerdere van bovenstaande kenmerken voldoen, kunnen onder de volgende 
voorwaarden uitgevoerd worden op de VU campus. Het cruciale uitgangspunt is dat de 
gezondheid voorop staat en dat afstand houden ten alle tijde mogelijk is. Daarom wordt het 
aantal medewerkers dat tegelijkertijd aanwezig is in één ruimte en het aantal onnodige 
contacten geminimaliseerd met een (wissel)rooster . Het Afdelingsmanagement is 5

verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming op basis van toetsing aan 
onderstaande voorwaarden . Het Afdelingsmanagement bepaalt de prioritering van de 6

processen en zorgt voor registratie van de planning. Bij twijfel kan altijd worden overlegd met 
het Faculteitsbestuur. Het Faculteitsbestuur ziet erop toe dat de planningen voldoen aan de 
voorwaarden, dat registratie plaatsvindt en dat de planningen worden nageleefd. Er is altijd 
een FB-lid aanwezig op de campus indien er incidenten zijn dan wel afstemming nodig is. 
Aanwijzingen van het FB worden ten allen tijden opgevolgd.  

5 Dat betekent dat op onder de huidige Covid-19 maatregelen geen processen op de campus mogelijk 
zijn waar meer dan drie mensen tegelijk aan werken in dezelfde ruimte. Het betekent ook dat in het 
kader van monitoring en evaluatie met FCO overlegd kan worden over andere opties zoals verruiming 
van de openingstijden en werkdagen zodat meer shifts en betere spreiding mogelijk zijn. Op dit 
moment hebben de FBs gekozen voor deze maatregel om de druk op FCO ondersteuning te 
minimaliseren. Bij verdere opschalingsmogelijkheden dient dit uitgangspunt te worden herzien. 
6 De aard van de experimenten is dermate verschillend, dat een hoge mate van specialistische kennis 
vereist is om een verantwoorde afweging te kunnen maken. 

 



● Alleen als aan de Covid-19 adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid kan 
worden voldaan, waaronder 1,5 m afstand en medewerkers minimaal 24 uur vrij zijn 
van verkoudheidsklachten of koorts en geen huisgenoten hebben met een 
(vermoedelijke) corona-infectie. 

● Alleen als de medewerker zelf ook instemt. Het is de plicht van de leidinggevende en 
het Afdelingsmanagement om medewerkers de volle ruimte te geven om zelf het 
besmettingsrisico af te wegen voor zichzelf of zijn/haar omgeving en zelf de 
beslissing te nemen om al of niet naar de VU te komen vanwege medische 
omstandigheden of andere complexe situaties vanwege Corona/Covid-19. 

● Alleen als hiervoor kortdurende en incidentele aanwezigheid van mensen nodig is, 
dat wil zeggen alleen binnen kantooruren. Hierbij zijn maximaal twee timeslots 
mogelijk: 8-12 en 13-17 met een uur wisseltijd of één timeslot 8-17 uur.  

● Met een beperkte bezetting (max 2-3 mensen op een lab) en maximaal 2 mensen per 
onderzoeksgroep bij voorkeur in vaste teams om het aantal contactmomenten op de 
campus en reismomenten zoveel mogelijk te beperken.  

● Met een veilige bezetting, d.w.z. volledig ingewerkte mensen en minimaal 2 personen 
in een lab waar solo-aanwezigheid onveilig is en aanwezigheid op de campus van 
BHV-er, EHBO-er en VU RapIT-er. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor 
de aanwezigheidsplanning, hiervoor wordt een roulatieschema afgesproken.  

● Met een meldingsplicht voor inchecken en uitchecken op de locatie c.q. het lab via 
een facultair gedeeld document onder beheer van de Afdelingsmanagers,, zodat een 
(wissel)rooster kan worden afgestemd en inzicht wordt gegeven van wie zich in de 
gebouwen bevindt. Dit is ook relevant in geval van een uitbraak, zodat 
contactonderzoek eenvoudig kan worden gedaan en de GGD daarmee kan worden 
ontlast.  

● Als er sprake is van veilig vervoer naar de VU waarbij het mogelijk is om 1,5 m 
afstand te houden. 

● In geval van proefdiergebonden experimenten geldt als specifieke voorwaarde dat 
het UPC de benodigde ondersteuning moet kunnen bieden. Dit is ter beoordeling van 
het UPC. Het UPC is op dit moment verplicht te werken met 2 onafhankelijke teams, 
dus met een halve bezetting. 

● In geval van technische ondersteuning vanuit de werkplaatsen geldt als specifieke 
voorwaarde dat de benodigde ondersteuning voorgelegd moet worden aan de 
hoofden van het Technology Center om te beoordelen of dit mogelijk is.  

Procedure 
1. Medewerker kan wens en noodzaak tot uitvoeren werkzaamheden op campus 

kenbaar maken bij groepsleider. 
2. Groepsleider stuurt een beargumenteerd verzoek aan 

afdelingshoofd/afdelingsmanager (per afdeling af te spreken wie contactpersoon is): 
● Waarom nodig? 
● Aard werkzaamheden 
● Specificeer frequentie, duur, periode, medewerkers, vervoer 
● Zorgdragen voor een specifieke werkinstructie (zie toelichting) van het lab 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland


3. Afdelingshoofd/-manager beoordeelt verzoek aan bovenstaande voorwaarden en 
bericht bij inwilliging het groepshoofd over planning en verdere voorwaarden.  

4. Afdelingsmanager zorgt dat uiterlijk om 14:00 uur voorafgaand aan de werkdag up to 
date de planning gereed is via de volgende aanwezigheidslijst, inclusief 
afdelingsmanager als contactpersoon per gebouw. 

5. Beleidsteam BETA (contactpersoon: Nienke van Liempt en back-up Cas Evers) 
zorgen voor toegang tot de aanwezigheidslijst van Beveiliging. 

6. Team Huisvesting-BETA coördineert aanwezigheid van minimaal 1 BHV-er en 1 
EHBO-er per gebouw, die worden vermeld in de aanwezigheidslijst . 

7. Voor alle gebouwen (W&N, O2, NU en MF) geldt:  
a. toestemming van de afdeling is verplicht; 
b. werken conform planning/rooster is verplicht;  
c. melding bij de Beveiliging is verplicht, zie hierboven. 
d. er is een afdelingsmanager aanwezig als contactpersoon voor vragen van 

medewerkers (roulatie aanwezigheid per gebouw af te stemmen door 
afdelingsmanagers) 

8. De procedure en uitvoering van het beleid worden gemonitord en geëvalueerd in het 
Afdelingshoofdenoverleg met FB (maandelijks), eventueel ondersteund met 
informatie van de afdelingen over prioritering en planning, met facultaire data over de 
aanwezigheid en FCO-data over het pas-gebruik van de gebouwen. 

9. Problemen of afwijkingen op de procedure en/of de werkinstructies worden gemeld 
door de Afdelingsmanagers bij het FB.  

Werkinstructie lab/werkplek 
Voor ieder lab worden specifieke maatregelen uitgewerkt in een werkinstructie en kan 
overlegd worden met het team huisvesting voor de veiligheidsmaatregelen volgens 
onderstaande instructies conform geldende veiligheidsvoorschriften. De werkinstructie is 
aanwezig in het lab/werkplek en de namen van de medewerkers die onderzoek uitvoeren 
volgens het werkplan zijn opgenomen in het werkplan. Bij vragen over de uitwerking van de 
werkinstructie kan ook beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit Huisvesting-BETA 
(contactpersoon: Marjanne Markerink): 

1. Maak gebruik van de extra hygiëne punten bij de ingang van gebouwen en betreden 
van de werklocatie. 

2. Zorg voor markeringen in het lab, zodat kan worden voldaan aan de 1,5 meter 
afstandsnorm en tegelijkertijd de veiligheid is geborgd en functionaliteit van het lab in 
stand blijft. Denk aan: 

a. Markering voor looproutes en rondom werkruimtes; 
b. Probeer de apparaten zo te plaatsen dat de afstand tussen de apparaten 

tenminste 1,5 meter bedraagt en markeer welke apparaten wel/niet kunnen 
worden gebruikt (bv bij meerdere zuurkasten);  

c. Gebruik de apparaten niet met twee of meer personen gelijktijdig en als dit 
niet te realiseren is, plaats dan een scherm tussen de apparaten zodat de 
medewerkers fysiek van elkaar gescheiden zijn.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKTMw0Z27nY3yWEdkUNXN6YycqfNYL8le3x9blq-C4I/edit#gid=893542288
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3. Werk zoveel mogelijk in vaste teams, zodat contactmomenten en reismomenten 
zoveel mogelijk worden beperkt.  

4. Opstellen van hygiëneplan van werkruimte, zoals: 
a. Bij bediening van apparatuur schone wegwerphandschoenen dragen. 
b. Schoonmaakinstructies voor/na gebruik van apparatuur, labmateriaal, 

werkoppervlakken en handcontactpunten zoals deurkrukken en lichtknoppen 
(bv reinigen/decontamineren met 70% ethanol, isopropyl alcohol); 

c. Instructies voor aan/af doen van persoonlijke beschermingsmiddelen; 
d. Gebruik alleen persoonlijke labjassen en zorg voor wasinstructies e.d.  
e. Instructies opstellen voor ventileren van de ruimtes. 

5. Duidelijke afspraken over gebruikstijden in kader van zuurkasten, ventilatie in de labs 
en andere voorzieningen. Omdat de campus niet in regulier gebruik is, is extra 
aandacht nodig voor adequate installatie inzet om de veiligheidsregimes in de labs te 
waarborgen. 

6. Bestellen / leveren van chemicaliën en andere benodigde middelen mag alleen 
plaatsvinden via de vastgestelde processen en via de daartoe aangewezen 
systemen 

7. Aanwezigheid van algemene hygiëne maatregelen voor het coronavirus op de 
werklocatie en op de deur van de werklocatie.  

a. Geen handen schudden. 
b. Voor handen wassen/gebruik desinfecterende handgel geldt: minimaal 6x per 

dag en in ieder geval na eten, na toiletbezoek, na reizen met OV, na 
schoonmaken. 

c. Instructie gezicht niet aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren 
zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weggooien. Daarna 
handen wassen. 

8. Neem bij vragen/zorgen contact op met de afdelingsmanager.  
 

Gebouwspecifieke instructies 

Algemeen:  
● Maak gebruik van de extra hygiëne punten bij binnenkomst van gebouw 
● Volg looplijnen in gebouw.  
● Liften zo min mogelijk gebruiken en maximaal één persoon per lift  
● Bij gebruik van een draaideur nooit meer dan 1 persoon in een compartiment 

 

W&N: 
● Ingang: 1085 gebruiken en melden bij receptie (andere ingangen zijn gesloten) 
● Looproutes: altijd rechts aanhouden in gangen en trappenhuizen 
● Afval instructies: MK-00 (kelder) afval aan einde dag deponeren. 
● Koffiecorner: WN-C100 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/coronavirus-posters-nederlands


O2 
● Ingang: zuidzijde 
● Looproutes: trappenhuis west gebruiken voor omhoog, trappenhuis oost gebruiken 

voor omlaag vanaf eerste verdieping 
● Afval instructies: afval verzamelen en aan einde dag in afvalzak op gang neerzetten. 
● Koffiecorner: centrale hal 

NU 
● Ingang: beide ingangen toegankelijk 
● Looproutes:  

Medewerkers: naar boven met lift, naar beneden met trappenhuis (tenzij fysieke 
beperking en dan maximaal één persoon per lift). 
Studenten: trappenhuis zuid naar boven, trappenhuis noord naar beneden. 

● Afval instructies: afval deponeren in ‘huiskamers’ verdieping. 
● Koffiecorner: 7e etage 

MF 
● Ingang en looproutes: 
● Afval instructies: 
● Koffiecorner: 

 


