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Beste collega, 

Nu net de laatste versoepelingen pas een maand toegepast worden op 

ACTA, heeft het kabinet een nieuwe persconferentie aangekondigd op 

dinsdag 2 november. In de media wordt volop gespeculeerd over welke 

aanvullende nieuwe maatregelen zullen worden ingesteld. De vraag is 

natuurlijk of de nieuwe maatregelen betrekking zullen hebben op het hoger 

onderwijs en daarmee hoe we binnen ACTA met de pandemie omgaan. 
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Een bijzonder punt voor ACTA hierbij zijn de verschoven behandeltijden. Op 

dit moment starten de behandeltijden van de stafklinieken om 09.30 uur, 

pauzeren collega’s en studenten die in de stafklieken werken tussen 13.30 

en 14.30 uur, en eindigen zij hun behandelingen daardoor ook later dan 

gebruikelijk. 

Hierbij wil ik alle medewerkers van de stafklinieken en de A&I-medewerkers 

van harte bedanken voor de flexibiliteit die is getoond om de aanpassingen 

van de behandeltijden mogelijk te maken. 

 

Mijn streven is om de aangepaste behandeltijden zo snel mogelijk terug te 

draaien, zodat medewerkers en studenten in de stafklinieken teruggaan 

naar reguliere werktijden. Daarmee komt er weer ruimte om aan overige 

ACTA-bijeenkomsten mee te doen die tijdens reguliere pauzemomenten 

worden ingepland, zoals de Town Hall meetings. Dat hangt dus af van de 

maatregelen/aanscherpingen van het kabinet volgende week. 

 

Iedereen op ACTA zet zich in om corona buiten de deur te houden, onder 

het motto ‘Ik zorg voor jou, zorg jij voor mij?’. Dat gaat niet vanzelf, maar 

houd dat vast en houd vol, dan komen we er samen doorheen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Elsbeth Kalenderian, decaan ACTA 

  

Aanmeldplicht ACTA-medewerkers 

afgeschaft  



Het COVID-team heeft besloten dat medewerkers die voor werkzaamheden 

naar ACTA komen zich niet langer vooraf hoeven aan te melden via het 

formulier 'Noodzakelijk werk in het ACTA-gebouw'. 

Stem met je eigen team en -leidinggevende af hoe jullie omgaan met 

hybride werken, voor zover dat mogelijk is. Aanmelden blijft uiteraard wel 

verplicht voor bezoekers. 

  

 

Gratis griepprik  

ACTA biedt kosteloos alle 

medewerkers en studenten de 

griepvaccinatie aan. Je kunt op het 

Amsterdam UMC, locaties VUmc 

én AMC, een afspraak maken voor 

de prik. Als de link om een 

afspraak maken geen 

beschikbaarheid aangeeft, dan is 

het griepvaccin tijdelijk in bestelling 

bij het ziekenhuis: probeer het dan 

op een later moment nogmaals.  

Zie ACTA.nl 

  

 

  

  

 

Gebruik bij drukte 

de zijingang  

Als het bij de hoofdingang 

tijdens de piekuren druk is, 

gebruik dan de zijingang 

achter de Kleine 

Collegezaal. 

De piekuren zijn: 08.00-

09.30 | 12.00-13.30 | 

16.00-17.30 uur 
 

  

  

Thuiswerktip week 43: Hoe hybride ben jij?  
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De laatste tijd spreken we in plaats van 'thuiswerken' over 'hybride werken'. 

Maar met een andere naam zijn de risico’s niet veranderd. 

Maak afspraken: moeten we buiten werktijd ook reageren op een e-

mail? Horen we continu bereikbaar te zijn, en is de scheiding tussen werk 

en privé nog wel aanwezig? 

Plus: thuiswerken betekent beeldschermwerk en bellen, dus veel zitten. 

Zorg voor voldoende beweging - ook nu het weer wat minder is. Ga even 

uitwaaien tussen de middag, dan heb je daarna weer meer energie. 

  

 

Benieuwd hoe het gesteld is met de 

ventilatie? 

De VU maakte een flyer waarin al je vragen over luchtkwaliteit en ventilatie 

worden beantwoord - ook over het ACTA-gebouw. 

  

Bekijk de flyer via ACTA.nl  
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Hoe ervaren medewerkers de 

coronamaatregelen?  

 

  

Zorgmedewerker: 

"Business as usual."  
 

  

 

  

Baliemedewerker Lea: 

"Het bruisende is gelukkig 

terug in het pand!"  
    

  

 

  

Hoe ervaren studenten de 

coronamaatregelen?  

 

  

 

"Het voelt als normaal aan."  
 

  

 

  

 

"Corona zweeft nog op de 

achtergrond."  
   

 

  

 

"Thuisonderwijs mag blijven!"  
 

  

 

  

 

"Stilte voor de storm."  
   

Blijf alert  

Iedereen kan het coronavirus krijgen, houd je dus zo goed mogelijk aan 

de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Heb je klachten? Kijk 

op www.thuisarts.nl. Blijf thuis en laat je testen door de GGD of versneld via 

ACTA als je patiëntenzorg verleent. 

 

Vragen? 

Stel ze via coronavragen@acta.nl. Heb je vragen over een corona-

gerelateerde situatie, twijfel je of je naar ACTA moet komen of wil je advies? 
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Dan kun je terecht bij medewerkers van Zorgbeleid via zorgbeleid@acta.nl. 

 

Ondersteuning nodig? 

Ben je student? Neem dan contact op met de studieadviseurs via 

de studieadviseurs. Ben je medewerker? Neem contact op met je 

leidinggevense of de HR-adviseur via penobedrijfsvoering@acta.nl. Buiten 

ACTA zijn de bedrijfsmaatschappelijk werkers van AMD/VU beschikbaar. 

Als je het even moeilijk hebt, kunnen ze je bijstaan en - als dat nodig is - 

samen met jou naar een oplossing zoeken: secretariaat.amd@vu.nl. 

 

Meer informatie 

Lees alle over ACTA en de coronacrisis 

  

De volgende coronanieuwsbrief verschijnt op 25 november. Je vindt alle 

verschijningsdata op ACTA.nl.  

Zie ACTA.nl voor de planning 

  

  

Dit is een publicatie van 

Marketing & 

Communicatie 

  

 

  

Deze mail valt onder de informatieplicht. Je kunt je hiervoor dus niet afmelden. 
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