
 
 

1 
 

 
 

MEMO  
Ten behoeve van snelle besluitvorming in tijden van Covid-19 
 
Aan: CvB 
Van: Hans Wichers Schreur (i.s.m. HR, FP&C, FS Inkoop) 
Datum: 7 april 2020 
Betreft: Aangepaste regeling  
 
Het CvB wordt gevraagd 
te besluiten de aangepaste regeling aanschaf faciliteiten thuiswerken vast te stellen. 
 
  
Toelichting: 
De HvA heeft besloten om het thuis-studeren en het thuiswerken te verlengen tot en met 31 
augustus 2020. Dit maakt het belang van een goede werkplek thuis groter. De huidige mogelijkheid 
van het ophalen en lenen van spullen van de HvA is praktisch lastig uitvoerbaar en is in tegenstelling 
met het beleid van de overheid om zo min mogelijk reizen. De regeling aanschaf faciliteiten 
thuiswerken is aangepast op het beleid ten aanzien van de crisis en afgestemd met HR, FP&C en FS 
Inkoop. 
 
De kosten van de regeling zijn lastig in te schatten. Een volledige werkplek (bureaustoel, 
toetsenbord, muis, dockingstation, monitor, headset en kabels) kost bijna € 1.000. De maximale 
kosten van de regeling bedragen daarmee zo’n € 4.500.000, maar het is onwaarschijnlijk dat alle 
medewerkers een volledige werkplek nodig hebben.  
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Voorstel aangepaste regeling aanschaf faciliteiten thuiswerken 
 
Aanleiding voor aanpassing 
De HvA heeft besloten om het thuis-studeren en het thuiswerken te verlengen tot en met 31 augustus 
2020. Dit maakt het belang van een goede werkplek thuis groter. De huidige mogelijkheid van het 
ophalen en lenen van spullen van de HvA is praktisch lastig uitvoerbaar en is in tegenstelling met het 
beleid van de overheid om zo min mogelijk reizen. 

 

Context en randvoorwaarden  
• Een deel van de medewerkers had al voor de Coronacrisis al een goed geoutilleerde werkplek 

thuis. Deze regeling geldt voor de aanschaf van werkplekvoorzieningen na 1 maart 2020. 
• Een deel van de medewerkers heeft na 1 maart 2020 faciliteiten besteld en gedeclareerd met 

toestemming van de leidinggevende. Voor hen heeft het aanpassen van de regeling geen 
consequenties. 

• Een deel van de medewerkers heeft faciliteiten geleend van de HvA. De medewerkers houden 
deze faciliteiten tot na de crisis, omdat terugbrengen onnodige reisbewegingen en contacten 
oplevert. Na de crisis wordt bepaald of de benodigde faciliteiten nog noodzakelijk of wenselijk zijn. 
De regeling aanschaf faciliteiten thuiswerken blijft ook na de crisistijd gelden. 

• De HvA vertrouwt erop dat medewerkers alleen faciliteiten bestellen die ontbreken om thuis goed 
te kunnen werken. 

 

Aangepaste regeling 
1. De regeling betreft: 

• bureaustoel, in uitzonderlijke gevallen een in hoogte verstelbaar bureau; 
• (extra) beeldscherm; 
• dockingstation; 
• benodigde kabels; 
• muis; 
• toetsenbord; 
• webcam; 
• oortjes of headset. 

2. De via deze regeling aangeschafte goederen blijven eigendom van de HvA. Medewerkers 
tekenen een bruikleenovereenkomst.  

3. Voor aangepaste voorzieningen op basis van een medische indicatie geldt dat de reeds 
aanwezige spullen op de HvA thuis kunnen worden bezorgd. 

4. Er wordt verwezen naar de informatie over gezond thuiswerken op: thuiswerken.mijnhva.nl 

 

Implementatie en monitoring 
• De afdeling Inkoop stelt de procedure op voor de aanschaf van de faciliteiten.  
• De afdeling Inkoop stelt een format bruikleenovereenkomst beschikbaar. De 

bruikleenovereenkomsten worden beheerd door FS.  
• Afdeling Inkoop stemt met het AC (Fiscaal Team) af over de administratie en fiscaliteit met 

betrekking tot de regeling. 
• Beleidsafdeling HR zorgt voor beheer van en communicatie over de regeling. 
• Het CvB wordt in augustus 2020 op de hoogte gebracht van de kosten van de regeling en eerder 

indien HR of FS dit nodig acht. 
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