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College van Bestuur 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@uva.nl 

studentenraad.nl/csr 

Datum 13-12-2021    Ons kenmerk 2122-07 

Contactpersoon Abigail Gilchrist and Yourie Bras E-mail csr@uva.nl 

Bijlage(n) -

Betreft Unsolicited advice: Chief Sustainability 
Officer 

Dutch follows English 

Dear College van Bestuur, Dear Geert, Karen & Jan 

The CSR 2021-2022 (hereafter referred to as simply CSR) sends this unsolicited advice to explain why the 
CSR strongly advises the CvB of the University of Amsterdam to create the position of a ‘Chief Diversity 
Officer’ (hereafter referred to as simply CSO) as a separately identifiable position within the management 
structure of our univeristy. 

The position of CSO logically provides a justification from the White Paper of the university itself as well as 
changes in society, leading more people to demand actions regarding sustainability. The university has 
committed itself to specific, quantifiable goals regarding sustainability. Unfortunately, we see that when 
there is no specific person/institution to monitor sustainability goals, these goals are most likely not met. 
Along with this, it is difficult for each independent body at the UvA to monitor these goals collectively. To 
have a central point of contact provides a reference point for all bodies to collectively work on tracking 
sustainability goals, as well as providing oversight in general. Parallel to this, within society there is a 
growing voice to reach sustainability goals and hold institutions accountable (see for example the recent 
lawsuit against Shell and the decision of ABP to not invest in fossil fuels anymore).  

The position of CSO is relevant in increasing the accountability of the UvA, as well as providing a central 
point of contact. A Chief Sustainability Officer has the prime responsibility to oversee - in a neutral, 
objective, and quantifiable manner - if the University reaches its own goals. Regarding this, compliance in 
relation to sustainability will likely become even more important and complex in the coming years, 
allowing the UvA to prepare for the future of sustainability within. Sustainability is a central and important 
topic not only in society, but within the University itself. Given the acceptance of the White Paper and the 
continuous budgeting towards sustainability at the UvA, this is evident. Therefore, we aim to expand on 
this topic that is not only important to us as the CSR, but further to the UvA as well, by advising on the 
position of a CSO. 

To fully outline this position, we provide a brief profile of what we envision the roles and responsibilities 
may entail, and further, what we would like to see. The position for the CSO should ideally (at least) include 
the following: 

1. Monitor goals set by the UvA regarding sustainability
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a. Checking commitments, annual reports, goals, and obligations of the UvA, set by relevant 
stakeholders and parties. 

b. Identifying and monitoring the current state of sustainability at the UvA 
c. Right of information: 

i. To successfully fulfil the monitoring function of this position, the CSO should have 
a right to information regarding the current status of sustainability at the UvA, 
including projects, plans, implementation, etc.  

2. Accountability 
a. While this position does not have legal implications or responsibilities, it provides for 

organisations to have a point of contact to understand the sustainable progress of the UvA 
and centralise the information to achieve accountability. Further, bodies, such as the CSR, 
can utilise this position and track the sustainable progress, increasing accountability.  

b. Along with this, the CSO can alert if goals are not achieved or if the UvA is falling behind. 
3. Point of contact 

a. As mentioned above, this position should also be a centralised point of contact regarding 
updates on sustainable progress at the UvA, while advising student bodies and 
organisations of this information as well. With this knowledge, this position can also 
provide more advice on what is possible at the UvA as well. 

 
In stating the above, the CSR 2021-2022 thus strongly advises the CvB to create the position of a Chief 
Sustainability Officer before the beginning of the academic year 2022-2023.  
 
 
I hope that we have informed you sufficiently enough and we are always available to elaborate further on 
this topic. 
 
We are looking forward to receiving your response. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 
 

 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
 
Voorzitter CSR 
Chair CSR 
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Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
De CSR 2021-2022 (hierna kortweg CSR genoemd) stuurt dit ongevraagde advies om toe te lichten 
waarom de CSR het CvB van de Universiteit van Amsterdam met klem adviseert om de functie van 'Chief 
Diversity Officer' (hierna kortweg CSO genoemd) als een apart aanwijsbare positie binnen de 
managementstructuur van onze universiteit te creëren. 
 
De functie van CSO biedt logischerwijs een rechtvaardiging vanuit het Witboek van de universiteit zelf, 
alsmede vanuit veranderingen in de samenleving, waardoor meer mensen vragen om acties op het gebied 
van duurzaamheid. De universiteit heeft zich verbonden tot specifieke, kwantificeerbare doelstellingen 
inzake duurzaamheid. Helaas zien we dat wanneer er geen specifieke persoon/instelling is om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te monitoren, deze doelstellingen hoogstwaarschijnlijk niet worden 
gehaald. Daarnaast is het voor elk onafhankelijk orgaan aan de UvA moeilijk om deze doelen collectief te 
monitoren. Het hebben van een centraal aanspreekpunt biedt een referentiepunt voor alle organen om 
gezamenlijk te werken aan het volgen van duurzaamheidsdoelen, alsmede het bieden van overzicht in het 
algemeen. Parallel hieraan is er binnen de samenleving een groeiende stem om duurzaamheidsdoelen te 
bereiken en instellingen ter verantwoording te roepen (zie bijvoorbeeld de recente rechtszaak tegen Shell 
en het besluit van het ABP om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren).  
 
De positie van CSO is relevant om de verantwoordingsplicht van de UvA te vergroten, en tevens een 
centraal aanspreekpunt te bieden. Een Chief Sustainability Officer heeft de primaire verantwoordelijkheid 
om - op een neutrale, objectieve en kwantificeerbare wijze - te overzien of de universiteit haar eigen 
doelstellingen haalt. Wat dat betreft zal compliance in relatie tot duurzaamheid de komende jaren 
waarschijnlijk nog belangrijker en complexer worden, zodat de UvA zich kan voorbereiden op de 
toekomst van duurzaamheid binnen de UvA. Duurzaamheid is een centraal en belangrijk onderwerp, niet 
alleen in de maatschappij, maar ook binnen de universiteit zelf. Gezien de acceptatie van het Witboek en 
de continue budgettering richting duurzaamheid aan de UvA is dit evident. Daarom willen wij dit 
onderwerp, dat niet alleen voor ons als CSR, maar verder ook voor de UvA van belang is, verder 
uitwerken door een advies uit te brengen over de positie van een CSO. 
 
Om deze positie volledig te schetsen, geven wij een korte profielschets van wat wij ons voorstellen dat de 
rollen en verantwoordelijkheden kunnen inhouden, en verder, wat wij graag zouden willen zien. De 
positie van de CSO zou idealiter (ten minste) het volgende moeten omvatten: 
 
1) Bewaken van door de UvA gestelde doelen ten aanzien van duurzaamheid 

a) Controleren van toezeggingen, jaarverslagen, doelen en verplichtingen van de UvA, gesteld 
door relevante stakeholders en partijen. 

b) Inventariseren en monitoren van de huidige stand van zaken op het gebied van 
duurzaamheid bij de UvA 

c) Recht op informatie: 
i) Om de monitorfunctie van deze functie succesvol te kunnen vervullen, dient de CSO 

recht te hebben op informatie over de actuele stand van zaken op het gebied van 
duurzaamheid aan de UvA, inclusief projecten, plannen, uitvoering, etc.  

2) Verantwoording 
a) Hoewel deze positie geen juridische implicaties of verantwoordelijkheden heeft, voorziet 

het in de mogelijkheid voor organisaties om een aanspreekpunt te hebben om inzicht te 
krijgen in de duurzame voortgang van de UvA en de informatie te centraliseren om tot 
verantwoording te komen. Verder kunnen instanties, zoals de CSR, gebruik maken van deze 
positie en de duurzame voortgang volgen, waardoor de verantwoordingsplicht toeneemt.  

b) Daarnaast kan de CSO signaleren als doelen niet worden gehaald of als de UvA achterop 
raakt. 

3) Aanspreekpunt 
a) Zoals hierboven vermeld, zou deze functie ook een centraal aanspreekpunt moeten zijn met 

betrekking tot updates over duurzame voortgang aan de UvA, terwijl ook 
studentenorganen en -organisaties worden geadviseerd over deze informatie. Met deze 
kennis kan deze functie ook meer advies geven over wat er mogelijk is aan de UvA. 

 
De CSR 2021-2022 adviseert het CvB dan ook met klem om de functie van Chief Sustainability Officer 
voor het begin van het academisch jaar 2022-2023 in te stellen. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw tijdige reactie graag tegemoet. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 
 
Met vriendelijke groet, 
Kind regards, 
 
 

 
 
Manish Jhinkoe-Rai 
 
Voorzitter CSR 
Chair CSR 
 

 


