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PROCEDURE INSTRUCTIE DIGITAAL ONDERTEKENEN BIJ KANDIDAATSTELLING 

Deze procedure wordt geplaatst in Team Kiescommissies UU en in alle kanalen van het Eigen 
(Kiescommissie) Team 

STAP 1 
Er is een Microsoft Teamsite voor alle Kiescommissies (“Team Kiescommissies UU”) aangemaakt. In 
dit Team worden de modellen en instructies die het CSb heeft aangemaakt aangeboden aan de 
Kiescommissies.  

STAP 2 
Elk van de Kiescommissies maakt een aparte Microsoft Teamsite aan voor hun eigen Kiescommissie 
(“Eigen Team”): 

1: dit Eigen Team is voor de leden van de betreffende Kiescommissie  

2: aan dit Eigen Team wordt voor elk van de lijstindieners een kanaal toegevoegd. N.B.: de toegang 
tot elk van deze kanalen moet beperkt zijn tot alleen de betreffende lijstindiener, naast de 
secretaris van de kiescommissie. Lijstindieners hebben dus uitsluitend toegang tot hun eigen kanaal 
en geen toegang tot de kanalen van andere lijstindieners. Een kanaal beperkt toegankelijk maken 
doe je door bij de optie “Kanaal toevoegen” te kiezen bij “Privacy”  voor de optie “prive”. Vervolgens 
kun je de email van de lijstindiener aangeven. Als secretaris van de KC word je automatisch lid van 
elk kanaal. 

STAP 3 –Digitaal ondertekenen 
Het digitaal ondertekenen gebeurt via ValidSign, zie 
https://intranet.uu.nl/nieuws/mededelingen/nieuwe-portal-voor-ondertekenen-van-documenten. 
Medewerkers hebben hier automatisch toegang toe, studenten en studentmedewerkers dienen 
toegang te vragen via servicedesk@uu.nl met een cc naar digitalehandtekeningits@uu.nl! 

.   
 
Voor elk document dat moet worden ondertekend is een model aangemaakt: 
• Kandidatenlijst  
• Instemmingsverklaring 
• Ondersteunersverklaring 

Deze modellen zijn te vinden in Teams Kiescommissies UU 
 
Acties Kandidatenlijst 

1. KC's passen deze aan voor hun verkiezingen 
2. KC's delen het aangepaste document met lijstindieners door dit te plaatsen in alle kanalen op 

de Eigen Teamsite 
3. Lijstindieners passen het document aan voor de eigen lijst 
4. Lijstindieners uploaden het aangepaste document via ValidSign en ondertekenen het  
5. Lijstindieners ontvangen de getekende lijsten en leveren ze aan bij KC door ze te plaatsen in 

hun kanaal op de Eigen Teamsite 
  
Acties instemmingsverklaring: 

1. KC's passen deze aan voor hun verkiezingen 
2. KC's delen het aangepaste document met lijstindieners door dit te plaatsen in alle kanalen op 

de Eigen Teamsite 
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3. Lijstindieners passen het document aan voor de eigen lijst 
4. Lijstindieners sturen de aangepaste verklaringen via ValidSign naar elk van de kandidaten om 

te ondertekenen (n.b.: deze stap herhalen voor elke kandidaat afzonderlijk!!) 
5. Kandidaten vullen bij ontvangst de relevante gegevens in met tekst, dateren en ondertekenen 

de verklaringen 
6. Lijstindieners ontvangen de ondertekende verklaringen en leveren ze aan bij KC door ze te 

plaatsen in hun kanaal op de Eigen Teamsite 
  

Acties ondersteunersverklaring (alleen bij nieuwe lijst) 
1. KC's passen deze aan voor hun verkiezingen 
2. KC's delen het aangepaste document met lijstindieners door dit te plaatsen in alle kanalen op 

de Eigen Teamsite 
3. Lijstindieners passen het document aan voor de eigen lijst (n.b. vergeet niet de kandidatenlijst 

in te plakken!!) 
7. Lijstindieners sturen de aangepaste verklaringen via ValidSign naar elk van de ondersteuners 

om te ondertekenen (n.b.: deze stap herhalen voor elke kandidaat afzonderlijk!!) 
4. Ondersteuners vullen bij ontvangst de relevante gegevens in met tekst, dateren en 

ondertekenen de documenten 
5. Lijstindieners ontvangen de ondertekende verklaringen en leveren ze aan bij KC door ze te 

plaatsen in hun kanaal op de Eigen Teamsite 
 
N.B. Mochten er inmiddels al digitale handtekeningen zijn verzameld via een andere manier, dan 
kunnen deze bestanden ook worden ge-upload in het MS Teams kanaal van die lijst. 
 
Voor technische vragen kun je terecht bij de ITS servicedesk. Voor overige vragen bij Anne Marie 
Partridge. 


