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Onderwerp 
Beroep op nietigheid vaststellingsbesluit beleidsnotitie Loopbaanbeleid WP/OBP (d.d. 12/12/2017, 
kenmerk 2017-076255) 
 
Geacht College, 
 
De COR waardeert uw inzet in de implementatie van de HR-Agenda 2015-2020. Op 12 december jl. 
heeft u het besluit genomen om de beleidsnotities ‘UvA Leiderschapsontwikkeling WP’, ‘Verbetering 
jaargesprekken aan de UvA’, ‘Loopbaanbeleid WP/OBP’ en ‘Strategische Personeelsplanning bij de 
UvA’ vast te stellen en de beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende 
balans’ in te trekken (kenmerk 2017-076261, 076253, 076255, 076249, 076256). Na juridische 
raadpleging is de COR tot de conclusie gekomen dat hij zich niet kan vinden in het vaststellingsbesluit 
ten aanzien van de beleidsnotitie ‘Loopbaanbeleid WP/OBP’ (d.d. 12/12/2017, kenmerk 2017-
076255). 
 
Hierbij doet de COR een beroep op de nietigheid van uw besluit tot vaststelling van de beleidsnotitie 
‘Loopbaanbeleid WP/OBP’ (kenmerk 2017-076255). Zoals u in uw brief bij de vaststelling van de 
vier beleidsnotities als uitwerking van de HR-Agenda 2015-2020 stelt, kon voor wat betreft enkele 
beleidsnotities niet op alle punten tot overeenstemming worden gekomen. Dat geldt wat betreft de 
beleidsnotitie ‘Loopbaanbeleid WP/OBP’ voor de instemmingsvoorwaarden A1 betreffende een 
interne arbeidsmarkt voor WP en de daarmee verbonden actie B1, een draagvlakonderzoek onder het 
personeel hiernaar. Aan A5 betreffende compensatie voor de termijnen van uitval door ziekte in het 
licht van beoordeling bij tenure track wordt, door dit te verschuiven naar de facultaire toolbox tenure 
track, ook onvoldoende voldaan. In de memo met toelichting worden onze samengevatte voorwaarden 
geadresseerd, waarbij de voorafgaande briefinhoud onvoldoende wordt betrokken. 
Dit betekent dat u deze beleidsnotitie heeft vastgesteld zonder dat aan de instemmingsvoorwaarden 
van de COR is voldaan. Kern van het bezwaar van de COR tegen instemming met het vastgestelde 
beleid is dat wezenlijke aspecten van onvrede over het loopbaanperspectief van het WP hiermee niet 
worden opgelost. 
 
Hoogachtend, 

     
Cees Kleverlaan,     Maarten Terpstra, 
Vicevoorzitter      DB-lid 


