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1. Opening en vaststelling agenda 55 
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10.00 uur en wenst alle vergaderdeelnemers een 
gelukkig nieuwjaar. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 60 
2. Mededelingen 
• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat op het Agenda Overleg (AO) dat eerder deze week plaats 

vond, het DB de faciliteitenregeling van de COR heeft aangekaart. Dit was eerder aanbod ge-
komen op de Kerst-digitale-borrel van de COR afgelopen december. Kern van de zaak is dat 
de faciliteitenregeling zich niet meer goed verhoudt qua fte met de werkelijk uit voeren werk-65 
zaamheden van de COR. Raadslid Sluijs geeft aan dat er een aantal jaar terug door collega-
raadslid berekeningen zijn gemaakt die dit standpunt onderschrijven. Met name als je kijkt 
naar het aantal pagina’s dat je wekelijks moet lezen om je gedegen voor te bereiden. Voorzitter 
Van der Pol vraagt de raadsleden alvast na te denken over dit onderwerp, zodat dit volgende 
maand kan worden geagendeerd voor IV. Insteek is om op de OV van 5 maart a.s. het gesprek 70 
met het CvB aan te gaan. Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat als de lijst van  “verplichte 
stukken”, zoals instemmings- en adviesverzoeken een goed argument kan zijn om het gesprek 
aan te gaan. Voorzitter Van der Pol geeft aan dat in het overleg met het College zal moeten 
worden besproken waar de zwaartepunten liggen en wat er nodig is voor verbetering. College-
voorzitter Ten Dam gaf aan bereid te zijn over dit onderwerp te willen praten, als de COR 75 
vooraf een document deelt waaruit blijkt wat de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden zijn 
van het afgelopen jaar. 

• Voorzitter Van der Pol kondigt aan dat CvB-lid Jan Lintsen een interview heeft gegeven over 
huisvestingsplannen van de UvA. Hij geeft hierbij aan dat deze mededeling vertrouwelijk is 
totdat het interview is gepubliceerd in de Folia1. De heer Lintsen zal worden uitgenodigd voor 80 
de eerstvolgende OV, om opheldering te geven over de stand van zaken rond Huisvesting. In 
de IV is besloten dat nieuw raadslid Nieuwenhuizen zich zal aansluiten bij de Commissie 
Huisvesting.  

• Raadslid Donner deelt mee dat begin vorige maand de Commissie Huisvesting een overleg 
heeft gehad met FP&C en een aantal bestuurders van de ACTA over de stand van zaken rond 85 
de Huisvesting bij de ACTA. De commissieleden kregen hierbij uitleg over hoe de verrekening 
en de afstemming voor de huurprijs is opgebouwd. Raadslid Kleverlaan nam ook deel aan dit 
overleg en hij heeft daarbij informatie opgevraagd over meerdere technische punten. Raadslid 
Donner geeft aan dat het goed zou zijn als de Commissie Huisvesting op korte termijn zal gaan 
praten over die opgevraagde informatie. Een paar belangrijke details die zijn besproken is dat 90 
er een aantal verdiepingen door de ACTA worden verhuurd aan de HvA. Daarnaast is er ook 
sprake van krapte in het ACTA-gebouw. Raadslid Sluijs geeft aan dat dit zorgelijk is. 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de heisessie-ochtend met het CvB gepland op d.d. 19 fe-
bruari 2021 (09:00-13:00 uur) wordt verplaatst naar d.d. 29 januari 2021. Deze heisessie-
ochtend is naar voren geschoven, omdat deze ochtend zal gaan over sociale veiligheid en in 95 
verband met lopende en te verwachtende instemmingsverzoeken is het van belang dat de COR 
zo spoedig mogelijk met het College in gesprek zal gaan.  

• Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat de website van het externe meldpunt niet duidelijk 
maakt wat er precies met de meldingen gebeurt2. Raadslid Donner geeft aan dat eerder deze 
week over dit meldpunt een UvA-nieuwsbericht is uitgegaan. Vicevoorzitter Grassiani geeft 100 
aan dat zij signalen van medewerkers heeft ontvangen waarin zij hebben aangegeven dat het 
niet duidelijk is wat er met hun melding gebeurt en wie de partij is dat deze melding behandelt. 
Dat wordt evenmin duidelijk uit het nieuwsbericht. Zij en raadslid Sluijs stellen daarom voor 
om het CvB om opheldering te vragen. 

• Voorzitter van der Pol deelt mee dat het Collegevoorzitter Ten Dam op het Agenda Overleg 105 
(AO) heeft aangegeven dat de Arbodienst verbaasd was over de “strenge brief” van de COR 

 
1 Folia, d.d. 11 januari 2021: https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-
onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen  
2 https://www.reportingpointundesirablebehaviouruva.nl/  

https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen
https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen
https://www.reportingpointundesirablebehaviouruva.nl/
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(COR 20u45) over de Arbodienstverbeterplan (CvB_20201005 Optimalisering Dienstverle-
ning Arbodienst AMC - uitwerking oktober 2020). Hij heeft aan Collegevoorzitter Ten Dam 
aangegeven dat deze strengheid voortkomt uit een bepaald wantrouwen. Raadslid Sluijs geeft 
aan dat de brief van de COR zakelijk is geschreven en dat de COR kritisch blijft op alle stuk-110 
ken juist nu dit document de uitvoering betreft van een document waarop de COR instemming 
heeft gegeven. In de IV wordt na een korte discussie afgestemd dat de Commissie HRM op 
korte termijn met de HR Beleid en Strategie UvA een technisch overleg zal inplannen, om over 
de inhoud van de brief te spreken en de strategie te bepalen voor de komende periode. Raadslid 
Sluijs zal het initiatief nemen om iets in te plannen (Actiepunt raadslid Sluijs). 115 

• Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit externe meldpunt niet zelf de melding afhandelt, 
maar alleen maar het verloop van een melding monitort. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de 
controle en borging van dossiervorming van een melding. Daarnaast is het CvB actief in over-
leg met decanen over binnengekomen meldingen en met name over wat er met een melding 
gebeurt of is gebeurd.  120 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat op het AO ook de Medewerkersmonitor 2021 is bespro-
ken en met name de vraag wanneer de COR een uitnodiging zal ontvangen om feedback te ge-
ven. 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de ambtelijk secretarissen en de voorzitters van de OR-en 
komende woensdag met het Centraal Stembureau van de UvA in overleg zullen gaan ter voor-125 
bereiding van de OR-verkiezingen 2021. Meer nieuws over deze periodieke overleggen volgt 
op een volgende IV. 

 
3. Vaststelling verslagen 
Het verslag  van d.d. 09-10-2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. De bespreking van de actiepunten 130 
van dit verslag wordt doorgeschoven naar een volgend IV.  
 
De vaststelling van het verslag van d.d. 11-12-2020 wordt doorgeschoven naar een volgende IV. 
 
De volgende verslagen van de IV’s zijn per d.d. 17 maart 2021schriftelijk vastgesteld door de COR: 135 
- d.d. 20 november 2020 
- d.d. 11 december 2020 
- d.d. 8 januari 2021 
- d.d. 22 januari 2021 
- d.d. 5 februari 2021 140 
- d.d. 12 februari 2021 
 
De afhandeling van alle openstaande actiepunten van bovengenoemde lijst worden behandeld in het 
verslag van de IV van d.d. 12 februari 2021. 
  145 
4. Sociale veiligheid 
- n.a.v. casus bij FGw 
- op te stellen brief COR – reactie  Rapport Externe Commissie (welke punten brief OR-FGw neemt 
de COR over?) 
 150 
Voorzitter Van der Pol wil weten of de COR de brief van de OR-FGw3 over wil overnemen of voor-
nemens is om zelf een brief op korte termijn te schrijven. Uit eerdere reacties van de raadsleden is 
vorige  maand gebleken dat de raadsleden de reactie van de OR-FGW in algemene lijnen onder-
steunt. In de IV ontstaat vervolgens een discussie welke heeft geleid tot de conclusie, dat COR op 
korte termijn zelf per brief zal reageren op het rapport ‘sociale veiligheid heeft aanmoediging nodig’. 155 
Raadslid Sluis  geeft aan dat eerst een concept geschreven zal moeten worden door de Commissie 
HRM en in de volgende IV kan vervolgens de vorm bepaald worden.   
 

 
3 Brief van OR-FGw met kenmerk OR 20-51, ‘Reactie van de OR FGw op het rapport ‘sociale veiligheid heeft 
aanmoediging nodig’, van de Externe Commissie sociale veiligheid’ 
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5. Voorbereiden OV d.d. 15 januari 2021 
 160 
Update over bestuurlijke fusie Amsterdam UMC 
Voorzitter Van der Pol kondigt aan dat voor de OV van volgende week prof. dr. J.A. (Hans) Romijn 
(Voorzitter AMC, vicevoorzitter VUmc Amsterdam UMC, locatie AMC ) een update over de voor-
genomen bestuurlijke fusie Amsterdam UMC zal geven. Raadslid Walstra geeft aan dat het een goed 
idee zou zijn als de COR achtergrondinformatie van de OR-AMC zou kunnen verkrijgen (Actiepunt 165 
ambtelijk secretaris Nagobi). Raadslid Sanders, geeft een update van haar bevindingen binnen het 
AMC over de voorgenomen fusie. Zij maakt hierbij deel uit van drie decentrale commissies, die bin-
nen de fusieplannen adviseren. (Er zijn in het Amsterdam UMC tien divisies, die bestuurlijk onder 
een overkoepelend divisiebestuur vallen. Verder zijn er ook een aantal diensten gaan fuseren of deze 
zijn al gefuseerd). De plannen voor de fusie/verhuizing van de divisie worden mede aan ons voorge-170 
legd en de decentrale commissies zien erop toe dat de medewerkers geïnformeerd worden, vragen 
kunnen stellen en antwoorden krijgen. Deze input wordt toegevoegd aan het fusieplan. Soms wordt 
het plan gewijzigd of volgt er een pilot om een plan-gedeelte uit te testen. Raadslid Sanders geeft 
aan dat het heel handig is om de OR al mee te nemen bij de informatieverstrekking aan de medewer-
kers. Dat liep in het begin nog stroef, maar sinds afgelopen herfst loopt dit goed. OR en medewer-175 
kers worden nu goed betrokken bij de voorgenomen fusieplannen, het werken met elkaar Teams is 
efficiënt. 
 
Artikel 24 overleg 
Ambtelijk secretaris Nagobi meldt dat de COR het vergaderstuk met de vooruitblik later vandaag zal 180 
ontvangen van het CvB. Raadsleden Huygens en Sluijs geven aan dat het belangrijk is dat in de OV 
van volgende week opnieuw wordt betoogd dat de COR een termijnkalender wenst te ontvangen. 
Een voorblik geeft onvoldoende zicht op bepaalde trajecten. Met name als het gaat om het vinden 
van antwoorden op vragen zoals “wanneer gaan we in overleg” e.d. 
 185 
Covid-19-stand van zaken 
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat per e-mail bekend is gemaakt dat de nieuwe reiskostenvergoe-
ding zoals deze geldt voor 2020 met een maand is verlengd en dus geldt tot en met januari 2021. 
Goed om te melden dat deze heldere wijze van communiceren een goed en initiatief is. 
 190 
Instemmingsverzoek Profiel Ombudsfunctionaris 
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat dit onderwerp apart is geagendeerd. 
 
Instemmingsverzoek - besluit betreffende de Principes voor Informatiebeveiliging en het Autorisa-
tiebeleid 195 
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat dit onderwerp is geagendeerd voor de OV, omdat dat een for-
meel vereiste is voor de COR om een beslissing op het instemmingsverzoek te kunnen nemen. Op 
het AO is besproken om eventueel een technisch overleg in te plannen na de OV. Raadslid Walstra 
geeft aan dat hij met raadslid Donner de documenten heeft besproken en dat het overall goede stuk-
ken zijn. 200 
 
6. Vertrouwelijk onderwerp 
 
7. Samenwerking projecten onderzoeksprojecten 
Voorzitter Van der Pol wil van de raadsleden weten wat hun gedachten zijn over dit onderwerp. 205 
Raadslid Walstra geeft aan dat het in deze discussie niet gaat over de vraag of iets technisch of juri-
disch klopt. Hoofdzaak is dat een dergelijke samenwerking ethisch klopt. Deze discussie is een bre-
de discussie en dat gaat niet alleen over samenwerkingen met China gelieerde partijen of de Huawei-
samenwerking. Hij betoogt hierbij dat het belangrijk is dat onderzoeken van bedrijven en onder-
zoeken van medewerkers die op de loonlijst van een bedrijf staan getoetst worden door een ethische 210 
commissie. Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat het belangrijk is voor de COR om te onderzoeken 
welke onderwerpen bij de ethische commissies van de onderzoekscholen liggen en wat zij precies 
beoordelen. Het is belangrijk dat de COR een goede kijk heeft op het systeem van de ethische com-
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missie zoals deze nu in de UvA is georganiseerd. In de IV wordt vervolgens afgestemd dat raadsle-
den Walstra, Brouwer en Kjos een conceptbrief zullen opstellen, welke inhoudelijk kunnen worden 215 
besproken op de eerst volgende IV (Actiepunt raadleden Walstra, Brouwer en Kjos). 
 
8. ICTS-zaken 
 
Instemmingsverzoek besluit betreffende de Principes voor Informatiebeveiliging en Autorisatiebeleid 220 
COR-raadslid Donner stelt een aantal vragen aan de orde over de implementatie van de principes. 
Hij wil weten meer weten over de rol en uitvoering van taken betreffende de decentrale security of-
ficers. Raadslid Van Tubergen wil weten of de COR dit instemmingsverzoek heeft ontvangen we-
gens de gevoerde discussie met het CvB tijdens de vorige OV (van d.d. 4 december 2020) over MS 
Office 365 en de twee-factor authenticatie. Raadslid Donner antwoordt dat deze twee instemmings-225 
verzoeken documenten betreffen die zijn geüpdatet en geactualiseerd naar aanleiding van het Infor-
matieveiligheidsbeleidsplan, welke is opgesteld in 2018. De twee-factor authenticatie is een uitwer-
king over het document wat over Autorisatiebeleid gaat en deze concrete uitwerking is inderdaad in 
december tijdens de OV besproken. Het Informatiebeveiligingsbeleid – welke instemmingsplichtig 
is – wordt echter nu in beide instemmingsverzoeken aan de COR voorgelegd. Raadslid Walstra ver-230 
zoekt ambtelijk secretaris Nagobi de historie van dit dossier op te zoeken en met de Commissie PIG 
te delen. (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi). Voorzitter Van der Pol deelt mee dat op het AO is 
besproken dat Frank van Tatenhove (Informatiemanager UvA) zal worden uitgenodigd voor een nog 
in te plannen technisch overleg met de Commissie PIG.  
 235 
MS Intune-vervolg 
Raadslid Walstra deelt mee, dat hij volgens actiepunt uit de vorige IV een conceptbrief heeft voorbe-
reid welke nu bij raadslid Brouwer ligt ter voltooiing. Zij is nu niet aanwezig, goed om dit onder-
werp vooruit te schuiven naar de eerst volgende IV (Actiepunt raadslid Walstra en Brouwer). 
 240 
9. COVID-19 - stand van zaken 
Raadsleden Van Tubergen en Nieuwenhuizen bespreken de door voorzitter Van der Pol gedane me-
dedelingen over Huisvesting en met name het besluit van het CvB om het multifunctionele onder-
wijsgebouw REC-V op Roeterseiland niet te bouwen. Voorzitter Van der Pol geeft aan dat het on-
derwerp betreffende gewijzigde Huisvestingsplannen, mede door COVID-19, zullen worden gea-245 
gendeerd voor de IV van d.d. 26 februari 2021 en vervolgens de OV van d.d. 5 maart 2021 zoals 
eerder aangekondigd bij de mededelingen. 
 
10. Commissie HRM - stand van zaken 
 250 
Instemmingsverzoek Profiel Ombudspersoon 
Raadslid Sluijs geeft aan dat het onderliggende reglement ontbreekt en de documenten roepen veel 
vragen op. Daarnaast worden er veel vage termen gebruikt. Raadslid Sluijs roept de raadsleden op 
hun feedback zo snel mogelijk met de commissie HRM te delen, zodat aan een conceptantwoord kan 
worden gewerkt. Raadslid Huygens geeft aan dat de positionering van de Ombudspersoon niet dui-255 
delijk is. Raadslid Sluijs en vicevoorzitter Grassiani zijn het hiermee eens. Vicevoorzitter Grassiani 
betoogt hierbij dat het bovendien niet helder is of het rapport van Ombudspersoon a.i. Jacqueline 
Schoone in deze documenten is verwerkt. Voorzitter Van der Pol deelt mee dat ontbrekende stukken, 
zoals het regelement door ambtelijk secretaris Nagobi zal worden opgevraagd en daarnaast zal het 
geven van een reactie worden uitgesteld totdat de COR met het CvB tijdens de heisessie-ochtend in 260 
gesprek zal gaan over sociale veiligheid. 
  
Instemmingsverzoek Arbobeleid en RI&E 
Raadslid Sluijs deelt mee dat de commissie HRM deze middag bijeenkomt om over dit dossier te 
spreken. Raadslid Sluijs roept de raadsleden op hun feedback zo snel mogelijk met de commissie 265 
HRM te delen, zodat aan een concept antwoord kan worden gewerkt. Op de OV van volgende week 
zal het CvB worden geïnformeerd over de stand van zaken. 
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Arbodienstdossier -voortgangsproces Arbodienst 
Raadslid Sluijs deelt mee dat de commissie HRM op korte termijn een technisch overleg zal inplan-270 
nen over het voortgangsproces (Actiepunt Commissie HR/raadslid Sluijs). 
 
11. Medezeggenschapsrechten OR-en nader gespecificeerd 
 
Voorbereiding overleg verzoek inwinning extern advies 275 
Voorzitter Van der Pol kondigt aan dat volgende week vrijdag een oriënterend gesprek met een ex-
terne adviseur zal plaatsvinden over specificering van medezeggenschapsrechten. In de IV wordt 
afgestemd dat voorafgaand aan dat overleg, een kleine delegatie van de COR het overleg zal voorbe-
reiden. 
 280 
Raadslid Huygens geeft aan dat het ingeplande overleg met de externe adviseur het juridische deel 
betreft en dat hij daarnaast enige tijd terug een conceptbrief heeft opgesteld welke de praktische kant 
belicht. Hij geeft aan dat het concept nog bijgeschaafd dient te worden en dat daar alvast mee kan 
worden gestart. Raadslid Sluijs geeft aan dit een goed idee te vinden en dat voor de bijschaving van 
het document eventueel gebruik gemaakt kan worden van het Eindadvies sterke medezeggenschap 285 
(d.d. 16-02-2018) en documentatie van de heisessie met het CvB welke op d.d. 28 februari 2020 
plaatsvond. Voorzitter Van der Pol doet het voorstel dat een kleine commissie binnen de COR zich 
zal gaan buigen over de praktische zijde van dit dossier. Hierbij is het belangrijk om te komen tot 
een document dat aan het CvB kan worden gepresenteerd en waarbij vragen over de organisatie van 
de medezeggenschap centraal zullen staan. Het gaat hierbij niet alleen om uren, maar ook om vragen 290 
zoals wat moeten we als COR wel doen en wat niet en op welke wijze kan het CvB het best stukken 
aanleveren c.q. aanbieden. In de IV wordt vervolgens afgestemd dat raadsleden Donner, Huygens, 
Sluijs, Kjos, Brouwer en voorzitter Van der Pol deel zullen uitmaken van dit petit-comité en waarbij 
voorzitter Van der Pol het voortouw zal nemen. Het idee is om op de IV van d.d. 26 februari 2020 
een concept gereed te hebben (Actiepunt voorzitter Van der Pol). 295 
 
12. Status Facultair Strategisch Plan t.o.v. Instellingsplan 
Voorzitter Van der Pol vraagt aan de raadsleden in welk opzicht het Facultair Strategisch Plan zich 
verhoudt ten opzichte van  het Instellingsplan en op welke wijze de decentrale medezeggenschap 
hierbij wordt geraadpleegd. In de IV vertellen de raadsleden kort de stand van zaken daarover. 300 
Voorzitter Van der Pol trekt uit deze bespreking vervolgens de conclusie dat het facultaire beleid 
decentraal niet uniform is en dat dit zal worden aangekaart bij de mededelingen van de OV van vol-
gende week. 
 
13. Rondvraag en sluiting 305 
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 11.45 uur.  
 
Openstaande actiepunten 
 
De volgende verslagen van de IV’s zijn per d.d. 17 maart 2021schriftelijk vastgesteld door de COR: 
 
- d.d. 20 november 2020 
- d.d. 11 december 2020 
- d.d. 8 januari 2021 
- d.d. 22 januari 2021 
- d.d. 5 februari 2021 
- d.d. 12 februari 2021 
 
De afhandeling van alle openstaande actiepunten worden behandeld in het verslag van de IV van 
d.d. 12 februari 2021. 

 


