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Geacht College, 
 
De Centrale Ondernemingsraad (COR), in vergadering bijeen op 13 juli jl., heeft de behoefte aan 
financieel inzicht van de facultaire en diensten medezeggenschap besproken. De ondernemingsraden 
blijken niet allemaal door hun bestuurder van het financiële jaarverslag van hun faculteit of 
diensten/bestuursstaf te worden voorzien. 
 
Het verontrust de COR dat aan de Universiteit van Amsterdam artikel 31a lid 1 van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) dat betrekking heeft op de verstrekking van o.a. financiële 
jaarrekeningen, zo minimaal wordt nageleefd. De ACTA, FdG, FdR, FEB en GOR (voor sommige 
diensten en de bestuursstaf) krijgen geen financiële overzichten van jaarresultaten en werkzaamheden 
te zien die in hun ondernemingsraad besproken kunnen worden. De rapportages in UvAdata kunnen 
gelicentieerde leden van de facultaire en diensten ondernemingsraad wel uitlezen, maar daarbij 
worden de raadsleden de vragende partij waar de WOR de bestuurder voorschrijft werkzaamheden 
maar ook resultaten tenminste tweemaal per jaar ter bespreking van de algemene gang van zaken aan 
te bieden. De managementrapportages zouden hier een goede rol in kunnen spelen. Daarnaast zou de 
COR er baat bij hebben wanneer de jaarrekening van de faculteiten en diensten van een indeling zijn 
die vergelijkbaar is met de jaarrekening van de UvA Enkelvoudig. Dit zal de afgevaardigden in de 
COR de afstemming van hun faculteit of diensten in het geheel van de UvA en daarmee hun positie in 
de bespreking van de COR duidelijk maken. 
 
De COR kan zijn achterban in de facultaire en diensten ondernemingsraden op hun aandeel in de 
verantwoordelijkheid van het financiële bestuur wijzen. Daarbij richt de COR zich met deze brief aan 
u met het verzoek om in het centraal bestuurlijk overleg maar vooral ook in de periodieke bestuurlijke 
overleggen de decanen en de overlegpartner van de GOR te wijzen op hun aandeel in de uitvoering 
van artikel 31 WOR. 
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Voorts dringt de COR erop aan dat ter facilitering van de medezeggenschap toegang tot UvAdata bij 
alle ondernemingsraden voor leden geregeld moet kunnen worden op aanvraag. Het is zeker goed dat 
alle ambtelijk secretarissen die toegang hebben maar voor veel leden is zelf kijken naar de 
management gegevens die voor de lite-versie en rapportages worden gebruikt, een betere manier om 
hun greep op de financiële, maar ook HRM problematiek te krijgen. 
 
Hoogachtend, 

 
       
Breanndán Ó Nualláin,       Cees Kleverlaan, 
Voorzitter      Vicevoorzitter 
 


