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Geacht College, 
 
De COR is tevreden met de overname van zijn aanbevelingen in de voorbereiding voor de verlenging 
van het contract met de Arbodienst AMC. 
 
Toch heeft de COR nog een aantal opmerkingen n.a.v. de brief en het voorgestelde addendum. 
 
Puntsgewijze: 
 
De verlenging van het contract tot 2026 
N.a.v. het gestelde door de COR:  
Voor een verdere verlenging van de dienstverlening moet de Arbodienst AMC alle  
voorgestelde verbeterslagen hebben doorgevoerd en moeten deze voor 1 november 2021 met de COR 
worden geëvalueerd. Op basis van dit evaluatieverslag en de geconstateerde doorgevoerde 
verbeterpunten kan het contract voor de dienstverlening na 2021 worden verlengd voor een nader vast 
te stellen periode.  
 
U vertaalt dit in uw schrijven als: 
Bij een positieve evaluatie in november 2021 treedt de optie in werking het contract te laten  
doorlopen tot en met 31 december 2026. 
 
Dat is echter niet de intentie van de COR. De COR stelt op voorhand geen termijn aan een hernieuwde 
verlenging. Begrijpelijk is dat er een bepaalde zekerheid wordt gecreëerd voor de Arbodienst AMC. 
Daarentegen is de opzegtermijn van 1 jaar vrij lang; een opzegtermijn van drie maanden is 
gebruikelijk. Het maakt de termijnen voor de verbeterslagen aanzienlijk korter en daarbij rijst de vraag 
of dit voor de Arbodienst AMC gunstig is.  
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Instemmingsrecht voorbehouden aan de COR 
De COR stelt: “Eerst verbeteren en dan pas verlengen”. Natuurlijk wil de COR meedenken en 
meedoen in het proces van evaluatie van de verbeteringen. Nu trekt het CvB het besluit over de 
uitkomsten van de evaluatie naar zich toe. De COR kan personen afvaardigen naar kwartaaloverleggen 
over het verbeterproces en krijgt een presentatie van de verslagen met de verbeterpunten. Echter, de 
COR acht het wenselijker de evaluatieverslagen ter instemming voorgelegd te krijgen, alvorens het 
CvB er besluiten over zal nemen. De COR heeft immers een behoorlijke inspanning geleverd in de 
totstandkoming van dit proces. Bovendien is het functioneren van de Arbodienst AMC al lange tijd 
een bron van zorg en raakt het de organisatie van de UvA en haar personeelsleden. De jaarverslagen 
van de Arbodienst dienen altijd te worden voorgelegd aan de COR ter instemming. 
 
Uitwerking van de onderwerpen in het Addendum 
In het addendum worden wel de onderwerpen die de COR heeft aangebracht genoemd, maar niet de 
specifieke opmerkingen daarbij. Deze onderwerpen moeten specifieker gemaakt worden. Met 
specifieker bedoelt de COR dat er bijvoorbeeld een opleidingsplan voor de Arbo-coördinatoren wordt 
gepresenteerd. Nog belangrijker is het dat er bij elk onderwerp een termijnplanning gemaakt wordt die 
wordt opgenomen in een overall planning. Een bijzondere en een voor de COR van belang zijnde 
vooruitgang van het addendum zou zijn als deze onderwerpen specifieker worden gemaakt conform de 
opmerkingen die de COR bij deze onderwerpen heeft gemaakt. Het addendum wordt daarmee wel 
langer, maar biedt daarmee meer duidelijkheid voor de planning en uitwerking van zaken. 
 
De slotsom is dus dat de COR een aanbeveling doet om het addendum verder te specificeren. De COR 
denkt graag mee, maar behoudt zich nadrukkelijk het instemmingsrecht voor op de presentatie van de 
evaluatie van de verbeterslagen die de Arbodienst AMC moet maken. Verder kan de COR instemmen 
met het voorgestelde Addendum en rekent in oktober van dit jaar op een presentatie van de verdere 
uitwerking van de genoemde onderwerpen te ontvangen. 
 
 
Hoogachtend, 
 

      
   
Gerwin van der Pol,    Cees Kleverlaan, 
Voorzitter     Vicevoorzitter 
 
 
 
 


