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VERSLAG 40 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 09.10 uur, het moment dat er een quorum is, en heet iedereen 

van harte welkom. Bij het vaststellen van de agenda ontstaat er discussie over agendapunt 6 voor 

zover het betreft de brief die is ingebracht inzake een individuele ontslagkwestie. Diverse COR-45 

leden zijn van mening dat dit onderdeel van de agenda geschrapt moet worden. Argumenten hier-

voor zijn o.a. dat de COR niet over personen gaat en dat er in de brief wordt gerefereerd aan diverse 

stukken waar de COR niet over beschikt. Volgens een aantal COR-leden zitten er echter aspecten 

aan deze kwestie die boven het persoonlijke niveau uitstijgen en die bespreking in deze vergadering 

rechtvaardigen. 50 

 

Rodenburg komt binnen. 

 

Nadat de diverse standpunten zijn uitgewisseld, stelt de voorzitter voor om agendapunt 6 te splitsen 

in punt 6a over het verloop van het referendum tot nu toe en punt 6b over de positie van de persoon 55 

in kwestie. Daarna gaat hij over tot stemming over het al dan niet op de agenda laten staan van punt 

Datum 

9 december 2016 

Locatie 

Spui 21, kamer 21 

 

9 

 

 

 

Verslag door 

E.J.H.M. Renes 

Tijd 

09.00-10.00 uur 

Centrale Ondernemingsraad UvA 

 

COR-secretariaat 

   

Spui 21 

1012 WX Amsterdam  

Postbus 19268 

1000 GG Amsterdam 

 

T 020 525 6955 

E-mail: cor@uva.nl 

Verslag interne COR-vergadering 
 



 2 

6a en punt 6b. De COR-leden zijn unaniem van mening dat punt 6a op de agenda kan blijven staan. 

Wat betreft punt 6b, willen drie leden dat het punt op de agendapunt blijft staan; vijf leden willen dat 

niet. Punt 6b wordt derhalve van de agenda geschrapt.  

 60 

2. Mededelingen 

 Kees van Ast wordt benoemd tot interim-lid van het CvB. Op 1 december jl. hebben de voorzit-

ter van de COR en de voorzitter van de commissie Financiën een draagvlakgesprek gevoerd met 

de kandidaat; zij hadden geen bezwaar tegen de benoeming. 

 De COR heeft alle facultaire kernafspraken m.u.v. die van de FdR nu binnen, dus de raad moet 65 

op een bepaald moment beslissen hoe hij hiermee verdergaat. 

 Er zijn diverse brieven door de COR en de GV verstuurd. Een overzicht hiervan is op 8 decem-

ber jl. naar de COR-leden gestuurd.  

 Op 2 december jl. heeft de GV vergaderd over de bestuurlijke ontvlechting HvA-UvA. Op 5 

december is er overleg geweest tussen de voorzitters van COR, CSR en CvB en op 6 december 70 

zijn zij en enkele andere leden van COR en CSR en de projectleider Kees Lammers bij elkaar 

gekomen. Daar is de situatie besproken. Lammers heeft voorafgaand daaraan een lijst met 9 vra-

gen gemaild die hij gedestilleerd had uit het advies van de GOR. COR en CSR hebben aangege-

ven dat het advies van de GOR volgens hen nog meer vragen bevatte. Een lid van de COR en 

van de CSR hebben hiernaar gekeken en zijn toen nog met ca. 44 vragen gekomen. Aan het CvB 75 

is kenbaar gemaakt dat, aangezien de GV op 16 december a.s. deze kwestie bespreekt, zij van-

daag alle informatie moet hebben. Op 13 december a.s. is er in de Leeuwenburg om 16.00 uur 

een bijeenkomst over de ontvlechting, georganiseerd door vakbonden. Het lijkt de COR-

voorzitter goed als hier ook COR-leden bij zijn. 

Er wordt gevraagd wat de reactie van de collegevoorzitter was in het overleg over de ontvlech-80 

ting. Volgens de voorzitter van de COR heeft het CvB het idee dat het dingen duidelijker uitge-

legd heeft dan de GV heeft waargenomen. COR en CSR hebben ook het CvB erop gewezen dat 

er alleen directeuren en leidinggevenden gehoord zijn. De voorzitter van de COR geeft aan dat 

de meningen bij de diensten verdeeld zijn: een deel is voorstander van splitsing, een ander deel 

is tegenstander. De meningen lopen uiteen per dienst. Het is daarbij overigens van belang om 85 

onderscheid te maken tussen medewerkers die bij de UvA of de HvA werken. De COR is er 

immers voor de UvA-medewerkers, niet voor de HvA-medewerkers. 

 Op 7 december jl. is er een levendig debat geweest over het referendum, in aanwezigheid van 

o.a. een aantal leden van de Tweede Kamer, de minister van OCW en de collegevoorzitter. Het 

debat is terug te kijken op Foliaweb. 90 

 

Bekkenkamp komt binnen. 

 

3. Verslag van de vergadering d.d. 28-10-2016 en van de ingelaste vergadering d.d. 18-11-2016 

Verslag d.d. 28-10-2016 95 

Tekstueel: 

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

 R. 51: Breetvelt is trekker van het dossier ‘tijdelijk personeel’. Zij is van mening dat het punt 

teveel ondergesneeuwd raakt in de HR Agenda, terwijl het wel degelijk een apart punt is. 100 

 P. 5, eerste bullet: Wat het conceptadvies over de kernafspraken van de diensten betreft, is het 

wachten op het CvB. 

 P. 5, tweede bullet: Het actiepunt is even aan de aandacht ontsnapt maar is zeker nog actueel en 

blijft derhalve staan. 

 P. 5, derde bullet: Het actiepunt is nog niet uitgevoerd.  105 

 P. 5, vierde en vijfde bullet: De actiepunten zijn afgehandeld. 

 P. 5, zesde bullet: De afstemming van dossiers tussen COR en GOR loopt.  

 P. 5, zevende bullet: Terpstra is bezig met de brief over p-processen. 

 P. 5, achtste bullet: Het DB heeft een gesprek gehad met de secretaris van de universiteit en de 

budgethouder van de COR en heeft daarin zijn wensen t.a.v. de facilitering van de COR kenbaar 110 
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gemaakt. De secretaris van de universiteit heeft beloofd voor het einde van het jaar terug te kop-

pelen aan het DB. 

 P. 5, negende bullet: Dit punt is geagendeerd voor deze vergadering, maar zal met het oog op 

de tijd worden doorgeschoven naar de volgende IV. 

 P. 5, tiende bullet: Vanwege de drukte heeft het DB de laatste tijd wat moeite gehad om regel-115 

matig een DB-overleg te hebben. 

 P. 5, elfde bullet: Het actiepunt is afgehandeld. Zoals de COR-leden in het overzicht van ver-

stuurde brieven hebben kunnen zien, zijn er zelfs twee brieven naar de commissie D&D ge-

stuurd. 

 P. 5, twaalfde bullet: De kwestie t.a.v. de collectieve ziektekostenverzekering is naar tevreden-120 

heid opgelost; het contract met Avero Achmea loopt gewoon door. 

 P. 5, dertiende bullet: Dit punt wordt doorgeschoven. 

 P. 5, veertiende t/m zestiende bullet: De actiepunten zijn afgehandeld.  

 

Verslag d.d. 18-11-2016 125 

Tekstueel: 

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

Geen opmerkingen. 

 130 

4. Voorbereiding OV 
Het artikel 24-deel wordt verschoven naar januari 2017. Er zal dan gelegenheid zijn om terug- en 

vooruit te blikken. Een COR-lid merkt op het positief te vinden dat de collegevoorzitter de voorzit-

ters van de decentrale OR’en heeft aangezocht voor een regulier overleg. De GOR en OR FGw blij-

ken echter geen uitnodiging gehad te hebben. Afgesproken wordt om straks in de OV hiernaar te 135 

informeren bij het CvB. 

 

5. Verslaglegging COR-vergaderingen  

Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 
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6. Verloop proces referendum tot nu toe 
Er is een brief van drie decanen rondgestuurd en een brief van een aantal stafleden in leidinggevende 

posities waarin werd opgeroepen om op het blauwe model te gaan stemmen. Dit is door sommige 

mensen ervaren als misbruik van positie om invloed uit te oefenen. Volgens een COR-lid was de 

brief van de decanen meer het uitspreken van algemene twijfel over het nut en de noodzaak van het 145 

referendum en niet zozeer een stemadvies. De voorzitter van de commissie D&D gebruikte in haar 

reactie een stevige toon, waarschijnlijke omdat de brief van de decanen kwam op de avond voordat 

de stembussen opengingen. Een ander COR-lid vond de brief van de decanen vooral misbruik van 

hun positie, want ze stelden zich enerzijds op als wetenschappers en anderzijds nadrukkelijk als 

decanen. Hij had van de kant van de decanen ook helemaal geen reactie verwacht. Als hij al iets 150 

verwacht zou hebben, dan was het van de kant van het CvB geweest, want dat is verantwoordelijk 

voor de decanen. Wat individuele decanen vinden, vindt hij helemaal niet zo interessant in deze 

discussie. Een COR-lid constateert dat het erom gaat of de decanen vrij zijn om hun mening te ge-

ven. Als iemand vindt dat ze dat eigenlijk niet zijn, dan kan diegene straks in de OV vragen hoe het 

CvB daarover denkt. 155 

 

7. Update/mondeling verslag door commissie HRM over twee overlegrondes over HR-agenda 

(leiderschap & jaargesprekken) 
Met het oog op de tijd wordt dit agendapunt uitgesteld tot de volgende vergadering. 

 160 

8. COR-commissie Privacy & Informatisering 
Met het oog op de tijd wordt dit agendapunt uitgesteld tot de volgende vergadering. 

 

9. P-dossiers & p-processen 

Met het oog op de tijd wordt dit agendapunt uitgesteld tot de volgende vergadering. 165 
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10. Rondvraag en sluiting 

 Van der Pol stelt het op prijs dat toch nog deze IV is georganiseerd, ook om de OV voor te be-

reiden. De voorzitter biedt nogmaals zijn excuus aan voor de late verzending van de agenda. 

 Bekkenkamp meldt dat zij, zoals reeds per e-mail aangekondigd, per 1 februari 2017 de COR zal 170 

verlaten. Binnen de OR FGw heeft een lid zich aangemeld voor de COR; zij zal in januari waar-

schijnlijk een keer een COR-vergadering bijwonen. 

 
Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bij-

drage en sluit hij de vergadering. 175 

 

De volgende interne COR vergadering vindt plaats op 

vrijdag 13 januari, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 16 
 

 180 

 

Openstaande actiepunten 

 

n.a.v. de IV d.d. 26-02-2016: 

 Opstellen conceptadvies over kernafspraken diensten (Donner en Van Tubergen). 

n.a.v. de IV d.d. 02-09-2016: 

 Plan maken om de COR sterker in de GV te laten mengen (Kleverlaan, Tamminga en Van der Pol). 

 CvB vragen of het mogelijk is om z.s.m. betrouwbare aanmeldcijfers voor opleidingen te voorzien 

(voorzitter). 

n.a.v. de IV d.d. 16-09-2016: 

 Brief over p-processen opstellen (Terpstra). 

 

n.a.v. de IV d.d. 28-10-2016: 

 Instellen van een COR-commissie Privacy & Informatisering agenderen voor volgende IV (DB). 

 Bespreken werkzaamheden plaatsvervangend ambtelijk secretaris: ongevraagde adviezen opstellen 

of jaarverslag COR (DB). 

 Conceptverslag van vergadering d.d. 16-09-2016 uitbreiden voor wat betreft punt 2 (plv. AS); 'ver-

slaglegging' agenderen voor volgende IV (DB). 

 

  


