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VERSLAG 
 40 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 10.04 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 45 

• Raadslid Van der Pol geeft aan dat op verzoek van de OR FGw de Functionaris Gegevens-
bescherming (FG) heeft gekeken naar het gebruik van UvA Q. De FG heeft in zijn brief aan 
de OR FGw aangegeven dat gegevens die herleidbaar zijn naar personen niet mogen worden 
gepubliceerd zonder toestemming van deze personen. In de brief is ook aangegeven dat het 
CvB de visie van de FG niet deelt. De brief zal worden gedeeld met alle raadsleden. Voor-50 
zitter Ó Nualláin vraagt of dit besproken moet worden met de bestuurder in een OV. Raads-
lid Van der Pol geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben. Voorzitter Ó Nualláin zal 
daarnaast op korte termijn contact opnemen met de collegevoorzitter over welke stappen er 
nu zullen worden gezet (actiepunt). 

• Voorzitter Ó Nualláin meldt dat raadslid Rodenburg met bericht afwezig is en dat raadslid 55 
Wirken de vergadering eerder zal verlaten vanwege andere verplichtingen.  
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• Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de RvT het smoelenboek van de COR heeft opgevraagd. 
De raadsleden geven aan geen bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van het smoe-
lenboek. De ambtelijk secretaris zal het smoelenboek actualiseren (actiepunt).  

• Voor het Universiteitsforum zullen leden worden gekozen via loting. Voorzitter Ó Nualláin 60 
geeft aan vraagtekens te zetten bij de transparantie van het proces. Zo vraagt hij zich af wat 
er gebeurt als potentiële leden weigeren deel te nemen.  

• Het DB zal op 16 november lunchen met mevrouw Hooge, RvT-lid met speciaal vertrouwen 
van de medezeggenschap, om informeel kennis te maken. 

• Het DB van de GV heeft het reglement en het huishoudelijk reglement besproken. Tijdens 65 
de volgende GV zullen enkele aanpassingen worden voorgesteld. Verder zal over het in-
stemmingsverzoek aangaande de nieuwe masteropleiding Law and Finance via emailstem-
ming worden besloten. 

• De CSR heeft het CvB formeel gevraagd of voortaan de agenda’s en verslagen van het CBO 
naar de centrale medezeggenschap kunnen worden gestuurd. De COR ontving de agenda’s 70 
en verslagen tot en met januari 2016. De ambtelijk secretaris zal ook bij de bestuurssecreta-
ris nagaan of deze weer kunnen worden gedeeld (actiepunt).  

• De rechtbank heeft de UvA in haar gelijk gesteld over het ontslag van de heer Valkhoff.  
• Het bid van SRON is verstuurd.  
• De Onderwijsvisie is herijkt. De ambtelijk secretaris zal de bestuurssecretaris vragen waar-75 

om deze niet eerder ter informatie is gestuurd. Raadslid Maat geeft aan dat hij zal beargu-
menteren dat dergelijke stukken wettelijk wel formeel langs de COR moeten (actiepunt). 

• Raadslid Bekkenkamp geeft aan te hebben uitgezocht dat de verkoop van universiteitspan-
den langs de medezeggenschap moet gaan. Zij stelt dat de verkoop van de Artis-bibliotheek 
wel had moeten worden voorgelegd aan de COR. Raadsleden Donner en Van Tubergen ge-80 
ven aan dat de mogelijk te verkopen panden staan opgenomen in het HvP, waardoor de me-
dezeggenschap wel van tevoren geïnformeerd is. Als er positief wordt geadviseerd over de 
begroting, wordt er ook een akkoord gegeven op de lijst met de mogelijk te verkopen pan-
den. Raadsleden Breetvelt en Terpstra stellen dat deze lijst te vaag is geformuleerd en niet 
gelijk staat aan een voorgenomen besluit. Raadslid Donner antwoordt een duidelijkere lijst 85 
te zullen opvragen.  

• Het kwartaaloverleg met HO is verplaatst naar 8 november, 12.00-13.00u, BG-terrein. 
• Op 8 november vindt ook een agendaoverleg plaats voor het WHW-overleg. Eventuele on-

derwerpen kunnen naar de ambtelijk secretaris worden gestuurd.  
• De heer Duisenberg bezocht op 1 november de UvA. Hij heeft hierbij niet met een verte-90 

genwoordiger van de centrale medezeggenschap gesproken.  
 
3. Verslag van de vergadering d.d. 15-09-2017 
Tekstueel: 
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.  95 
 
Naar aanleiding van: 

• P. 4, r. 176 t/m 188: in het huishoudelijke reglement van de COR staat bij het kopje ‘verga-
derdata convocatie en verloop van de COR-vergadering’ onder artikel 6 dat de COR een 
systeem van plaatsvervangende leden kent. Het punt over plaatsvervanging is hiermee al 100 
ondervangen.  

• P. 6, eerste bullet: de conceptbrief zal vandaag worden rondgestuurd.  
• P. 6, tweede bullet: dit actiepunt is opgepakt. 
• P. 6, derde bullet: dit actiepunt is opgepakt. 

 105 
4. Werkgroep Sterke Medezeggenschap 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de werkgroep Sterke Medezeggenschap heeft gevraagd om in-
put. Hij loopt de vragen één voor één af.  
 
De eerste vraag luidt: is de medezeggenschap goed genoeg op (het niveau van) de zeggenschap aan-110 
gesloten? Raadslid Bekkenkamp geeft aan dat het probleem bij het subsidiariteitsbeginsel ligt. Ieder-
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een verwijst naar elkaar, totdat het op een niveau komt waar geen medezeggenschapsorgaan over 
gaat.  
 
De tweede vraag luidt: beschikt de medezeggenschap over een goed stelsel van rechten? Raadslid 115 
Donner geeft aan dat dit waarschijnlijk niet zo is. Er kan op bepaalde dossiers niet worden doorge-
vraagd, omdat de gesprekspartner van de COR het CvB is en geen andere partij. Raadslid Koster 
haalt aan dat de Onderwijsvisie niet bij de COR is gelegd, terwijl dit wel invloed heeft op de mede-
werkers. Raadslid Kleverlaan vindt dat onderzoek weinig aan bod komt. Raadslid Breetvelt is van 
mening dat er op de inhoud nauwelijks inspraak is. Zij stelt dat de ondergrens van de medezeggen-120 
schapsrechten wettelijk bepaald is, maar dat deze rechten met de bestuurder kunnen worden uitge-
breid.  
 
De derde vraag luidt: is de medezeggenschap voldoende representatief? Meerdere raadsleden geven 
aan dat dit niet het geval is. Er nemen geen promovendi zitting in de COR. Ook is er een gebrek aan 125 
diversiteit binnen de COR. 
 
De vierde vraag luidt: is er een goede dialoog tussen medezeggenschap en zeggenschap en tussen 
medezeggenschap en de academische gemeenschap? Raadslid Terpstra vindt dat er geen goede dia-
loog is tussen de medezeggenschap en de academische gemeenschap. Er kunnen geen peilingen 130 
worden gehouden en een mail to all is ook niet mogelijk. Raadslid Breetvelt vindt dat wat betreft de 
dialoog tussen de medezeggenschap en zeggenschap er teveel dialoog wordt verplaatst naar dialoog 
tussen de medezeggenschap en de bestuursstaf.  
 
De vijfde vraag luidt: wat wordt er verstaan onder sterke medezeggenschap? Raadslid Bekkenkamp 135 
vindt de medezeggenschap sterk als de geluiden van de werkvloer naar de bestuurder worden ge-
bracht en de bestuurder naar deze luistert. Raadslid Kleverlaan antwoordt dat de boodschap wel 
aankomt bij de bestuurder, maar dat er daarna niets wordt gedaan. Raadslid Koster vult aan dat de 
COR wel voor veel werkgroepen wordt uitgenodigd, maar dat het problematisch is dat er niets met 
de inbreng wordt gedaan. Raadslid Breetvelt merkt op dat het werk voor de medezeggenschap en de 140 
tijdsbesteding niet worden gehonoreerd in de UFO-functieprofielen, wat ontmoedigend werkt. 
Raadslid Koster vult aan dat er vaak aan het CvB moet worden gevraagd om de decanen aan te spre-
ken, omdat die niet naar de OR’en luisteren. Dit is frustrerend. Ook kan de medezeggenschap ervoor 
zorgen dat raadsleden een minder goede naam krijgen bij de directe leidinggevende en afdeling, wat 
het minder aantrekkelijk maakt om in de raad zitting te nemen. Raadslid Tamminga beaamt dat een 145 
positieve visie ontbreekt. Raadslid Breetvelt roept de raadsleden op om bij misstanden naar een ver-
trouwenspersoon of de klachtencommissie te gaan.  
 
Raadslid Van Tubergen vraagt wat de COR ziet als de taak van de werkgroep Sterke Medezeggen-
schap. Hij meent dat de vragen van de werkgroep niet de kern raken. Raadslid Tamminga merkt op 150 
dat hij mist of er respect van de zeggenschap voor de medezeggenschap is. Als de medezeggenschap 
serieus wordt genomen, kan er meer worden bereikt. Raadslid Breetvelt mist de vraag of de mede-
zeggenschap voldoende invloed heeft. Het effect van de medezeggenschap komt in de vragenlijst 
niet voor. Raadslid Donner geeft aan dat de medezeggenschap ook zelf dient te kijken naar de 
werkwijze en of daar op bepaalde punten versterking zou moeten plaatsvinden.  155 
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt wat de vervolgstap is. Raadslid Breetvelt geeft aan graag een brief te 
willen schrijven. Meerdere leden geven de voorkeur aan het uitnodigen van de werkgroep in een 
vergadering. Er wordt besloten de werkgroep voor de volgende vergadering uit te nodigen. 
 160 
Voorzitter Ó Nualláin schorst de vergadering om 11.06 uur voor een pauze en heropent deze om 
11.12 uur. 
 
5. Instemmingsverzoek Informatiebeveiligingsbeleid 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de behandeling van het instemmingsverzoek een tijd heeft stilge-165 
legen vanwege het ontbreken van verschillende bijlagen. Deze zijn onlangs aangeleverd. De com-



 4 

missie Privacy, Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming heeft nog niet kunnen samenkomen 
om het instemmingsverzoek te bespreken, maar zal dit na de vergadering doen.  
 
Raadslid Caron geeft aan dat hij al een aantal aandachtspunten heeft. Zo wordt de AVG niet ge-170 
noemd. Daar heeft de COR naar gevraagd in een OV in 2016. Het CvB had destijds opmerkelijk 
geantwoord dat de Europese regelgeving niet de aanleiding was. Verder ontbreekt bij het informa-
tiebeveiligingsbeleid de papieren vorm van informatie, terwijl de AVG geldt voor elke vorm van 
informatie. Daarnaast wordt in de stukken een functie ‘Chief Security Officer’ genoemd, die verder 
niet wordt uitgewerkt, behalve het gegeven dat ICTS verantwoording aflegt aan de Chief Security 175 
Officer. Mevrouw Euving, secretaris van de universiteit, blijkt deze functie te hebben. Raadslid Ca-
ron zou meer willen weten over de taken van deze functie. Ook staat in de documenten dat er af-
spraken zullen worden gemaakt met medewerkers en studenten. Als die niet worden gevolgd, zullen 
er sancties volgen. Hiervoor zal een bewustwordingscampagne worden gestart. Raadslid Caron is 
benieuwd naar de afspraken en hoe de bewustwordingscampagne zal worden uitgewerkt. Hij vertelt 180 
verder dat in de baseline het principe ‘bring your own device’ wordt aangehaald. Hij vindt het 
vreemd dat de medewerker hierbij zelf verantwoordelijk is voor voldoende beveiliging. Ten slotte 
heeft mevrouw Krol, hoofd Juridische Zaken, aangegeven dat, voordat de AVG van kracht gaat op 
24 mei a.s., er nog een nulmeting moet plaatsvinden, waarna er moet worden geprioriteerd welke 
systemen moeten worden aangepakt. De UvA lijkt niet te kunnen voldoen aan de AVG voor 24 mei. 185 
Raadslid Caron vraagt zich af waarom de UvA dit dossier zo lang heeft laten liggen, gezien dit in-
stemmingsverzoek uit 2016 komt.  
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de commissie Privacy, Informatiebeveiliging en Gegevensbe-
scherming dit instemmingsverzoek verder zal bespreken en dat het instemmingsverzoek opnieuw zal 190 
worden geagendeerd voor de volgende IV.  
 
6. Voorbespreking GV d.d. 17-11-2017 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de ontwerpbegroting 2018 en de aanpassing van het reglement 
en het huishoudelijk reglement op de agenda zullen staan. Voor het laatste punt zal nog een stuk 195 
worden aangeleverd.  
 
Raadslid Donner gaat in op de ontwerpbegroting. Hij geeft aan dat het eerder genoemde punt over 
het beheer van het cultuurgoed zal worden meegenomen. Verder heeft hij enkele punten ten aanzien 
van de ontwerpbegroting. In hoofdstuk 5 staat de begroting van de FEB, waar een prognose van een 200 
constant volume in omzet wordt gegeven tot en met het jaar 2021. In de bijlage van deze begroting 
wordt echter gezegd dat er een groei in de instroom van studenten wordt verwacht, ondanks dat dit 
niet zal worden gestimuleerd. Er wordt dus wel een stijging in de baten verwacht. De vraag is wat de 
medezeggenschap met deze begroting kan. Verder geeft de begroting van de diensten 7 miljoen euro 
verlies aan. ICTS is van dit bedrag verantwoordelijk voor 6,5 miljoen euro. Dit wordt grotendeels 205 
veroorzaakt door het vernieuwen van de werkplekken. Het beveiligingsbeleid gaat ook geld kosten. 
Daarbij stijgen de kosten van het diensten personeel maar blijven de tarieven gelijk. Het CvB wil de 
ambities nu kritisch bekijken, namelijk of een deel niet vroeger of later kan worden gerealiseerd. 
Raadslid Donner wil deze punten bespreken met de bestuurder.  
 210 
Raadslid Koster haakt in op het punt over de begroting van de FEB en legt uit dat de OR de begro-
ting pas afgelopen woensdag heeft kunnen bespreken. Hij vraagt zich ook af wat te doen met deze 
begroting. 
 
Raadslid Kleverlaan vraagt raadslid Donner of bij de HvA ook de actualisering van de werkplekken 215 
plaatsvindt. Raadslid Donner bevestigt dit en noemt de bedragen die UvA enerzijds en HvA ander-
zijds moet betalen.  
 
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat verdere input op het HvP welkom is. Hij zal zelf inbrengen dat 
nu de gebouwen gerealiseerd zijn, er aandacht moet komen voor campusontwikkeling. Er moet blij-220 
vend worden geïnnoveerd. Ook moeten aanpassingen flexibeler kunnen worden gedaan.  
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11.35 uur mevrouw Brand betreedt de vergaderzaal.  
 
7. Debriefing BAC Diversity Officer 225 
Voorzitter Ó Nualláin verwelkomt mevrouw Brand en geeft aan graag te horen hoe het proces is 
verlopen. Mevrouw Brand noemt de leden die in de BAC zaten en vertelt haar bevindingen. Me-
vrouw Brand geeft aan dat er weinig kandidaten waren. Zo moest onder meer de deadline worden 
verschoven om meer kandidaten te krijgen. De gevoeligheid van de positie lijkt mensen te hebben 
afgeschrikt om te solliciteren, maar andere factoren kunnen ook een rol hebben gespeeld. De sollici-230 
tatieprocedure bestond uit twee rondes.  
 
Raadslid Bekkenkamp vraagt hoeveel fte de Diversity Officer heeft. Mevrouw Brand antwoordt dat 
ze 0.6 fte heeft.  
 235 
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat er een netwerk moet worden gebouwd door de Diversity Offi-
cer. Mevrouw Brand antwoordt dat dit de bedoeling is, maar dat het gezien de begroting nog de 
vraag is hoe dat aangepakt gaat worden. Mevrouw Brand geeft aan dat zij het advies heeft gegeven 
om te zorgen voor een sterk netwerk op de faculteiten, omdat zonder een dergelijk lokaal netwerk 
het de vraag is hoe effectief een centraal aangestelde Diversity Officer kan zijn. Pas als het beleid 240 
effect heeft in het concrete onderwijs en personeelsbeleid, kan het succesvol zijn. Ook heeft zij ge-
adviseerd dit netwerk divers samen te stellen, zodat de verschillende perspectieven die mensen mee-
nemen vanuit hun achtergrond, het netwerk inhoudelijk kunnen versterken.  
 
Raadslid Kleverlaan vraagt hoe mevrouw Brand de procedure beoordeelt. Mevrouw Brand geeft aan 245 
dat er de volgende keer gekeken zou kunnen worden om toch ook extern te werven. De positie is 
namelijk zwaar ingezet, maar personen lijken hun handen er niet aan te willen branden.  
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt of kandidaten zijn geconfronteerd met tegengeluiden. Mevrouw Brand 
antwoordt dat dit aan bod kwam tijdens de sollicitatieprocedure. De gekozen persoon heeft een ach-250 
tergrond in Conflict Studies, wat kan bijdragen aan het verbinden van verschillende partijen.  
 
Raadslid Van Tubergen vraagt naar de veranderingen op korte en lange termijn. Mevrouw Brand 
antwoordt dat de Diversity Officer eerst met studenten gaat praten en vervolgens met allerlei andere 
stakeholders. Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de COR verdere vragen hierover ook direct aan de 255 
Diversity Officer kan stellen, wanneer ze tijdens de IV van januari langskomt om kennis te maken.  
 
Voorzitter Ó Nualláin bedankt mevrouw Brand voor haar komst en voor haar bijdrage in de BAC als 
afgevaardigde van de COR. 
 260 
11.59 uur mevrouw Brand verlaat de vergadering.  
 
8. Rondvraag en sluiting 

• Raadslid Kleverlaan geeft aan dat het CvB van de VU een nieuwe voorzitter heeft, namelijk 
Mirjam van Praag. 265 

• Raadslid Van Tubergen geeft aan dat eventuele vragen over het GV-instemmingsverzoek 
Law and Finance aan hem kunnen worden gesteld. 

• Raadslid Breetvelt mist de toegankelijkheid van de stukken van de OR’en van ACTA en 
AMC. De ambtelijk secretaris zal haar evenknieën vragen of openbare stukken als agenda’s, 
verslagen en brieven voortaan ter informatie naar de COR kunnen worden gestuurd (actie-270 
punt). 

 
Nadat voorzitter Ó Nualláin geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor 
de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.05 uur. 
 275 
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Openstaande actiepunten 
 

 n.a.v. de IV d.d. 20-01-2017 
• Bekijken situatie UvA Q en mogelijk schrijven van nieuwe brief (commissie O&O). 

 n.a.v. de IV d.d. 25-08-2017 
• De secretaris van de universiteit spreken over het online platform voor de medezeggenschap (Ó 

Nualláin).  
 n.a.v. de IV d.d. 15-09-2017 

• Juridisch advies vragen over gezagsverhouding UvA - UvA Holding BV (Breetvelt en DB). 
 n.a.v. de IV d.d. 03-11-2017 

• Contact opnemen met de collegevoorzitter om te spreken over UvA Q (Ó Nualláin).  
• Bestuurssecretaris vragen of agenda's en verslagen van het CBO naar de medezeggenschap kunnen 

worden gestuurd (AS). 
• Smoelenboek actualiseren (AS). 
• Vragen of openbare stukken van de OR'en AMC en ACTA ter informatie naar de COR kunnen wor-

den gestuurd (AS). 
• Beargumenteren dat dossiers als de Onderwijsvisie wettelijk langs de COR horen te gaan (Maat). 
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