
 1 

 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
AGENDA 
 20 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. HR-Agenda 
4. Rondvraag en sluiting 
 25 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Aanwezig: J. Bekkenkamp (aanwezig tot 11.00 uur),  I. Breetvelt, W. Caron, D.J. Donner, C. Kle-
verlaan, M. Koster, B. Ó Nualláin (voorzitter), G. van der Pol, P. Tamminga, M. Terpstra, J.J. Wir-
ken 
Afwezig met bericht: E. Gonzalez, C. Hille, J. Maat, P. Rodenburg, O. van Tubergen 30 
Afwezig zonder bericht: - 
                                  
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 35 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
• Voorzitter Ó Nualláin laat weten eerder deze week met Geert ten Dam te hebben gesproken. Ten 40 

Dam gaat ervan uit dat de COR niet zal instemmen met de instemmingsverzoeken aangaande het 
informatiebeveiligingsbeleid en P-processen en P-dossiers. Ze gaat uitzoeken hoe hier het best 
mee om te gaan en zal na de feestdagen hierop terugkomen. Voor het dossier P-processen en P-
dossiers wordt bekeken of de komst van een nieuwe VPN versneld kan worden gerealiseerd.  

• Raadslid Donner laat weten dat het contract van Thijs Vervaat, interim-directeur ICTS, afloopt 45 
op 8 januari a.s. De huidige interim-directeur voor Studenten Services, Frank Hendrickx, is be-
reid gevonden om deze functie waar te nemen totdat een nieuwe opvolger is aangesteld, naar 
verwachting in september 2018. Hendrickx is zijn opdracht voor Studenten Services aan het af-
ronden en zit naar verwachting op twee directeurschappen van januari tot ergens in maart 2018. 
Raadslid Donner geeft aan dat Hendrickx ervaring heeft in het leiden van ICT- afdelingen.  50 

• Voorzitter Ó Nualláin laat weten dat SRON niet aan de UvA is gegund, maar aan Leiden en 
Delft. Het schijnt dat de expertise op het gebied van instrumentatie in die streek zwaar heeft ge-
wogen bij de beslissing. Een vervelende bijkomstigheid is dat sommigen de medezeggenschap 
onterecht hiervan de schuld geven, zoals te zien is aan enkele reacties op de website van Folia.  

Datum 

22 december 2017 
Locatie 

Maagdenhuis, kamer 21 
 

 

 
 
 

Verslag door 

U.C. Erkamp-van de Paverd 
Tijd 

10.00-11.00 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 

• Raadslid Donner heeft als voorzitter van de commissie Financiën inzage gevraagd in het verslag 55 
van het CBO van 9 november jl. Zijn belangstelling voor deze vergadering is ontstaan vanwege 
het allocatiemodel dat toen is besproken. Raadslid Donner is benieuwd naar waar de faculteiten, 
en met name de decanen, hun mening over hebben gegeven en waar de zwaartepunten liggen. 
Tevens zijn er mededelingen over de ontwerpbegroting en de voortgang van het instellingsplan 
gedaan. Dit heeft waarschijnlijk betrekking op het convenant dat met de faculteiten is gesloten. 60 
Het voornemen is om op 2 januari a.s. langs te gaan. Deze datum kan eventueel worden ver-
schoven indien een van de leden interesse heeft om aan te sluiten en de voorgenomen datum niet 
uitkomt.  

 
3. HR-Agenda  65 
Voorzitter Ó Nualláin schetst de context van hetgeen voorligt: 
 
• Het CvB heeft de beleidsnotities Leiderschapsontwikkeling WP, Verbetering jaargesprekken, 

loopbaanbeleid WP/OBP en Strategische Personeelsplanning bij besluit van 12 december 2017 
vastgesteld. 70 

• Het voorgenomen besluit van het CvB van 25 april 2017 tot vaststelling van de beleidsnotitie 
‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende balans’ is bij besluit van 12 december 
2017 ingetrokken wegens de niet-instemming van de COR. 

• In een persbericht heeft het CvB aangegeven niet op alle punten overeenstemming te hebben 
gevonden met de COR. De commissie HRM en de UCLO zijn van mening dat de wijze waarop 75 
het CvB dit gesteld heeft niet geheel recht doet aan de werkelijkheid. Daarom is deze week hier-
op een reactie gegeven in de Folia.  

• De vraag ligt voor of de COR zich moet neerleggen met deze van gang van zaken of dat dit be-
twist kan worden. 

• Tevens is de vraag wat te doen met de notitie die is teruggetrokken. 80 
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft hierna het woord aan voorzitter Breetvelt van de HRM-commissie om 
meer inhoudelijk in te gaan op wat voorligt. Een discussie volgt. 
 
De COR is na de discussie tot de volgende punten gekomen: 85 
 
• Er is besloten om met een positieve instelling (zonder direct juridische stappen te ondernemen) 

juridisch advies in te winnen om tot een compromis te komen met het CvB.  
• Vraag aan de jurist is of het mogelijk is het besluit m.b.t. ‘Vast en tijdelijk personeel’ “open te 

breken” en tot een compromis te komen met het CvB. Het is een notitie dat geen besluit is ge-90 
worden.  

• Er zal informatie worden opgevraagd over wat de ratio is van vast en tijdelijk personeel bij UvA 
Job Service of UvA data om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen. 

• Voorzitter Ó Nualláin zal het CvB inlichten wat de COR voornemens is te doen. 
 95 
4. Rondvraag en sluiting 
• Raadslid Terpstra laat ter informatie weten een mail te hebben ontvangen vanuit  de werkgroep 

Jaargesprekken. Hij meent dat er goede stappen zijn gezet. De term jaargesprek zal niet worden 
veranderd naar R&O-gesprek, zoals eerst het plan was. 

• Raadslid Caron wil het CvB meegeven om al de HR-notities voor te leggen aan de Diversity 100 
Officer. Daarbij zet hij vraagtekens bij begrippen als High Potentials en OBP Potentials. De 
vraag is op basis van welke criteria deze worden vastgesteld. Hij ziet graag definities en criteria. 

• Raadslid Tamminga geeft aan dat Kathelijn Verheijen als afgevaardigde van de FSR FdG lid is 
geworden van de CSR en daarmee ook van de GV.  

• Raadsleden Kleverlaan vraagt zich af of er al een onderwerp is gekozen voor de aanstaande hei-105 
dag. 

• Raadslid Van de Pol wil graag weten waarom de heidag is ingekort en er geen hele dag voor 
wordt ingepland. 
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COR voorzitter Ó Nualláin constateert dat er verder geen vragen zijn. Hij bedankt de aanwezigen 110 
voor hun bijdrage aan de vergadering en de notulist die op korte termijn wilde inspringen. Hij wenst 
iedereen fijne feestdagen en sluit de vergadering om 10.20 uur. 

 
Openstaande actiepunten 
 

 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). 
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