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VERSLAG 35 
 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 09:00 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 40 
 
Mededelingen 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat decaan Fred Weerman per d.d. 1 september 2021 
stopt1. Hij heeft eerder deze week in zijn vlogbericht aangekondigd dat hij niet beschikbaar 
is voor een tweede termijn als decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.  45 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat komende maandag tijdens het UniversiteitsForum de 
Taskforce Sociale Veiligheid haar rapport met bevindingen en aanbevelingen voor het ver-
sterken van sociale veiligheid presenteert. Iedereen die bij de UvA werkt of studeert is wel-
kom om deel te nemen aan het Webinar. Ambtelijk secretaris Nagobi heeft gistermiddag in-
formatie over dit event en het aanmelden gedeeld met de COR. 50 

 
2. Vastelling verslag d.d. 05-02-2021 
Ambtelijk secretaris Nagobi gaf aan dat het verslag nog niet gereed is. De vaststelling van het ver-

 
1 https://www.folia.nl/actueel/143602/fred-weerman-stopt-per-1-september-als-decaan-geesteswetenschappen  
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slag wordt doorgeschoven naar de eerst volgende IV. 
 55 
De volgende verslagen van de IV’s zijn per d.d. 17 maart 2021schriftelijk vastgesteld door de COR: 
- d.d. 20 november 2020 
- d.d. 11 december 2020 
- d.d. 8 januari 2021 
- d.d. 22 januari 2021 60 
- d.d. 5 februari 2021 
- d.d. 12 februari 2021 
 
De afhandeling van alle openstaande actiepunten van bovengenoemde lijst worden behandeld in het 
verslag van de IV van d.d. 12 februari 2021. Zie pagina’s van dit verslag 65 
 
3. Vragenlijst Medewerkersmonitor 2021 
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR deze week een verzoek heeft ontvangen om input te 
leveren op de Medewerkersmonitor 2021. Input leveren is mogelijk tot en met volgende week vrij-
dag. Vicevoorzitter Grassiani merkt op dat de stukken waarover de COR input kan leveren niet up-70 
to-date zijn, omdat vragen over diversiteit en de Coronacrisis ontbreken. Raadslid Sluijs merkt op 
dat in het verleden voormalig COR-raadslid Iris Breetvelt de mogelijkheid werd geboden om feed-
back te leveren op twee vragen van de Medewerkersmonitor. Deze vragen gingen over werkdruk. 
Voorzitter Van der Pol en raadslid Sluijs benadrukken dat het belangrijk is dat de COR gelegenheid 
krijgt om feedback te leveren op de gehele Medewerkersmonitor in plaats van op enkele vragen.  75 
Raadslid Walstra geeft aan dat Crisismonitor, rondgestuurd door Collegevoorzitter Ten Dam, speci-
fiek handelt over COVID-19. Raadslid Brouwer geeft aan dat de Medewerkersmonitor 2021 in ieder 
geval vragen moet hebben over de migratie van MS Office 365 en vragen over sociale veiligheid, 
vertrouwenspersonen e.d. Raadslid Sluijs deelt mee dat OR-ACTA afgelopen week ook een oproep 
heeft ontvangen om als OR feedback te geven op de Medewerkersmonitor 2021 en vraagt aan de 80 
raadsleden of deze ook een dergelijke oproep hebben ontvangen. In de IV wordt vervolgens door een 
aantal raadsleden geconstateerd dat dit niet het geval is en dat iets is wat vaker niet goed is gegaan. 
Raadslid Sluijs geeft aan dat dit aandachtspunt zal worden meegenomen in de te geven feedback 
voor de Medewerkersmonitor 2021. Raadslid Huygens geeft aan dat de commissie HRM deze mid-
dag vergadert en vraagt of de raadleden alvast belangrijke punten willen doorsturen aan de commis-85 
sie HRM voor 13:00 uur deze middag. In de IV wordt afgestemd dat de commissie HRM een con-
cept voor het leveren van feedback zal opstellen en deze zal begin volgende week ter redactie aan de  
COR worden voorgelegd (Actiepunt Commissie HRM). 
 
4. UR- herziening-bespreking-vertrouwelijk op onderdelen in IV te bepalen 90 
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat dit onderwerp is geagendeerd, zodat de COR via raadslid 
Brouwer de mogelijkheid krijgt om mee te denken over de herziening van het Universiteitsreglement 
(UR). In IV is afgestemd dat de bespreking van dit agendapunt in vertrouwelijkheid wordt behan-
deld. 
 95 
5. Huisvesting – stand van zaken 
Raadslid Van Tubergen geeft een update over een aantal ontwikkelingen die hem zorgen baren op 
het gebied van huisvesting binnen de UvA. Via UvA nieuwsbrieven en ook vanuit de Folia zijn een 
aantal plannen op het gebied van huisvesting bekend gemaakt. Zo gaat bijvoorbeeld de bouw van de 
grote collegezaal op het REC niet meer door om kosten te besparen. In een onlangs verschenen arti-100 
kel  uit de Folia, met een interview van CvB-lid Jan Lintsen, werd onder meer aangegeven dat thans 
“ anders wordt nagedacht over het onderwijs door de Coronacrisis” en  dat “hoorcolleges prima te 
vervangen zijn door het aanbieden van een digitaal alternatief”2.  Raadslid Brouwer vraagt zich in de 
IV af op welke argumenten deze stellingaannames door het CvB zijn gebaseerd. Is dit niet nu bij-
voorbeeld alleen een gelegenheidsaanname wegens de Coronacrisis.  105 
 

 
2 https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-
afgeblazen  

https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen
https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen
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Raadslid Van Tubergen geeft aan dat het huisvestingsprogramma van de UvA meer hobbels heeft 
dan vermeld worden in dat artikel in de Folia. Bezuinigen is alleen mogelijk op gebouwen die mo-
menteel al in verbouwing staan. Zo wordt bijvoorbeeld op allerlei manieren naar geld gezocht om de 
kosten van de verbouwing van de Oudemanhuispoort (OMHP) en de UB te drukken. De COR heeft 110 
heel weinig zicht op de financiën van Huisvesting. Een controle mechanisme die de UvA heeft is dat  
de Raad van Toezicht over uitgaven boven de 10 miljoen EURO geïnformeerd moet worden. Raads-
lid Van Tubergen illustreert aan de hand voorbeelden dat het erop lijkt dat er meer kosten worden 
gemaakt dan deze voorlopig kunnen worden wegbezuinigd. Raadslid Pasman wil weten wat de oor-
zaak is van deze grote bezuinigingen. Er zijn in het afgelopen jaar gesprekken geweest met FP&C en 115 
hieruit werd wel aangegeven dat een aantal zaken doorgeschoven zullen worden naar een ander ka-
lenderjaar, maar dat dit niet veel voeten in de aarde zou hebben. Raadslid Van Tubergen antwoordt 
dat de bouwkosten dit jaar zijn geëxplodeerd. Een ander probleem is dat nieuwe gemeentelijke rege-
lingen ook allerlei extra kosten met zich mee brengen. Voorzitter Van der Pol begrijpt dat bezuini-
gingen noodzakelijk zijn, maar vraagt zich hierbij wel af wie bepaalt waar wordt bezuinigd, voor 120 
welke bedragen bezuinigd worden en of het noodzakelijk is dat er per se op de OMHP bezuinigd 
moet worden. Ondertussen moeten ook andere panden van de UvA overeind gehouden worden en de 
vraag is in hoeverre daar dan op bezuinigd gaat worden. Raadslid Van Tubergen geeft aan dat de 
genoemde  investeringen door Raadslid Huygens kortdurend onderhoud betreffen en dat betekent 
deze bedragen voor deze gevoerde discussie iets minder een punt van zorg zijn, omdat deze gaan om 125 
enkele miljoenen EURO en de gevoerde discussie over tientallen miljoenen EURO.  
 
Raadslid Van Tubergen maakt zich zorgen over de gewijzigde plannen in de Huisvesting die over 
bedragen van EUR 50 miljoen en meer gaan. Raadslid Huygens merkt op dat in de investeringsbe-
groting geen rekening is gehouden met het Maagdenhuis. De komende 10 jaar staan voor het Maag-130 
denhuis allerlei verbouwingsactiviteiten op de rol. Daarnaast uit hij zijn zorgen over de UB als het 
gaat over het voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Raadslid Kleverlaan uit zijn zorgen over de uit-
voerbaarheid van de verduurzamingsplannen. Het idee van het Rijk is dat straks alle UvA gebouwen 
een energielabel C zullen moeten krijgen. Hij vraagt zich af hoe de UvA dit gaat bewerkstelligen. 
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat de UvA-gebouwen die reeds zijn gebouwd en/of verbouwd op 135 
orde zijn als het gaat om verduurzaming. In de IV wordt afgestemd dat ambtelijk secretaris Nagobi 
een overzicht zal vragen bij het College over de het energielabel-status van de UvA-Gebouwen (Ac-
tiepunt ambtelijk secretaris Nagobi). Voorzitter Van der Pol geeft aan dat het goed is om deze dis-
cussie voort te zetten op de OV van 5 maart, omdat dan de CvB-lid Jan Lintsen is uitgenodigd om 
een toelichting te geven. 140 
 
6. Whitepaper duurzaamheid 
Raadslid Van Tubergen kaart aan dat een van de kritische punten in het advies van de COR aan het 
CvB ging over het feit dat het CvB momenteel de mogelijkheden voor de realisatie van onder andere 
opwek-capaciteit, bijvoorbeeld in de vorm van een windmolen in samenwerking met de gemeente 145 
(2020) aan het onderzoeken is. Hij geeft aan dat het vreemd is dat de UvA iets gaat ondernemen wat 
ver buiten haar doelstellingen ligt. Het lijkt daarnaast ook een groot risico voor de universiteit om 
iets te ondernemen wat niet tot haar kerntaak behoort. Als het onderzoek van een discipline zo graag 
iets met windmolens wil doen dan lijkt het een veiligere keuze te zijn om te participeren in een 
windmolenpark op zee. Daarnaast wil raadslid Van Tubergen weten of de OR-FNWI expliciet is 150 
gehoord c.q. is geraadpleegd over deze plannen. Een windmolen zal de nodige trillingen veroorza-
ken en de vraag is in hoeverre onderzoeken op laboratoria op het Sciencepark dat wel aankunnen. 
Raadslid Walstra geeft aan dat bepaalde boten uit het kanaal naast het sciencepark bepaalde strorin-
gen gaven die onacceptabel waren. Daar zijn naderhand bepaalde niet eenvoudige maatregelen voor 
getroffen, echter maatregelen treffen tegen veroorzaakte trillingen in dit verband voor een aangeleg-155 
de windturbine naast het Sciencepark lijkt hem vrijwel onmogelijk. Hij geeft aan dat dit daarom een 
belangrijk punt van zorg is wat heel goed moet worden onderzocht. Ook zullen de genoemde aan-
dachtspunten en zorgen over de mogelijke realisatie van de aanleg van een windmolen geadresseerd 
worden in de komende Interne Vergadering van de OR-FNWI. In de IV wordt afgestemd dat op de 
eerstvolgende IV zal worden bepaald of de COR genoemde punten per brief of e-mail zal adresseren 160 
aan het CvB voorafgaand aan de OV van d.d. 5 maart 2021. 
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7. Rondvraag en sluiting 
 
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 09.58 uur.  165 
 
De volgende verslagen van de IV’s zijn per d.d. 17 maart 2021schriftelijk vastgesteld door de COR: 
 
- d.d. 20 november 2020 
- d.d. 11 december 2020 
- d.d. 8 januari 2021 
- d.d. 22 januari 2021 
- d.d. 5 februari 2021 
- d.d. 12 februari 2021 
 
4 openstaande actiepunten 24-04-2020 t/m d.d. 12-02-2021: 
n.a.v. de IV d.d. 24-04-2020 

• Inzake vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA zal raadslid Van Tubergen een 
kopie van de eerder besproken brief van d.d. 13 februari 2019 rondsturen binnen de COR 
Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit uitzoeken 

• Inzake vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA Bestuurssecretaris zal AS 
Nagobi navraag doen bij Bestuurssecretaris mevrouw drs. M.A. Herweijer over dit dossier 
Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit uitzoeken 

n.a.v. de IV d.d. 12-06-2020 
• Inzake gewijzigde arbeidsovereenkomsten medewerkers, zal Raadslid Pasman bij de desbetreffen-

de juridische adviseur van de OR-AMC bekijken of hun kennis kan worden gedeeld met de COR 
en zal de Commissie HRM zich hierover buigen (Actiepunten Raadslid Pasman en Commissie 
HRM) 

n.a.v. de IV d.d. 30-10-2020 
Voorzitter Van der Pol en raadslid Van Tubergen zouden als afgevaardigde namens de COR tot 
deze denktank/denkpanel toetreden. Voorzitter Van der Pol kondigt vervolgens in de IV aan dat hij 
hierover navraag zal doen (Actiepunt voorzitter Van der Pol) 

n.a.v. de IV d.d. 12-02-2021 
• In de IV wordt afgestemd dat ambtelijk secretaris Nagobi een overzicht zal vragen bij het College 

over de het energielabel-status van de UvA-Gebouwen (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi) 
Overzicht - Actielijst verslagen / Afgehandeld (ter controle voor vaststelling van dit verslag): 
  
n.a.v. de IV d.d. 24-04-2020 

• Raadslid Huygens zal met raadslid Brouwer inzake de werkgroep “Versterking Medezeggen-
schap” overleg voeren, follow-up volgende IV (Actiepunt Raadsleden Huygens en Brouwer). Dit 
is afgehandeld: dit loopt (terugkerend agendapunt) 

• De rol HR en Strategie en Beleid, overlegsessie op locatie inplannen. Op 4 december zal deze 
plaatsvinden via Zoom. Commissie HRM bereid zich voor. Dit is afgehandeld 

• Inzake vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA zal raadslid Van Tubergen een 
kopie van de eerder besproken brief van d.d. 13 februari 2019 rondsturen binnen de COR 
Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit uitzoeken 

• Inzake vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA Bestuurssecretaris zal AS 
Nagobi navraag doen bij Bestuurssecretaris mevrouw drs. M.A. Herweijer over dit dossier 
Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit uitzoeken 

n.a.v. de IV d.d. 12-06-2020 
• Inzake gewijzigde arbeidsovereenkomsten medewerkers, zal Raadslid Pasman bij de desbetreffen-

de juridische adviseur van de OR-AMC bekijken of hun kennis kan worden gedeeld met de COR 
en zal de Commissie HRM zich hierover buigen (Actiepunten Raadslid Pasman en Commissie 
HRM) 

n.a.v. de IV d.d. 30-10-2020 
Voorzitter Van der Pol en raadslid Van Tubergen zouden als afgevaardigde namens de COR tot 
deze denktank/denkpanel toetreden. Voorzitter Van der Pol kondigt vervolgens in de IV aan dat hij 
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hierover navraag zal doen (Actiepunt voorzitter Van der Pol) 
• Voorzitter Van der Pol concludeert dat het DB een conceptbrief voor het CvB zal opstellen welke 

ter redactie zal gaan binnen de COR. In deze korte brief zal de COR vragen c.q. reminden over wat 
het CvB nu kan doen voor medewerkers, vooruitlopend de nieuwe cao. Is afgehandeld. Is afge-
handeld (Nieuwe cao is nog niet bekend, zie ook nr. 5 verslag OV d.d. 04-12-2020) 

• In de IV wordt afgestemd dat Vicevoorzitter Grassiani na de IV een opzet zal maken voor de te 
stellen vragen aan het CvB over de zojuist besproken aandachtspunten rond de CDO evaluatie 
(Actiepunt vicevoorzitter Grassiani). Is afgehandeld (cor 20u044 Ongevraagd advies CDO) 

n.a.v. de IV d.d. 20-11-2020 
• In de IV wordt afgestemd dat raadsleden Walstra, Brouwer en Kjos een brief zullen opstellen over 

de genoemde aandachtspunten met betrekking tot de gevoerde discussie over de Huawei-
samenwerking tijdens deze IV (Actiepunten Walstra, Brouwer en Kjos). Is afgehandeld (uitein-
delijk een brief geworden van de GV: cor 21u09 GV Ongevraagd advies inzake Algemene Instel-
lingsgebonden Ethische Commissie) 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR extern advies zal gaan inwinnen over de vraag of het 
een goed idee zal zijn om een convenant op te stellen voor de UvA waarin de medezeggenschaps-
rechten van de COR nader gespecificeerd zullen worden. AS Nagobi zal een en ander organiseren 
in over leg met raadslid Brouwer (actiepunt AS Nagobi). Is afgehandeld/Dit loopt 

n.a.v. de IV d.d. 11-12-2020 
• AS Nagobi zal de CSR een termijn stellen om de brief inzake de CDO mede te ondertekenen. Is 

afgehandeld 
• Vicevoorzitter Grassiani en raadsleden Brouwer en Sluijs zullen een eerste opzet zullen schrijven 

als reactie op het rapport van de Externe commissie Sociale veiligheid en dat raadslid Hille zal 
meelezen (Actiepunt vicevoorzitter Grassiani en raadsleden Brouwer en Sluijs). Is afgehandeld 
(COR 21u010 - Brief (en 2 bijlagen) over sociale veiligheid - reactie op drie rapporten)  

• Inzake MS Intune zullen raadsleden Walstra en Brouwer een brief opstellen, met de genoemde 
aandachtspunten tijdens deze IV en ook zal in deze brief een onderscheid gemaakt worden tussen 
de verschillende soort pc’s waarop de problematiek rond MS Intune speelt (Actiepunten raadsle-
den Walstra en Brouwer). Is afgehandeld. (COR 21u03 MS Office 365  update)  

N.a.v. 08-01-2021 
• In de IV wordt na een korte discussie afgestemd dat de Commissie HRM op korte termijn met de 

HR Beleid en Strategie UvA een technisch overleg zal inplannen. Raadslid Sluijs zal het initiatief 
nemen om iets in te plannen. (Actiepunt raadslid Sluijs), Is afgehandeld 

• Raadslid Walstra geeft aan dat het goed idee zou zijn als de COR achtergrondinformatie van de 
OR-AMC zou kunnen verkrijgen ter voorbereiding van het  voor OV geagendeerde update over 
bestuurlijke fusie Amsterdam UMC. (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi). Is afgehandeld (ge-
richte vragen kunnen worden gesteld aan het DB OR-AMC) 

• In de IV wordt vervolgens afgestemd dat raadsleden Walstra, Brouwer en Kjos een conceptbrief 
over de ‘Samenwerking projecten onderzoeksprojecten’ zullen opstellen, welke inhoudelijk kun-
nen worden besproken op de eerst volgende IV. (Actiepunt raadleden Walstra, Brouwer en Kjos). 
Is afgehandeld (uiteindelijk een brief geworden van de GV: cor 21u09 GV Ongevraagd advies 
inzake Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie) 

• Raadslid Walstra deelt mee, dat hij volgens actiepunt uit de vorige IV een conceptbrief over MS 
Intune heeft voorbereid welke nu bij raadslid Brouwer ligt ter voltooiing. Zij is nu niet aanwezig, 
goed om dit onderwerp daarom vooruit te schuiven naar de eerst volgende IV. (Actiepunt raadslid 
Walstra en Brouwer) Is afgehandeld. (COR 21u03 MS Office 365  update) 

• Raadslid Sluijs deelt mee dat de commissie HRM op korte termijn een technisch overleg zal in-
plannen over het voortgangsproces Arbodienst verbeterplan. (Actiepunt Commissie HR/raadslid 
Sluijs), Is afgehandeld (op d.d. 19-02-2021 vond er een overleg plaats met HR UvA en Commis-
sie HRM) 

• Het idee is om op de IV van d.d. 26 februari 2020 een concept gereed te hebben inzake versterking 



 
 

6 

medezeggenschap. Voorzitter Van der Pol zal hierbij het voortouw nemen. (Actiepunt voorzitter 
Van der Pol). Is afgehandeld: dit loopt 

N.a.v. 22-01-2021 
• In de IV is vervolgens afgestemd dat raadslid Brouwer naar aanleiding van deze IV een document 

met gesprekspunten ter voorbereiding van de heisessie-ochtend zal opstellen en dit document zal 
begin volgende week ter redactie aan de COR worden voorgelegd (Actiepunt raadslid Brouwer) 
Is afgehandeld 

n.a.v. de IV d.d. 05-02-2021 
• Op verzoek van raadslid Kjos zal voorzitter Van der Pol een best practices document met de COR 

delen betreffende deze “schraplijst” (Actiepunt Voorzitter Van der Pol). Is afgehandeld (Zie 
Toolbox interventies Werkdruk van het CvB) 

• In de IV wordt afgestemd dat raadslid Sluijs een conceptbrief zal opstellen over genoemde punten 
en regelingen m.b.t. de Coronacrisis welke vervolgens conform de COR-redactieprocedure aan het 
CvB zal worden verstuurd (Actiepunt raadslid Sluijs). Is afgehandeld (COR 21u07 Ongevraagd 
advies Aandachtspunten volgend uit coronacrisis)  

• Na deze IV zal worden gestart door de commissie HRM met het opstellen van een conceptbrief 
over sociale veiligheid welke binnen enkele weken gereed zal zijn (Actiepunt vicevoorzitter Gras-
siani en raadsleden Huygens en Brouwer). Is afgehandeld (COR 21u010 - Brief (en 2 bijlagen) 
over sociale veiligheid - reactie op drie rapporten) 

• Raadslid Donner geeft aan dat het de insteek is om in te stemmen. De Commissie PIG zal een con-
cept ter instemming voorbereiden, welke conform de COR-redactie zal worden voorgelegd aan het 
CvB (Actiepunt raadslid Donner). Is afgehandeld: COR 21u05 Reactie op instemmingsverzoek 
beleidsdocumenten IB en COR 21u11 Reactie op instemmingsverzoek beleidsdocumenten IB 

• MS Intune: In de IV is vervolgens afgestemd dat raadslid Walstra een concept zal opstellen welke 
vervolgens conform de COR-redactieprocedure aan het CvB zal worden verstuurd (Actiepunt 
raadslid Walstra). Is afgehandeld. (COR 21u03 MS Office 365  update) 

n.a.v. de IV d.d. 12-02-2021 
• In de IV wordt afgestemd dat de commissie HRM een concept voor het leveren van feedback over 

de vragen van de Medewerkersmonitor 2021 zullen opstellen en deze begin volgende week ter re-
dactie aan de  COR worden voorgelegd (Actiepunt Commissie HRM). Is afgehandeld (via Peter 
Boelsma) 

• In de IV wordt afgestemd dat ambtelijk secretaris Nagobi een overzicht zal vragen bij het College 
over de het energielabel-status van de UvA-Gebouwen (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi). 

 
 


