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AGENDA 
 
1. Opening, vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Arbodienstcontract dossier 20 
4. Rondvraag en sluiting 
 
                                                                                                                                                                                          
Aanwezig: G. van der Pol (Voorzitter), E. Grassiani (Vicevoorzitter), D. Donner, C. Hille, H. Kjos, 
N. Naaraat, L. Torenvliet, T. Markaki, N. Naaraat, E. Pasman, M. Sanders, L. Schaap, O. van Tu-25 
bergen, N. van Woerden. 
Afwezig met bericht: H. Brand, R. Jonkman 
Afwezig zonder bericht: - 
 
VERSLAG 30 
 
1. Opening, vaststelling agenda 
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 35 
 
2.Mededelingen 
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de verkregen feedback van de raadsleden inzake het COR-
statement over de regelingen Sociale Veiligheid in de middag worden bijgewerkt door de ambtelijk 
secretaris (AS) Nagobi. Rond het middageinde wordt de definitieve versie gedeeld met de COR. 40 
Volgende week zal de vertaling gereed zijn. 
 
3. Arbodienstdossier 
Vicevoorzitter Grassiani geeft het strategisch plan weer zoals besproken op de COR-heidag d.d. 5 
november. 45 
 Voorzitter Van der  Pol vraagt vervolgens aan alle raadsleden wat hun opinie is over dit 
voorstel. 
 Bijna alle aanwezige raadsleden zijn er over het algemeen eens over het feit dat de Arbo-
dienst niet heeft geleverd wat is gevraagd met betrekking tot de evaluatie van het verbeterplan.  

Raadslid Hille geeft aan dat een visie ontbreekt en dat er onvoldoende wordt ingegaan op 50 
onderwerpen die niet goed lopen. Raadsleden Schaap en Torenvliet geven aan dat de evaluatie van 
het verbeterplan veel vragen onbeantwoord laten. Dat laat onverlet dat zij de voorgeschiedenis van 
het dossier niet kennen. Raadslid Donner geeft aan dat hij duidelijk aanwijzingen mist op het punt 
van samenwerking tussen de UvA en de Arbodienst AMC. 
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9 
 
 
 

Verslag door 
Mw. mr. N.M. Nagobi 
 

Tijd 

10:00-11:45 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 extra interne COR-vergadering  

 



 
 
 

2 

Voorzitter Van der Pol en vicevoorzitter Grassiani en raadslid Pasman benadrukken dat Ar-55 
bodienst 1,5 jaar de tijd heeft gehad om duidelijke stappen voorwaarts te maken. Helaas zien zij dat 
niet terug in de evaluatie. 
 Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat op de COR-Heiochtend d.d. 5 november 2021 con-
sensus is bereikt over de evaluatie, namelijk om daar niet mee in te stemmen. De vraag die nu voor-
ligt is hoe dit standpunt van de COR vanmiddag op de OV aan het CvB dient te worden gepresen-60 
teerd. 
 Raadslid Kjos benadrukt dat het van belang is dat de COR met duidelijke argumenten voor 
de niet-instemming komt. 

Raadslid Hille geeft aan dat zij constateert dat de bedrijfsartsen het goed doen bij haar op de 
faculteit, maar dat het opvalt dat organisatorisch veel zaken bijvoorbeeld niet goed gaan. Dit ziet zij 65 
niet terug in het rapport over de evaluatie.  
 De raadsleden zijn het erover eens dat het van belang is dat de medewerkers recht hebben op 
een Arbodienst die goed functioneert. In de IV hebben verschillende raadsleden zich in de IV gebo-
gen over de vraag hoe de COR strategisch de OV in zal gaan. Hieruit volgt dat de voorzitter van de 
Commissie HRM, raadslid Hille, de volgende vragen zal stellen en de mededeling zal doen, om niet 70 
in te stemmen. Deze zijn als volgt: 
 

1. De COR zal het CvB vragen, hoe zij tegen het evaluatierapport aankijken;  
2. De COR zal het CvB vragen wat hun visie is op het gebied van HR-beleid; de COR wil we-

ten welk document bij deze visie hoort; 75 
3. De COR zal mededelen dat de COR niet gaat instemmen, omdat de COR negatief oordeelt 

op het evaluatierapport; 
4. De COR wil weten welke eisen het College voornemens is te stellen als het gaat om de 

nieuwe aanbesteding? 
5. De COR wordt nauw betrokken bij dit aanbestedingstraject. 80 

 
De mededeling nr 3. zal met redenen omkleed zijn. 
 
4. Rondvraag  
AS Nagobi gaat zich inspannen om de OV in de middag hybride te organiseren. 85 
  

Voorzitter Van der Pol bedankt de COR-leden en sluit de vergadering om 11:35 uur.  
 

Openstaande actiepunten worden op de IV d.d. 19-11-2021 behandeld 


