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Aanwezig van de zijde van de COR: E. Gonzalez, E. Grassiani, R. Huygens, C. Kleverlaan, I. 
Kraal, S. Landhuis, E. Pasman, G. van der Pol (voorzitter), P. Rodenburg, M. Sluijs, O. van Tuber-
gen, T. Walstra, E. Moors (ambtelijk secretaris/verslag)  
Aanwezig van de zijde van de RvT: E. Hooge, M. Voskens (voorzitter), A. Brentjes (secretaris) 35 
Aanwezig van de zijde van het CvB: G. ten Dam (voorzitter) 
Afwezig met bericht: K. Maex (rector magnificus), J. Bekkenkamp 
Afwezig zonder bericht: I. Breetvelt 
 
VERSLAG 40 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw Voskens opent de vergadering om 14.05 uur. Zij heet de vergaderdeelnemers van harte 
welkom en benadrukt het belang van dit overleg. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 45 
2. Mededelingen 

• De rector is afwezig vanwege een bijeenkomst van de LERU.  
• Op 14 december a.s. vindt de staking van WOinActie plaats. 
• Het verslag van de vorige vergadering wordt via de mail, zoals gebruikelijk, vastgesteld. 

 50 
3. Voorstelronde 
De vergaderdeelnemers stellen zich kort aan elkaar voor. 
 
4. Doelstellingen COR 2018-2021 en visie op medezeggenschap 

Datum 
16 november 2018 
Locatie 
Maagdenhuis, kamer 21 

 
 

Verslag door 
E.B.I. Moors 

Tijd 
14.00-15.30 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 Overleg RvT-COR 
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De COR 2018-2021 is sinds 1 september jl. in functie. De raad denkt na over een missie en visie en 55 
noemt de voorlopige versie: de COR wil het gezamenlijk belang van de universiteit vastberaden, 
kritisch en sociaal vertegenwoordigen. De UvA-gemeenschap bestaat uit enthousiaste, intrinsiek 
gemotiveerde medewerkers die elkaars expertise kennen en waarderen. Er moet echter wel goed 
voor worden gewaakt dat het enthousiasme blijft, ondanks bijvoorbeeld stijgende werkdruk. Verder 
wil de COR het contact met de achterban verbeteren. Er wordt goed ingezet op communicatie, onder 60 
meer door het opzetten van een commissie communicatie.  
 
De RvT begrijpt de boodschap en ook dat deze nog nader wordt verfijnd. Mevrouw Hooge vraagt of 
een visie en missie richting geven aan de raad. COR-lid Kraal bevestigt dat de uitgangspunten hel-
pen bij een prioritering van dossiers. De raad zal soms moeten kiezen om bepaalde zaken niet op te 65 
pakken. COR-lid Grassiani vindt dat de raad in het algemeen proactiever moet zijn. COR-lid Klever-
laan voegt toe dat met name op de O&O dossiers de COR actiever moet zijn.  
 
Mevrouw Voskens vraagt naar de visie van de COR op medezeggenschap. COR-voorzitter Van der 
Pol antwoordt dat de medezeggenschap de ideeën van de achterban aan de bestuurder moet over-70 
brengen. COR-lid Pasman meent dat het de taak van de medezeggenschap is om zaken vroegtijdig 
op de agenda van de bestuurder te zetten. COR-lid Kraal noemt de verhouding tussen centraal en 
decentraal en de positie van de OC’s als aandachtspunten. De opkomst bij de raadsverkiezingen van 
de UvA is laag. Het beeld dat medewerkers van de medezeggenschap hebben, moet positiever wor-
den. COR-lid Van Tubergen beaamt dat het vertrouwen moet worden hersteld na de onrust van 75 
2015. COR-lid Grassiani geeft aan dat bij de FMG de situatie anders ligt. Sinds de bezetting is de 
OR juist zeer populair.   
 
Mevrouw Voskens vraagt hoe de COR de decentrale OR’en zal betrekken in deze zittingsperiode. 
Raadslid Kleverlaan antwoordt dat de COR een dag voor alle OR’en van de UvA zal organiseren. 80 
Het idee is om op die dag over enkele grote dossiers te sparren. COR-voorzitter Van der Pol geeft 
aan dat de dag een positieve insteek zal hebben met een focus op de successen van de raden.  
 
COR-lid Van Tubergen gaat in op de taak van de COR. De COR moet de verschillende lagen van de 
organisatie verbinden. Die verbinding moet nog worden verbeterd. COR-lid Landhuis reageert dat 85 
dit lastig kan zijn. Op decentraal niveau is het al moeilijk om de achterban te bereiken. COR-lid 
Kraal meent ook dat het een complexe zaak is. OR’en denken vaak dat contact wordt gelegd via een 
mail-to-all. Veel personen lezen dergelijke mails echter niet. Er moet worden gekeken naar manieren 
waarop medewerkers kunnen worden geïnspireerd om zich te verdiepen in de medezeggenschap.  
 90 
COR-lid Huygens merkt op dat een kritische blik beter moet worden beloond binnen de UvA, wat 
een taak is voor het CvB. Medezeggenschapswerk moet van toegevoegde waarde zijn voor iemands 
loopbaan. COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat sommige personen überhaupt niet worden ge-
compenseerd voor OR-werk, terwijl deelname al voor de zomer is doorgegeven. Collegevoorzitter 
Ten Dam antwoordt graag te horen bij wie dit is gebeurd en zal erop handelen.  95 
 
Mevrouw Voskens dankt de COR voor de openhartige uiteenzetting. Zij vindt dat de rol van de me-
dezeggenschap relevant is en goed moet worden gestut.  
 
5. Samenwerking UvA-HvA, een jaar na de ontvlechting 100 
COR-lid Huygens brengt naar voren dat de UvA en HvA vorig jaar een vijfjarentraject zijn ingegaan 
ten aanzien van de samenwerking van de dienstverlening. Het plan voor de samenwerking heet Sa-
men Doen. De COR vindt dat in Samen Doen weinig concrete doelen staan. Binnenkort vindt een 
evaluatiemoment plaats, waarbij het belangrijk is om te kijken naar mogelijke verbeterpunten en de 
meerwaarde van de samenwerking. Een aandachtspunt van de COR is de organisatievorm van de 105 
diensten. Er zijn twee medezeggenschapsraden, twee secretarissen en een centraal overleg, waar het 
beleid wordt bepaald. Medewerkers voelen zich vaak niet verbonden met de diensten als entiteit, 
ondanks het streven van de bestuurder. Op het moment doen de diensten het kwalitatief goed in het 
primaire proces. Er heerst echter ook de vrees dat een grote afstand zal ontstaan tussen de diensten 
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en de faculteiten vanwege de organisatievorm. De COR vraagt zich verder af wat er zal gebeuren 110 
wanneer de instellingen andere doelen gaan stellen. De langetermijnvisie blijft vaag. 
 
Verschillende COR-leden geven aan dat de bespreking met het CvB over dit onderwerp niet bevre-
digend was. Volgens COR-lid Walstra wordt er vooral gehecht aan het schetsen van een succesver-
haal. Er is weinig aandacht voor hetgeen daadwerkelijk speelt. COR-lid Kraal beaamt dat medewer-115 
kers de huidige situatie verschillend beleven. Het beeld van het CvB komt niet overeen met het 
beeld van een deel van de medewerkers. COR-lid Pasman geeft aan dat het verantwoordelijke CvB-
lid het onderwerp voornamelijk zakelijk benadert. De collegevoorzitter heeft meer oog voor de men-
selijke kant en maat, wat belangrijk is bij dit onderwerp.  
 120 
Collegevoorzitter Ten Dam neemt mee dat de samenwerking tussen de UvA en de HvA goed en met 
regelmaat moet worden besproken. Mevrouw Voskens moedigt de vergaderdeelnemers aan dit te 
doen.  
 
COR-lid Kleverlaan vraagt of de Raden van Toezicht van de UvA en HvA onderling overleggen. 125 
Mevrouw Voskens antwoordt dat er niet formeel wordt bijeengekomen. Ook voorheen gold dat de 
Raden van Toezicht niet waren samengevoegd.   
 
6. Activiteiten WOinActie 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat er budget is vrijgemaakt voor vervoer, zodat medewerkers 130 
gemakkelijk naar Den Haag kunnen reizen voor de demonstratie.  
 
COR-voorzitter Van der Pol heeft het idee dat veel medewerkers van de UvA zullen demonstreren. 
COR-lid Pasman stelt voor om als COR nog een bericht over de demonstratie te sturen naar het per-
soneel. 135 
 
7. UvA Ventures Holding BV  
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR al jarenlang vragen heeft over de verhouding 
tussen de UvA en de UvA Ventures Holding BV. Het CvB heeft enige tijd geleden aangegeven de 
raadpleging van een jurist hierover niet te zullen bekostigen met het argument dat de UvA en de 140 
Holding gescheiden zijn en de COR niet over de Holding gaat. COR-lid Huygens voegt toe dat de 
COR het belangrijk vindt dat de (personele) normen en waarden van de UvA ook voor de Holding 
gelden.  
 
Collegevoorzitter Ten Dam merkt op dat het helder is dat de relatie tussen de UvA en de Holding 145 
voor de COR moet worden verduidelijkt.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 150 
Mevrouw Voskens dankt alle vergaderdeelnemers, nodigt hen uit voor een kerstlunch aansluitend 
aan de RvT-vergadering van 21 december en sluit de vergadering om 15.34 uur.  
 

Het volgende Overleg RvT-COR vindt plaats op  
vrijdag 24 mei 2019, 16.15-17.45 uur 155 


