
Aan de wnd.voorzitter van het CvB van de UvA Prof.dr.D.C. van den Boom 

Spui 21 

1012 WX Amsterdam 

cc. drs. B.Burger en Prof. mr. C.E. du Perron 

Amsterdam, 11/03/2016 

Betreft: Aanbevelingen tijdelijke Commissie Personeel 

 

Geacht College van Bestuur, 

Bij deze biedt de tijdelijke Commissie Personeel u de uitgangspunten en aanbevelingen aan, gericht op 

het reduceren van het aandeel flexibele arbeidsrelaties (in de zin van niet-vaste dienstverbanden) onder 

bij de UvA werkzaam personeel.  

Aanleiding tot in het leven roepen van de tijdelijke Commissie Personeel in februari 2015 vormde de 

cao-nu 2015/2016 waarin een maximumpercentage  is overeengekomen voor wat betreft 

vieronderwijsgevende WP-functies (bijlage art.E1d cao-nu). In oktober 2013 had de COR u al een 

uitvoerig onderbouwd ongevraagd advies gegeven aangaande de flexschil omdat hierover al jaren en 

toenemend onvrede onder een groot deel van het personeel bestond. 

De bezettingsacties en protestbeweging van voorjaar 2015 waarbij zich een actiegroep van 

flexdocenten vormde (UvA-Flex) verhoogden de druk tot erkenning en oplossing van het probleem 

van het omvangrijke aandeel niet-vaste dienstverbanden, m.n. onder het WP.  

In context van de hervormingsagenda die resulteerde uit de protestacties en discussies en waarvan het 

tienpuntenplan de kern vormt, zijn deze aanbevelingen een stap in de realisatie van punt 8 (Paal en 

perk stellen aan tijdelijke arbeidscontracten, door een nieuw percentage af te spreken met de bonden 

in overleg met de UCLO en COR).  

De tijdelijke Commissie Personeel bestond uit leden van de HRM-commissie van de COR, leden van 

de UCLO, en leden van de actiegroepen (Vakbondsactiecomité, leden van UvA-Flex en van Rethink-

UvA). De commissie had P&O directeur a.i. drs. B. Burger als gesprekspartner. 

De tijdelijke Commissie Personeel had als opdracht op basis van onderzoek beleidsaanbevelingen te 

doen tot terugdringing van de proportie niet-vaste dienstverbanden. 

Zij is in haar werkzaamheden gefaciliteerd doordat ze onderzoek door AIAS kon laten uitvoeren naar 

flexibele dienstverbanden aan de UvA en doordat ze concept-aanbevelingen heeft kunnen voorleggen 

aan prof. mr. E. Verhulp. 

De aanbevelingen van de tijdelijke Commissie Personeel vormen een aanvulling op die van de VIR 

(mr. R. Koopman) en stemmen daarmee voor een belangrijk deel overeen. 

De commissie vertrouwt erop dat u onze aanbevelingen benut om daadwerkelijk het aandeel personeel 

dat zonder een vast dienstverband voor de UvA werkt te verminderen ten gunste van relatief groter 

aandeel werknemers met een dienstverbanden voor onbepaalde tijd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. I.S.Breetvelt 

(vz. tijdelijke Commissie Personeel en COR-lid) 


