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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10.04 uur en heet iedereen van harte welkom. De 45 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  

• Marianne Sanders-Bootsma heeft Erik Schinkel opgevolgd in de COR. Zij zal tot half juli 
zitting nemen in de COR. Zij stelt zich kort voor aan de raad.  50 

• Er vindt dadelijk een technisch overleg plaats over het adviesverzoek aangaande de business 
case ICT.   

• Vorige week was er een kwartaaloverleg met HO. Daar werden de laatste ontwikkelingen en 
uitdagingen op het gebied van huisvesting besproken. 

 55 
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10.07 uur raadsleden Pasman en Breetvelt betreden de vergaderruimte. 
 
3. Verslag van de vergadering d.d. 29-03-2019 
Tekstueel: 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  60 
 
Naar aanleiding van: 

• Pagina 5, eerste actiepunt: de uitnodiging voor de heidag wordt begin volgende week ver-
stuurd. Daarnaast krijgen de beoogde tafelvoorzitters enerzijds en de DB’s van de decentrale 
OR’en anderzijds separate mails met daarin beschreven wat er van hen wordt verwacht.  65 

• Pagina 5, tweede actiepunt: het overleg wordt op korte termijn gepland.   
• Pagina 5, derde actiepunt: de brief zal op korte termijn redactioneel worden gestuurd.  
• Pagina 5, vierde actiepunt: aan de brief over ontwikkelingsdagen wordt gewerkt.  
• Pagina 5, vijfde actiepunt: begin mei vindt een technisch overleg plaats over het taalbeleid. 

Vervolgens zal de brief worden geschreven.  70 
• Pagina 5, zesde actiepunt: de brief over ICTS wordt nog opgepakt.  
• Pagina 5, zevende actiepunt: het collegebesluit over GALOP is rondgestuurd. Het actie-

punt is afgehandeld.  
• Pagina 5, achtste actiepunt: de conceptbrief aangaande sociale veiligheid is geagendeerd 

voor de vergadering van vandaag. Het actiepunt is afgehandeld.  75 
• Pagina 5, negende actiepunt: de conceptbrief aangaande de quick scan op het systeem van  

de vertrouwenspersonen wordt binnenkort opgesteld.  
 
Wat betreft het zevende actiepunt bespreken de raadsleden of zij willen aanschuiven bij de overleg-
gen van GALOP. De raad besluit uiteindelijk om dit niet te doen, maar wel om te vragen of voortaan 80 
de vergaderstukken kunnen worden gedeeld (actiepunt).  
 
4. Evaluatie SLA-cyclus  
Raadslid Huygens heeft de evaluatie bestudeerd. De cyclus lijkt niet goed te werken en aan te sluiten 
op de catalogus. Veel van de kosten lijken onderhandelbaar, maar zijn dat in de praktijk niet. Dat 85 
moet inzichtelijker worden gemaakt. De focus ligt verder met name op de prijs, in plaats van op de 
kwaliteit, en de regiefunctie is vaag. De dienstverlening dient integraal onderdeel te zijn van onder-
wijs en onderzoek. Dat lijkt nu echter niet te gebeuren. Raadslid Breetvelt voegt toe om ook de rol 
van de HvA in gedachten te houden. Raadslid Kleverlaan wenst meer duidelijkheid ten aanzien van 
de aanbevelingen van Deloitte. Raadslid Kraal merkt op dat het rapport slordig is opgesteld met veel 90 
taalfouten.  
 
De raad besluit om de evaluatie van de SLA-cyclus te agenderen voor de OV. Tijdens de bespreking 
zal er worden gefocust op de systematiek van de SLA-cyclus. Raadsleden Huygens en Pasman zul-
len het agendapunt inhoudelijk voorbereiden. 95 
 
5. Evaluatie UvA Q 
Raadslid Walstra geeft aan dat er enkele punten ontbreken in het startmemo voor de evaluatie. Zo 
moet er nog worden gesproken over of al dan niet een externe projectleider wenselijk is en moet de 
vergelijking met andere universiteiten worden opgenomen in het startmemo. Ook is het niet duide-100 
lijk wie er wordt bedoeld met key users van de faculteiten en hoeveel personen dat zijn. Raadslid 
Huygens voegt toe dat er weinig staat over de kwaliteit van de dienstverlening.  
 
Commissie O&O zal een conceptbrief opstellen (actiepunt). Voorzitter Van der Pol en raadslid 
Breetvelt zullen verder worden voorgedragen als afgevaardigden van de COR in de werkgroep voor 105 
de evaluatie van UvA Q.  
 
6. Nabespreking OV: concept kader diversiteitsbeleid 
De raad bespreekt de verschillende zienswijzen binnen de raad aangaande diversiteit. Daarbij wordt 
de conceptbrief puntsgewijs doorgenomen. De raad past de brief op enkele punten aan en stelt de 110 
strekking van de brief vast. De  brief zal nog redactioneel worden rondgestuurd.   
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7. Overzichtsnotitie sociale veiligheid en quick scan vertrouwenspersonen 
De conceptbrief aangaande de overzichtsnotitie sociale veiligheid wordt per email redactioneel 
voorgelegd.  115 
 
De brief aangaande de quick scan op het systeem van de vertrouwenspersonen, die op korte termijn 
wordt opgesteld, zal eveneens redactioneel worden gestuurd.  
 
8. Conceptbrief juridische ondersteuning bij bezwaar tegen subsidiebesluit 120 
Raadslid Breetvelt heeft de vraag aangaande juridische ondersteuning bij bezwaar tegen een subsi-
diebesluit eerder gesteld tijdens een OV. De bestuurder vroeg hierop of de vraag op schrift kon wor-
den gesteld. Raadslid Breetvelt heeft hierop een conceptbrief opgesteld. 
 
De raad is het eens met de strekking van de brief dat beleid lijkt te ontbreken. De raad besluit wel 125 
enkele formuleringen in de brief te herzien en de brief voor een volgende IV opnieuw te agenderen. 
Raadslid Kleverlaan zal de brief op enkele punten herformuleren (actiepunt). 
 
9. Nabespreking presentatie duurzame inzetbaarheid d.d. 05-04-2019 
De GOR heeft op 5 april jl. zijn plan aangaande duurzame inzetbaarheid gepresenteerd aan de COR 130 
en UCLO. De GOR zal het plan nu ook presenteren op de dag voor de OR’en op 17 mei a.s. Het 
idee is om zoveel mogelijk raden achter het plan te krijgen.  
 
Raadslid Huygens voegt toe dat de GOR momenteel bezig is met een uitwerking van een toetsings-
kader. Deze zal ook aan bod komen op 17 mei.  135 
 
10. Aandragen mogelijke agendapunten WHW-overleg d.d. 24-05-2019 
Vanuit het vorige agendaoverleg staan het HR-beleid en sterke medezeggenschap op de agenda. 
Eventuele verdere voorstellen kunnen worden gestuurd aan de ambtelijk secretaris. 
 140 
11. Aandragen mogelijke agendapunten OV-overleg d.d. 24-05-2019 
De evaluatie van de SLA-cyclus zal worden ingebracht als agendapunt. Verder staat op de planning 
van de bestuurssecretaris een update over Grip op werkdruk met de projectleider. Ook worden de 
instemmingsverzoeken die voortvloeien uit het informatiebeveiligingsbeleid op korte termijn ver-
wacht. Als de instemmingsverzoeken nog voor de volgende IV aan de COR worden gestuurd, dan 145 
kunnen die op de agenda voor de OV worden geplaatst.  
 
12. Rondvraag en sluiting 

• Raadslid Kraal zet vraagtekens bij een organisatie die opdrachten uitvoert voor de UvA, 
maar tegelijkertijd enkele personen in dienst heeft die ook aanstellingen hebben bij de UvA. 150 
Ze zal hier een vraag over stellen tijdens de OV.  

• Raadslid Huygens geeft aan dat hij een brief zal opstellen over de evaluatie van de samen-
werking tussen de diensten (actiepunt). 

• Raadslid Walstra zal de antwoordbrief van het CvB over de VPN nog nader bekijken.   
• Raadslid Pasman geeft aan dat de collegevoorzitter van UU in het nieuws is vanwege decla-155 

raties. Het is goed om als COR hier ook op te letten binnen de UvA. Raadslid Breetvelt 
merkt op dat de VSNU kan worden aangesproken om dergelijke declaraties tegen te gaan.  

• Raadslid Grassiani geeft aan dat er binnenkort een artikel over de kolfkwestie, waarin zij 
enkele vragen beantwoordt, op de Folia-website wordt geplaatst.  

• Raadslid Kleverlaan informeert de raad dat de BAC voor de decaan ACTA geen kandidaat 160 
heeft kunnen voordragen. Er wordt gekeken naar een interim situatie. Raadslid Pasman rea-
geert dat de situatie wellicht uitgebreider in een volgende  IV moet worden besproken.  

• Raadslid Bekkenkamp geeft aan dat ze nog met raadslid Sluijs zal overleggen over de con-
ceptbrief over de overzichtsnotitie sociale veiligheid.  

• Raadslid Van Tubergen meldt zich af voor de volgende IV en GV.   165 
 
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12.06 uur. 
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Openstaande actiepunten 
 

 n.a.v. de IV d.d. 23-03-2018 
• Heidag met alle OR'en organiseren over het onderwerp sterke medezeggenschap (DB/commissie 

Communicatie). 
n.a.v. de IV d.d. 30-11-2018 
• Plannen van informeel overleg tussen RvT-lid Becker en commissie Financiën (commissie Financi-

en). 
n.a.v. de IV d.d. 08-02-2019 
• Nader onderzoek doen naar kolffaciliteiten (Gonzalez, Grassiani, Landhuis, Kraal). 
• Conceptbrief schrijven over het vervallen van ontwikkelingsdagen (Sluijs en Gonzalez). 
• Conceptbrief over taalbeleid schrijven (commissie O&O en Breetvelt). 
• Conceptbrief over positie ICTS schrijven (commissie O&O en Huygens).  
n.a.v. de IV d.d. 29-03-2019 
• Conceptbrief schrijven over UvA Ventures Holding BV (Huygens en Breetvelt).  
• Conceptbrief schrijven over quick scan op systeem vertrouwenspersonen (commissie HRM). 
n.a.v. de IV d.d. 26-04-2019 
• Stukken GALOP opvragen (AS). 
• Conceptbrief over evaluatie UvA Q opstellen (commissie O&O). 
• Conceptbrief juridische ondersteuning bij bezwaar tegen subsidiebesluit op punten herformuleren 

(Kleverlaan).  
• Conceptbrief over evaluatie diensten opstellen (Huygens). 
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