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Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag d.d. 07-02-2020
Nabespreking heisessie 27-2
Toelichting voortgang Arbodienst
Vanuit commissie HR
Nabespreking overleg Office365 en vervolg advies
SLA-rapport en beoordeling update
Voortgang diverse (ongevraagde) adviezen
Voorstel herziening huishoudelijk reglement COR
Conceptagenda OV d.d. 06-03-2020
Rondvraag en sluiting

Aanwezig: I. Breetvelt, E. Brouwer, C. Kleverlaan (vicevoorzitter), R. Huygens, I. Kraal, E. Pasman, G. Van der Pol (voorzitter), P. Rodenburg, M. Sanders, M. Sluijs, O. van Tubergen, T. Walstra
Afwezig met bericht: E. Grassiani, H. Kjos
Afwezig zonder bericht: VERSLAG
1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er volgt een aankondiging van een vertrouwelijk deel van het overleg. Dit wordt apart genotuleerd. De agenda wordt
gewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Het LOVUM vindt vandaag plaats en begint om 10.00.
Vanuit de kwartiermaker ombudsfunctie Jacqueline Schoone is het verzoek gekomen om haar bevindingen te delen met de COR. Er zal hiervoor een technisch overleg gepland worden op vrijdag 13
maart. Ook ligt de vraag of er meegedacht kan worden met een plan van aanpak rond de nieuwe
functie ombudsfunctionaris. Raadsleden Huygens, Brouwer en Sanders stellen zich hier voor beschikbaar.
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Vanuit de Chief Officer Diversity Anne de Graaf is het voorstel gekomen om de COR bij te praten
op het gebied van diversiteit. Er zal een datum worden ingepland.
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In verband met het verzoek van de juridische raadpleging rondom de UvA/UvA Holding heeft advocaat Mevr. Terpstra (Sprengers Advocaten) het verzoek voorgelegd om informeel voor te bespreken.
Er zal op korte termijn een overleg worden gepland.
Raadslid Kraal zal per ingang van 1 mei de COR verlaten in verband met een nieuwe baan buiten de
UvA. In verband met op te nemen vakantiedagen zal haar laatste dag half maart zijn.
Per 1 maart zal de nieuwe ambtelijk secretaris Nafisa Nagobi starten.
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Raadslid Huygens vervangt Sluijs als voorzitter van de HR-commissie per 1 maart (zwangerschapsverlof tot eind juni). Er is geen vervanger vanuit ACTA kunnen vinden.
Er staat een presentatie van het Sociaal Statuut gepland op 27 maart waar ook alle facultaire OR-en
ook voor zijn uitgenodigd met het verzoek het door te sturen naar geïnteresseerden.
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3. Verslag d.d. 07-02-2020
Tekstueel:
Het verslag is gewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
• Pagina 1, regel 55: raadslid Walstra neemt zitting in de commissie mid-term review kwaliteitsafspraken, georganiseerd door Frank Zuijdam (hoofd AZ).
• Pagina 2, regels 65: raadslid Walstra geeft aan dat er een heel aantal vierkante meters in geleverd moeten worden bij de UB en dat betekent dat er veel spullen weggegooid zullen worden, o.a. van bijzondere collecties en het boekendepot. Er wordt tijdens de OV een melding
gedaan door de COR dat met het weggooien van objecten zuinigheid wordt betracht.
4. Nabespreking heisessie 27-02-2020
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De heisessie van 27 februari jl. wordt besproken.
Deel Contouren IP
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat er tijdens de discussie rond de hoofdlijnen IP punten zijn ingebracht en uitgewisseld. De wens is hier aanwezig om verder inhoudelijk over te kunnen spreken. Er
zijn nog aanvullende punten. Het staat als agendapunt op de komende OV en het verzoek zal vooraf
worden gedaan om hier nader op in te gaan.
Deel versterking medezeggenschap
De ingebrachte punten rond versterking van de medezeggenschap zijn tijdens de heisessie gedeeld.
De punten borduren voort op een advies, genaamd “advies sterke medezeggenschap” (16-02-2018).
COR-vicevoorzitter Kleverlaan doet het verzoek om een werkgroep te vormen die zich hier verder
mee bezig zal gaan houden. Raadslid Sluijs merkt op dat het één van de ingebrachte punten was om
een onafhankelijk persoon te laten onderzoeken in hoeverre de voorgestelde punten uit het rapport
haalbaarheid zijn, welke adviezen zouden kunnen werken en hoe dit in samenspraak met de medezeggenschap vormgegeven kan worden. Eerste stap kan zijn om een aantal speerpunten te nemen uit
het rapport. De werkgroep zal dit voorbereiden en het zal worden geagendeerd in één van de eerstvolgende IV’s.
5. Toelichting voortgang Arbodienst
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De contractverlenging Arbodienst staat op de agenda van de OV van volgende week. Na het technisch overleg van 31-01 waar de relevante conceptstukken zijn gedeeld met de COR bestaat de
vraag of er aanvullende stukken kunnen worden verwacht. Deze stukken zijn nog niet ontvangen.
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COR-vicevoorzitter Kleverlaan stelt voor om hierover een reactie te geven tijdens de OV en om
opheldering te vragen.
6. HR-commissie
HR-Agenda
Vanuit de HR-commissie wordt meer aandacht gevraagd voor de HR-Agenda. Het is de bedoeling
dat decentraal goed geïnformeerd is en weet wat de rechten zijn en wie welke rol heeft. CORvicevoorzitter Kleverlaan vraagt of dit in het voorzittersoverleg van de medezeggenschap besproken
is. De indruk is ontstaan dat er op decentraal niveau onduidelijkheden zijn. De HR-Agenda krijgt op
verschillende faculteiten anders vorm. Als er decentraal beleid komt dan is het van belang dat de
raden hiervoor ook handvatten en rechten voor moeten krijgen. De implementatie moet goed geregeld worden. Het wordt besproken op de eerstvolgende OV.
RI&E
Raadslid Sluijs licht toe dat er een uitvraag is gedaan bij de faculteiten over de RI&E’s. Niet alle
OR-en lijken hier hun rechten te nemen. Het is de vraag of het beleid op orde is. Op landelijk niveau
is er door WOinactie een klacht ingediend bij de Inspectie SZW. De COR zal hier mogelijk voor
benaderd worden. De vraag rijst welke rol de COR hierin heeft en is vooral gericht op het proces en
de manier van uitvoering en niet over de uiteindelijke resultaten. De vraag rijst ook of de COR moet
proberen de RI&E’s in handen te krijgen en zich inhoudelijk moet verdiepen hierin of dat dit bij het
bestuur gelaten kan worden en wij ons goed moeten laten informeren. De Inspectie SZW zal de
COR waarschijnlijk vragen naar de realiteit op de werkvloer en de plannen van aanpak. Deze twee
kunnen worden samengenomen als de COR enerzijds het bestuur vraagt naar inzicht over de status
ervan en dit terugkoppelt bij de decentrale raden. En van daaruit input verzamelt.
Werkdruk brief UCLO
Voorstel vanuit UCLO om laatste reactie te geven op de brief. De meeste punten die door de COR
waren voorgedragen zitten er nu in. Iedereen is akkoord. De aanpassingen die voor akkoord zijn,
worden verstuurd.
7. Nabespreking overleg Office365 en vervolg advies
Raadslid Walstra licht toe vanuit groep. Multi-factor authenticatie wordt aan gewerkt. Dataopslag.
Privacy is problematisch. Advies Miek Krol. Een aantal voorbeelden die problematisch zijn.
Status: instemming gevraagd, maar afgewezen. Nu advies. Op gebied van privacy, moet instemming
plaatsvinden. CISO-persoon wat is de rol en hoe functioneert zo iemand? Procedures zijn belangrijk
om goed af te dekken.
8. Voorstel herziening huishoudelijk regelement COR
Het wijzigingsvoorstel voor het huishoudelijk regelement wordt doorgenomen. De reactietermijn
van 48 uur wordt veranderd in 2 werkdagen. De termijn van vicevoorzitter. Wordt vastgesteld.
11. Rondvraag en sluiting
Laatste 4 minuten. 1 puntje
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Vicevoorzitter Kleverlaan bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
Openstaande actiepunten
n.a.v. de IV d.d. 08-02-2019
• Conceptbrief over positie ICTS schrijven (commissie O&O en Huygens).
n.a.v. de IV d.d. 06-09-2019
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•

Vervolgreactie brief kolfruimtes opstellen en uren promovendi (commissie HRM)

n.a.v. de IV d.d. 07-02-2020
• Beoordeling SLA-rapport (Huygens, Rodenburg, Van Tubergen en Pasman) en terugkoppeling
aan COR
n.a.v. de IV d.d. 28-02-2020
• Werkgroep (Huygens, Brouwer) bespreken deel “versterking medezeggenschap” en voorbereiden voor volgende IV
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