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1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. 3.1Vaststellen verslag d.d. 27-03-2020
3.2 Vaststellen verslag d.d. 17-04-2020
4. Instemmingsverzoek verlenging Arbodienstcontract (bespreking)
- Addendum Arbodienstcontract
- Vragen over de verlenging van het contract arbodienst
5. Hoe gaan we verder met de kaderbrief in de GV
6. CvB brief in antwoord op vragen COR over verlof
7. Voorstel voor toevoeging aan huishoudelijk regelement van de COR
8. Plannen van duurzame inzetbaarheid
9. Vragen van de UCLO i.v.m. Covid-19 uitbraak
10. Rondvraag en sluiting
Aanwezig: I. Breetvelt, E. Brouwer, D. Donner, N. Edwards, E. Grassiani, H. Kjos, C. Kleverlaan,
R. Huygens, G. van der Pol (voorzitter), P. Rodenburg, M. Sanders, O. van Tubergen, T. Walstra, N.
Nagobi (ambtelijk secretaris)
Aanwezig vanaf 11.30 uur (gastspreker): de heer ing. J.R. Buursma, namens de VGWM commissie van de GOR (voorzitter van de VGWM commissie van de GOR, Adviseur milieu, veiligheid,
gezondheid en mobiliteit, Centrale milieucoördinator WCW/Amsterdam Science park UvA | HvA)
Afwezig met bericht: E. Pasman, P. Rodenburg, M. Sluijs (verlof)
Afwezig zonder bericht: VERSLAG

50

55

1. Opening en vaststelling agenda
• Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10.02 uur en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 9 zal schriftelijk worden beantwoord door de COR. Het artikel, d.d. 24 april 2020, AD Valvas - Korter collegejaar redt faculteiten, inzake 8-8-4 zal in plaats van “Vragen van de UCLO i.v.m. Covid-19 uitbraak”,
worden besproken. Ambtelijk secretaris Nagobi zal een kopie van het concept-verslag van
OV d.d. 3 april 2020 per e-mail verstrekken aan Monique Overgaag (UCLO), met de op1

merking dat deze nog niet is vastgesteld in de OV. Tijdens de OV van d.d. 3 april 2020 zijn
voor een groot deel dezelfde vragen als de gestelde vragen van de UCLO door het CvB beantwoord (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
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2. Mededelingen
• Raadslid Sluijs is deze maand bevallen van een zoon en beiden maken het goed. Afgestemd
is dat ambtelijk secretaris Nagobi een boeket naar de familie Sluijs zal laten verzenden namens de COR. (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
• Raadslid Grassiani deelt haar actuele ervaringen met het platform Zoom met de COR. Zij
licht toe dat het meerdere uren achter elkaar per dag digitaal-vergaderen een zeer inspannend bezigheid kan zijn en in haar ervaring is. Ter voorkoming van oververmoeidheid en
eventueel andere lichamelijke klachten ten gevolge van het veelvuldig gebruik van vergadermultimedia is het daarom aan te raden om de videocamera van vergadermultimedia (af
en toe) uit te zetten tijdens een vergadering. Wel is hierbij van belang dat het videobeeld
wordt vervangen door een duidelijke foto en volledige naam van de vergaderdeelnemer.
Raadslid Breetvelt vult hierbij aan dat ook het beeld van Zoom geheel kan worden geminimaliseerd, hetgeen ook kan helpen dergelijke vermoeidheden tegen te gaan. In de COR
wordt vervolgens afgestemd dat raadsleden ook op deze wijze deel kunnen nemen aan de
vergaderingen, zoals door raadslid Grassiani voorgesteld.
• Inzake de GV is er een verslag d.d. 3 april 2020 beschikbaar waarin de vragen van de GV
zijn verwoord aangaande het instemmingsverzoek betreffende het starten van de nieuwe opleidingen BSc Business Analytics en de MSc Data Science and Business Analytics in september van dit jaar. Binnenkort volgt een uitnodiging voor de GV om over dit instemmingsverzoek per e-mail te vergaderen.
• Het formele instemmingstraject inzake het IP heeft in tegenstelling tot eerdere uitspraken
van het College toch vertraging opgelopen in verband met de Coronacrisis. Het College wil
deze nieuwe situatie, met het oog op de 1,5 meter maatschappij meenemen in het IP en dat
kost meer tijd. De COR zal van het College over dit onderwerp nader bericht op korte termijn ontvangen. Vanaf de week van d.d. 6 mei 2020 zal het College de COR inlichten zodra
er meer nieuws over dit punt bekend is.
3. 1 Vaststellen verslag d.d. 27-03-2020
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Verslag d.d. 27-03-2020
Tekstueel: Het verslag is door de COR ongewijzigd vastgesteld. Wel vermeldt voorzitter Van der
Pol dat ten aan zien van de gastsprekers hun bijdrage nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Naar aanleiding van:
• Het verslag d.d. 27-03-2020 is in de IV afgestemd dat raadslid Donner buiten de IV een
lijst met tekstuele aanpassingen aan ambtelijk secretaris Nagobi beschikbaar zal maken (Actiepunt raadslid Donner).
• Het verslag d.d. 27-03-2020 is in de IV afgestemd dat – nu op dit moment de Commissie
Communicatie op dit moment nog maar (tijdelijk) bestaat uit één raadslid - de marketing
c.q. zichtbaarheid van de COR dient te worden aangepakt; in de IV is afgestemd dat nieuwe
raadsleden Donner en Edwards zullen toetreden tot de Commissie Financiën van de COR;
voorgesteld door raadslid Brouwer zal raadslid Edwards in haar plaats treden in de Financiele Commissie; raadslid Edwards is hierover enthousiast en akkoord; raadslid Brouwer geeft
ook aan dat zij eerder dit jaar is toegetreden tot de Commissie HRM en daarmee is uitgetreden uit de Commissie Opleiding & Onderwijs; tot slot wordt het onderwerp Commissies een
agendapunt voor de eerst volgende IV (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
• Het verslag d.d. 27-03-2020 merkt nieuw raadslid Donner (per april 2020) op dat de voorgeschiedenis uit het agendapunt niet direct uit het verslag blijkt. In de IV wordt afgestemd
dat dit punt bij de behandeling van agendapunt 7. inzake het “Voorstel voor toevoeging aan
het huishoudelijk regelement van de COR” de achtergrond door de betrokken raadsleden nader toe zal worden toegelicht.
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Het verslag d.d. 27-03-2020, pagina 12, actiepunt: Raadslid Huygens zal met raadslid
Brouwer inzake de werkgroep “Versterking Medezeggenschap” deze middag na de IV een
overleg hebben om nadere afspraken te maken ter voor bereiding van een presentatie. Op de
eerstvolgende IV wordt een update gegeven.
Het verslag d.d. 27-03-2020, pagina 12, actiepunt, hebben vicevoorzitter Kleverlaan en
raadslid Brouwer een voorstel gedaan voor het huishoudelijk reglement aangaande de procedure rondom vertrouwelijkheid, echter wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de eerst
volgende IV, wegens tijdgebrek.

120

3. 2 Verslag d.d. 17-04-2020
Tekstueel: Het verslag is door de COR gewijzigd vastgesteld:
Pagina 2, regel 54: Raadslid Edwards geeft ten aanzien van haar werkzaamheden aan dat het Frankrijk en Duitsland betreft in plaats van het Verenigd Koninkrijk.
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Naar aanleiding van:
• Het verslag d.d. 17-04-2020 is door de COR afgestemd dat raadslid Donner buiten de IV
een lijst met tekstuele aanpassingen aan ambtelijk secretaris Nagobi beschikbaar zal maken.
(Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
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4. Instemmingsverzoek verlenging Arbodienstcontract (bespreking)
Voorzitter Van der Pol geeft een update over het technisch overleg dat op d.d. 21 april 2020 heeft
plaatsgevonden. Bij dit technisch overleg waren mevrouw P.M. Brok (van HR Strategie en Beleid
UvA), de heer ing. E.F.H. Zwiep (Hoofd van de afdeling Inkoop en Logistiek UvA | HvA), drie leden van het DB van de COR - te weten voorzitter Van der Pol en raadsleden Breetvelt en Grassiani , vicevoorzitter van de Commissie HRM Huygens en ambtelijk secretaris Nagobi aanwezig.
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat het een vruchtbaar overleg is geweest waarin de COR duidelijk
haar zorgen, visie en voorwaarden ten aanzien van het op te stellen addendum voor het verlengen
van het arbocontract AMC kenbaar heeft gemaakt. Een dag na dit overleg heeft de COR een document met nadere uitleg inzake inbesteden, wet en regelgeving ontvangen van de heer Zwiep. Ook is
tijdens dat technische overleg de optie van 2026 is uitvoerig besproken. Naar aanleiding van deze
update volgt er een discussie in de IV. Raadsleden Kleverlaan, Brouwer en Van Tubergen stellen de
rol van HR Beleid en Strategie UvA hierbij aan de kaak, omdat het deze raadsleden is opgevallen dat
de beantwoording van vragen tijdens de O.V. van d.d. 17 april 2020 bijzonder moeizaam verliep.
Beter zou het zijn geweest als tijdens de OV van d.d. 17 april jl. alleen het College en HR Beleid en
Strategie (dus zonder de Arbodienst) bij dat overleg aanwezig zouden zijn geweest gelet op de verschillende belangen die elk gremium heeft. Raadslid Breetvelt stelt voorop dat in het kader van de
WOR, het CvB de gesprekspartner van de COR is en niet de Arbodienst. Vervolgens wordt in de IV
afgestemd dat de rol van HR en Strategie en Beleid een agendapunt wordt voor de eerst volgende IV
(Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi). Ook volgt er ten aanzien van dit agendapunt een discussie
over het instemmingsrecht van de COR ten aanzien van de verlenging van het contract met de Arbodienst AMC. Raadslid Brouwer voegt aan deze discussie toe dat de COR een instemmingsrecht heeft
op de verlenging van het Arbodienstcontract tot en met 2022 evenals op een eventuele de ontbinding
of opzegging, echter het jaarlijks afwegen tot 2026 om - wel of niet - door te gaan nadat de COR zou
hebben ingestemd is voorbehouden aan het CvB. Raadsleden Huygens en Grassiani benadrukken dat
het nu hoofdzakelijk gaat om een instemmingsverzoek tot verlenging tot en met d.d. 31-12-2022 en
waarbij de beslissing om - wel of niet - door te gaan echt in november 2021 moet worden gemaakt.
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat het is aan te bevelen om zeker eerder dan november 2021 een
evaluatie moment te kiezen, gelet op het feit dat een mogelijk aanbestedingstraject minstens 1 jaar
duurt. Raadslid Huygens stelt voor dat gezien de complexiteit van dit dossier de instemmingsbevoegdheid over een eventuele periode na 2022-2026 met tussentijdse opzegmogelijkheden te laten
beoordelen door consultant Steven van Slageren (OR-Consultancy) (Actiepunt raadslid Huygens).
Raadslid Edwards stelt vragen over het te besteden budget van de Arbodienst AMC, want hoe kun je
een dergelijke dienst evalueren als de activiteiten van zo een organisatie zo vaag zijn omschreven.
Daarnaast is het tekort aan bedrijfsartsen een aandachtspunt waar heel scherp op moet worden gelet
bij de evaluatie. Raadslid Huygens concludeert dat het een hoofdzaak is dat er vóór 1 juni 2020 een
addendum t.a.v. de verlenging is waarin alle aandachtspunten en een termijnplanning van de COR
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duidelijk en scherp wordt neergelegd. Vervolgens wordt er door voorzitter Van der Pol in samenspraak met de raadsleden in de IV een timetable de tijdige afronding van dit dossier opgesteld, welke er als volgt uit ziet:
Week (datum)
april/mei
2020
18 (di 28
april – vr 1
mei)

19 (wo 6
mei – vr 8
mei)

20 (ma 11
mei – vr 15
mei)

22 (ma 25
mei – vr mei
29)

175

Actie COR

1. Schriftelijke reactie COR
op de contractvoorstellen
verlenging Arbodienst AMC
– per brief en deze brief zal
inhouden: de punten die in
het addendum moeten staan;
Deze brief wordt in deze
week verzonden aan het CvB
(met HR Beleid en Strategie
UvA en Ilse Mulder, Maarten Huikeshoven en Robert
Fidder in CC)

1. Commissie-HRM – bespreekt ontvangen conceptversie addendum van de
Arbodienst (tijdens een intern overleg COR-HRM
Commissie)
2.technisch overleg met
HRM Commissie COR en
HR Beleid en Strategie UvA
en of CvB, met als doel conceptversie addendum bespreken
3. Commissie-HRM – bespreekt eerst conceptversie
addendum en technisch overleg (intern overleg CORHRM Commissie & DB
COR) en zal de uitkomst
delen met de raadsleden van
de COR
Reguliere IV - ter instemming verlengen Arbodienstcontract of als e-stemming
(in week 21 of week 22)

Actie Arbodienst

Leveren concept versie –
addendum aan de COR
(zodat COR voldoende
voorbereidingstijd heeft om
te kijken of alle punten in
het addendum zitten)

Actie HR Beleid en Strategie
UvA / CvB

technisch overleg met HRM
Commissie COR en HR Beleid
en Strategie UvA en of CvB,
met als doel conceptversie addendum bespreken

5. Hoe gaan we verder met de Kaderbrief 2021 in de GV
Raadsleden Van Tubergen en Donner geven een update over het technisch overleg welke op d.d. 17
april 2020 heeft plaatsgevonden met de Financiële Commissies van de COR en de CSR en de heer
drs. F.D. Boels (F&C). COR-raadslid Van Tubergen geeft aan dat er voor groot deel van het overleg
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is gesproken over de Coronamaatregelen. Daarbij kan worden geconstateerd dat de gevolgen van de
Coronacrisis pas merkbaar zullen zijn in de financiële cijfers van de UvA over 2 à 3 jaar. Dat houdt
in dat deze Coronacrisis voor de begroting en de Kaderbrief 2021 niet veel gevolgen zal hebben.
Raadslid Van Tubergen benoemt ook het onderwerp verlofdagen en dat deze eventueel financiele
gevolgen kunnen hebben. Door het thuiswerken kan het voorkomen dat medewerkers van de UvA
minder snel geneigd zullen zijn hun verlofdagen op te nemen. Dit is een punt van aandacht. Vervolgens wordt het agendapunt verlof uitvoerig besproken en uitgelegd. Raadslid Donner maakt hierbij
wel de nodige kanttekeningen en concludeert dat we niet helemaal vrij zijn van risico’s, bijvoorbeeld
als er wordt gekeken naar de gevolgen van de sluiting van de Gebouwen, de gevolgen voor studentenhuisvesting en dergelijke. Raadsleden Kleverlaan en Breetvelt uiten hun zorgen in dit licht ook
over de gevolgen van de Covid-19 uitbraak in verband met tweede- en derde geldstroom projecten
en meer specifiek de vertragende werking van tweede en derde geldstroom projecten. Verder geeft
raadslid Van Tubergen aan dat de planning van de cyclus nadat deze is aangepast op het verzoek van
de Commissies Finance ook de instemming heeft van deze Commissies Finance. Raadslid Van Tubergen geeft ook aan dat de SLA-cyclus met de heer Boels is besproken en dat we daar nog meer
over gaan horen. Raadslid Donner geeft aan dat het onderwerp Reservebeleid wordt geparkeerd totdat er meer bekend is over de kaderbrief, nu dit onderwerp over landelijk beleid aangaat. Vervolgens
ontstaat er een discussie in de IV over de thuiswerkplek opgang gezet door raadslid Breetvelt. Zij
mist faciliteiten en de daarmee gepaard gaande kosten voor de lange termijn in de Kaderbrief 2021.
Raadslid Walstra geeft ook aan dat de kosten per vierkante meter hoger kunnen oplopen van de
UvA Gebouwen, nu sommige studies zich door hun aard zich eenmaal niet thuis kunnen laten afspelen. Raadslid Donner geeft aan dat deze discussie beter UvA-breed gevoerd kan worden. Deze discussie leidt vervolgens tot het volgende actiepunt, dat de financiële gevolgen voor de facilitering van
thuiswerken en het nieuwe studeren in de 1,5 meter maatschappij, in UvA-gebouwen juist wel thuishoort in de Kaderbrief 2021. Dit aandachtspunt moet worden doorgegeven aan de heer Boels (Actiepunt Financiële Commissie COR).
6. CvB brief in antwoord op vragen COR over verlof
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat dit agendapunt is besproken in het vorige agendapunt over de
Kaderbrief 2021 en sluit daarmee dit onderwerp af.
7. Voorstel voor toevoeging aan huishoudelijk regelement van de COR
Wegens tijdsgebrek wordt in de IV afgestemd dit agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende
IV.
11.30 uur gastpreker Jan Buursma neemt deel aan de videoconferentie.
8. Plannen van duurzame inzetbaarheid
Gastpreker de heer Buursma licht het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid toe. Eerder heeft hij met
raadslid Huygens gesproken over de inkleding van dit onderwerp binnen de Faculteitsraden en de
Diensten binnen de UvA en de HvA. Hierbij is het onder meer van belang dat ervaringen binnen
deze Gremia worden uitgewisseld. Er zal een strategisch personeelsplan moeten worden neergezet,
waarbij de output adequaat wordt geregistreerd en in kaart wordt gebracht. Het Programma Ontwikkel je toekomst 1 is een voorbeeld van Duurzame Inzetbaarheid, maar ook dient bijvoorbeeld gekeken te worden naar de monitoring van ziekteverzuim en werktevredenheid van medewerkers binnen
de UvA, het AMC, de ACTA en de HvA. Heel concreet is het voorstel van de heer Buursma om met
een aantal mensen een sessie voor te bereiden in september 2020, waarvan een afvaardiging van de
HRM Commissies van alle lokale OR-en aan zullen deelnemen met als doel om de vervolgstappen
te bepalen inzake Duurzame Inzetbaarheid. In de IV wordt op verzoek van de heer Buursma afgestemd om Hoogleraar Bevlogenheid aan de Nyenrode Universiteit Willem van Rhenen uit te nodigen als gastspreker voor deze in te plannen bijeenkomst medio september/oktober 2020 (Actiepunt
Commissie HRM/ ambtelijk secretaris Nagobi). Ook wordt op verzoek van raadslid Huygens in de
IV afgestemd dat ter voorbereiding van deze bijeenkomst er een werkgroep Duurzame inzetbaarheid
https://vsnu.nl/files/documenten/CAO/2020/VSNUCAO_Nederlandse_Universiteiten_2020_NL_v2020_01.pdf)
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wordt gevormd binnen de Commissie HRM tezamen met de heer Buursma, om een document met
best practices op te stellen (Actiepunt Raadslid Huygens). Raadsleden Breetvelt en Huygens merken op dat verschillende leeftijdscategorieën extra aandacht verdienen als het gaat om Duurzame
Inzetbaarheid. Leeftijdscategorieën 60plus zijn een onderwerp van zorg in verband met de toenemende vergrijzing en daarmee gepaard gaande problematiek. Ook leeftijdscategorieën 30-40 en 4050 moeten niet uit het oog worden verloren, omdat deze groepen vaak ook te maken kunnen krijgen
met andere maatschappelijke problemen zoals hoge werkdruk en carrière perspectief. De heer
Buursma geeft aan dat het overall van belang is dat elke doelgroep bepaalde aandacht verdient als
het gaat om Duurzame Inzetbaarheid en dat het hierbij van belang is de juiste modus te vinden.
Raadslid Brouwer is van oordeel dat het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid ook op centraal niveau
thuishoort. Raadslid Huygens en de heer Buursma onderschrijven dit standpunt. Niettemin is het van
belang het voorbereidende werk eerst uit te voeren door de COR tezamen met decentrale Raden
merkt raadslid Huygens op. Voorzitter Van der Pol geeft aan het eens te zijn met deze plan van aanpak inzake Duurzame Inzetbaarheid en kondigt aan – nu dit in de IV ook inmiddels ook is afgestemd
met de COR - dat in september 2020 meer nieuws over Duurzame inzetbaarheid zal volgen en sluit
daarmee het agendapunt af.
12.02 uur gastpreker Jan Buursma verlaat de videoconferentie.
9. Korter collegejaar redt faculteiten, inzake 8-8-4 2
Voorzitter Van der Pol leidt het onderwerp in en geeft aan dat het artikel Korter collegejaar redt
faculteiten, inzake 8-8-4, het DB bij het College heeft aangestuurd om 8-8-4 in het IP te zetten. Tot
op heden is het College daar niet mee akkoord gegaan. Dit agendapunt wordt vervolgens - wegens
tijdgebrek- doorgeschoven naar de eerstvolgende IV (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
10. Rondvraag
Raadslid Kjos heeft een vraag of zij de brief van het College inzake het verlof (vergaderstuk) mag
doorsturen een collega. Voorzitter Van der Pol antwoordt positief op deze vraag nu dit document
niet geheim is. Raadslid Brouwer informeert naar de status quo bij de ACTA, nu zij heeft vernomen
dat het protocol voor tandartsen is gewijzigd. Vicevoorzitter Kleverlaan geeft aan dat tandartsen
inmiddels weer aan het werk zijn met aangepaste richtlijnen, welke online bekend zijn gemaakt. Ook
binnen de ACTA is men druk bezig met de voorbereiding van de opschaling van de werkzaamheden,
echter heeft vicevoorzitter Kleverlaan intern nog niets vernomen qua communicatie over beleid e.d.
Raadslid Brouwer kaart een punt van orde aan, als het gaat om de overleggen van de COR, nu deze
voor alle raadsleden niet kenbaar zijn en ter voorkoming van miscommunicatie als het gaat om het
versturen van uitnodigingen voor dergelijke overleggen. Voorzitter van der Pol en ambtelijk secretaris Nagobi stellen voor dat vanaf heden bij de weekmail, elke maandagochtend een overzicht wordt
verstrekt aan de COR t.a.v. alle COR-gerelateerde afspraken en overleggen, voor zover bekend.
Raadslid van Tubergen informeert tijdens de IV naar de status van het aannemen van vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA en verwijst hierbij naar een brief van het CvB d.d. 13
februari 2019. Dit staat los van Kwartiermaker Ombudsfunctionaris A.I. Jacqueline Schoone. Raadslid Van Tubergen betoogt tijdens de IV dat dit dossier stil is komen te liggen. Hieruit volgen twee
actiepunten, te weten dat raadslid Van Tubergen een kopie van de eerder besproken brief van d.d. 13
februari 2019 rondsturen binnen de COR (Actiepunt Van Tubergen) en dat ambtelijk secretaris
Nagobi navraag doen bij Bestuurssecretaris mevrouw drs. M.A. Herweijer over dit dossier (Actiepunt Nagobi).Tot slot geeft voorzitter Van der Pol aan dat hij een concept-stuk voor de bijdrage van
de COR voor het Jaarverslag 2019 van de UvA heeft geschreven. Raadsleden worden er vervolgens
op geattendeerd uiterlijk vandaag hun commentaar te leveren op het stuk bij voorzitter van der Pol
pere-mail. In verband met de feestdagen zullen Voorzitter Van der Pol en ambtelijk secretaris de
eerstvolgende werkdag in de in de ochtend de eindversie opstellen en versturen.
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12.22 uur.
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AD Valvas - Korter collegejaar redt faculteiten, inzake 8-8-4, d.d. 24-04-2020
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Openstaande actiepunten
n.a.v. de IV d.d. 27-03-2020
• Conceptbrief over positie ICTS schrijven (commissie O&O en Huygens)
n.a.v. de IV d.d. 17-04-2020
• Aanpassen brief Medewerkersmonitor (Van Tubergen).
n.a.v. de IV d.d. 24-04-2020
• Ambtelijk secretaris Nagobi zal een kopie van het concept-verslag van OV d.d. 3 april 2020 per
e-mail verstrekken aan Monique Overgaag (UCLO), met de opmerking dat deze nog niet is
vastgesteld
• Het onderwerp Commissies wordt geagendeerd voor de eerst volgende IV (Actiepunt ambtelijk
secretaris Nagobi)
• Verslag van d.d. 27-03-2020 merkt nieuw raadslid Donner op dat de voorgeschiedenis uit het
agendapunt niet direct uit dit verslag blijkt. In de IV wordt afgestemd dat dit punt bij de behandeling van agendapunt 7. inzake het “Voorstel voor toevoeging aan het huishoudelijk regelement van de COR” de achtergrond door de betrokken raadsleden nader toe zal worden toegelicht, echter wordt dit onderwerp door geschoven naar de eerst volgende IV, wegens tijdgebrek.
• Raadslid Huygens zal met raadslid Brouwer inzake de werkgroep “Versterking Medezeggenschap” deze middag na de IV een overleg hebben om nadere afspraken te maken ter voor bereiding van een presentatie. Op de eerstvolgende IV wordt een update gegeven.
• Ten behoeve van het verslag van d.d. het verslag van d.d. 27-03-2020 is in de IV afgestemd dat
raadslid Donner buiten de IV een lijst met tekstuele aanpassingen aan ambtelijk secretaris Nagobi beschikbaar zal maken. (Actiepunt raadslid Donner)
• Ten behoeve van het verslag van d.d. het verslag van d.d. 17-04-2020 is in de IV afgestemd dat
raadslid Donner buiten de IV een lijst met tekstuele aanpassingen aan ambtelijk secretaris Nagobi beschikbaar zal maken. (Actiepunt raadslid Donner)
• De rol van HR en Strategie en Beleid moet worden geagendeerd een agendapunt voor de eerst
volgende IV (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
• Raadslid Huygens stelt voor dat gezien de complexiteit van dit dossier de instemmingsbevoegdheid over een eventuele periode na 2022-2026 met tussentijdse opzegmogelijkheden te laten beoordelen door consultant Steven van Slageren (OR-Consultancy) (Actiepunt raadslid Huygens).
• De financiële gevolgen voor de facilitering van thuiswerken en het nieuwe studeren in de 1,5
meter maatschappij, in UvA-gebouwen hoort benoemd te worden in de Kaderbrief 2021. Dit
aandachtspunt moet worden doorgegeven aan de heer Boels (Actiepunt Financiële Commissie
COR)
• Ambtelijk secretaris zal uitzoeken waar we als COR staan omtrent het document management
systeem InProcess en zal deze status en een terugkoppeling geven hierover aan raadslid Walstra
en het DB (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
• In de IV wordt op verzoek van de heer Buursma afgestemd om Hoogleraar Bevlogenheid aan de
Nyenrode Universiteit Willem van Rhenen uit te nodigen als gastspreker voor deze in te plannen
bijeenkomst inzak Duurzame Inzetbaarheid medio september/oktober 2020 (Actiepunt Commissie HRM/ ambtelijk secretaris Nagobi).
• In de IV wordt afgestemd dat ter voorbereiding van deze bijeenkomst er een werkgroep Duurzame inzetbaarheid wordt gevormd binnen de Commissie HRM tezamen met de heer Buursma,
om een document met best practices op te stellen (Actiepunt Raadslid Huygens).
• Agendapunt 9 inzake Korter collegejaar redt faculteiten over 8-8-43, wordt geagendeerd
voor op de eerst volgende IV(Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
• Inzake vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA zal raadslid Van Tubergen
een kopie van de eerder besproken brief van d.d. 13 februari 2019 rondsturen binnen de COR
(Actiepunt Van Tubergen).
• Inzake vertrouwenspersoon bestuurlijke integriteit binnen de UvA Bestuurssecretaris zal ambtelijk secretaris Nagobi navraag doen bij Bestuurssecretaris mevrouw drs. M.A. Herweijer over dit
dossier (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
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