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VERSLAG
1. Opening, vaststelling agenda
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10:00 uur en heet de nieuwe COR-leden van harte
welkom. De vergadering zal worden gestart met een voorstelronde.
De agenda wordt gewijzigd vast gesteld. Om 11:30 uur zal mevrouw Euving (secretaris UvA) aansluiten bij de vergadering. Zij zal toelichten hoe de opstart van het onderwijs geregeld is in het kader
van het COVID-virus.
2. Voorstelronde
Voorzitter Van der Pol meldt dat de COR een afgevaardigde van zowel de OR EB als de OR FGw
nog een raadslid mist. Dit heeft te maken met het te weinig tijd krijgen en hebben van te veel overuren. Momenteel nemen er 14 raadsleden zitting in de COR en daarvan is 1 raadslid, Linda Schaap,
van de GOR, afwezig wegens vakantie. Deze vakantie was al ingepland voordat zij wist dat zij ging
deelnemen in de COR. Raadslid Hille volgt de vergadering via Zoom.
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Voorzitter Van der Pol geeft na de opening het woord aan de leden van de COR. Elk lid stelt zichzelf kort voor.
3. Mededelingen
Voorzitter Van der Pol doet de navolgende mededelingen:
• De oude COR was een zeer effectieve COR. Er werd veel vergaderd, maar daarbij werd ook
een groot aantal zaken gerealiseerd. Hij spreekt de hoop uit dat dit met deze COR ook het
geval zal zijn.
• Er is hard gewerkt aan het document ‘Sociale Veiligheid’. Dit dossier is afgelopen week afgerond.
• Op de valreep is ingestemd met de verdeling van NPO-gelden. Vlak voor de zomervakantie
moest een en ander met spoed bedacht en uitgegeven worden. Op 31 augustus is behoudens
één onderwerp (psychologische hulp student) ingestemd met de verdeling.
• Bij de verlenging van het contract met de Arbodienst is vergeten de COR akkoord te vragen.
Het contract is met een jaar verlengd. De Arbodienst is gestart met een verbetertraject van
een jaar. Dit jaar moet de Arbodienst kunnen aantonen dat hij een verlenging waard is. Het
besluit hierover dient door de Bestuurder in het najaar te worden genomen.
Vicevoorzitter Grassiani doet de navolgende mededeling:
• Er wordt een afspraak gepland tussen de COR en Facility Services. Dit in het kader van de
ventilatie in het gebouw. Facility Services zal nogmaals komen uitleggen hoe een en ander
geregeld is en hoe de ventilatie binnen de UvA-Gebouwen werkt.
4. Installatie nieuwe COR:
- Verkiezing van voorzitter en DB
- Inventarisatie belangstelling voor COR-commissies:
1. Financiën, 2. HRM, 3. Huisvesting, 4. Onderwijs & Onderzoek, 5 PIG en 6 Communicatie.
Verkiezing van voorzitter en DB
Voorzitter Van der Pol meldt dat, behalve hijzelf, niemand aangegeven heeft voorzitter te willen
worden. Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat zij ook weer in het DB wil plaatsnemen. Mochten er
meer COR-leden zijn die dit ook willen, dan kunnen zij dit aan haar doorgeven.
Voorzitter Van der Pol legt vervolgens uit hoe de COR precies in elkaar steekt. Zo mag een DBlid geen voorzitter van een commissie zijn.
Raadslid Torenvliet wil weten of er ook een COR-WhatsAppgroep bestaat. Voorzitter Van der
Pol geeft aan dat er wel een SOS-Whatsappgroep is. Deze wordt gebruikt op het moment dat er direct een besluit genomen moet worden. Deze app verwijst altijd naar een e-mail die reeds is verzonden. Het blijkt dat ambtelijk secretaris Nagobi al bezig is met het verkrijgen van de telefoonnummers van alle leden om zo een nieuwe COR-Whatsappgroep aan te maken.
Vervolgens wordt onder de COR-leden een schriftelijke verkiezing gehouden. Voorzitter Van
der Pol wordt unaniem tot voorzitter verkozen. Hij dankt eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Ook Vicevoorzitter Grassiani wordt na een schriftelijke verkiezing unaniem voor het DB herkozen.
Inventarisatie belangstelling voor COR-commissies
Voorzitter Van der Pol geeft aan welke commissies er allemaal zijn en wat deze commissies inhouden. Raadslid Donner stelt dat de PIG Commissie als voornaamste doel heeft het beoordelen van de
informatievoorziening dossiers voor de COR. De PIG Commissie heeft het liefst twee leden erbij.
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de Commissie Communicatie als doel heeft de COR
zichtbaarder te maken. Er moeten meer nieuwsbrieven verspreid worden.
Raadslid Van Woerden wil weten in hoeveel commissies een COR-lid mag deelnemen. Hij oppert verder het idee dat iedere commissie als onderdeel het communicatieaspect voor zijn rekening
neemt. De communicatiecommissie kan dan geschrapt worden. Hij is van mening dat er nu wel erg
2

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

veel commissies zijn.
Raadslid Pasman merkt op het op zich wel belangrijk te vinden dat de COR een communicatiecontactpersoon heeft op centraal niveau. Raadslid Kjos sluit zich hierbij aan. Raadslid Van Woerden
geeft aan dat er ook iemand in het DB aanwezig zou kunnen zijn die zich sec met communicatie bezighoudt. Voorzitter Van der Pol zal navraag doen bij Collegevoorzitter Geert ten Dam of hier tijd
en geld voor is (Actiepunt voorzitter).
Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat 4. Onderwijs & Onderzoek, de COR bij elke vergadering
c.q. de IV ook het onderdeel Communicatie in het achterhoofd houden. Raadslid Pasman geeft aan
dit als speerpunt in de gaten te houden, er hoeft niet per se een commissie voor te worden opgetuigd.
Zij zal het onderwerp met regelmaat in de vergadering terugbrengen, mocht dit nodig zijn.
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de HRM commissie de afgelopen tijd een gigantische
commissie was, met enorm veel werk. Dat heeft veel profijt opgeleverd, maar er moet wel over nagedacht worden of dit de juiste manier was of dat wellicht de commissie anders ingericht zou moeten worden. Vicevoorzitter Grassiani is van mening dat niet aan alle onderwerpen die aangedragen
worden aandacht kan worden besteed. Men is geneigd om in alles wat op het pad verschijnt te duiken. Dit is niet altijd nodig. Er moet gekozen worden welke onderwerpen belangrijk zijn om tijd
voor vrij te maken.
Voorzitter Van der Pol verzoekt de leden de voorkeur voor een commissie per mail door te geven (top drie). Raadslid Van Tubergen geeft aan dat de oude COR de dag ervoor de jaarafsluiting
met het bestuur heeft gehad. De komende tijd zal het onderwerp veiligheid een belangrijke rol spelen. Hij vindt het wenselijk dat veiligheid meer op de voorgrond geplaatst wordt; er is expertise en
inbreng nodig.
5. COVID- stand van zaken - Toelichting start onderwijs mevrouw Euving (11.30 uur)
Mevrouw Euving stelt zich kort voor. Zij is bij de UvA werkzaam als Secretaris van de Universiteit.
Ze is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning en diensten. Ze werkt hierbij samen met het
CvB. Zij is lid van de crisisorganisatie van de UvA en in dat kader vervult zij een coördinerende rol
m.b.t. corona.
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat op 16 augustus jl. een gesprek heeft plaatsgevonden tussen
de COR en Collegevoorzitter Geert ten Dam. Vanuit het personeel is er een brandbrief verstuurd.
Hierin worden de zorgen geuit van het personeel met betrekking tot de opening. De UvA bestaat uit
kleine ruimtes, de vraag is hoe het met de ventilatie zit. Er is wel opgevallen dat het CvB moeite
doet om een en ander menselijk aan te pakken. Voorzitter Van der Pol geeft echter aan dat de COR
zich blijft afvragen of dit genoeg is.
Mevrouw Euving vindt het momenteel ook een spannende tijd. Er is sprake van een transitiemoment. Medewerkers en studenten staan er heel gemengd in. Er zijn 3 groepen te onderscheiden: er
is een groep die zich nog steeds ernstige zorgen maakt. Daarnaast is er een groep die geen maatregelen meer wil. Tot slot is er een groep die zich tussen deze twee uitersten beweegt. Zij geeft aan dat
de overheid en OCW tot beslissingen komen via een stappenplan, dat houvast moet bieden aan de
mensen die thuiswerken en de mensen die op locatie aanwezig zijn. Er wordt voortdurend gewerkt
aan een heldere vertaling van de overheidsrichtlijnen naar de UvA-situatie.
Raadslid Torenvliet merkt op dat de Arbowet stelt dat de werkgever een werknemer een veilige
werkplek moet garanderen. Hierbij rijzen de vervolgvragen: wat is een veilige werkomgeving en wie
bepaalt dat.
Mevrouw Euving antwoordt dat de overheid heeft bepaald dat het weer veilig is om te beginnen
met het geven van onderwijs zonder de 1.5 meter-afstandsregel.
Raadslid Torenvliet vraagt vervolgens aan mevrouw Euving wat haar standpunt is over bovengenoemde uitleg over veiligheid van de overheid, of de RIVM-richtlijnen door de UvA worden gevolgd of de overheidsrichtlijnen.
Mevrouw Euving antwoordt dat de UvA vanaf het begin van de crisis de richtlijnen van het
RIVM heeft gevolgd. OCW zorgt voor een vertaling van de overheidsmaatregelen naar de onderwijssector. Dit is neergelegd in een servicedocument met uitgewerkte kaders. Er vindt ook overleg
plaats met andere universiteiten. De UvA kiest geen eigen lijn.
Raadslid Torenvliet wil van mevrouw Euving weten wat hij een docent zal moeten antwoorden
die mailt: ‘Ik voel mij niet veilig genoeg om voor de klas te gaan staan’. Mevrouw Euving meldt dat
in deze transitiefase respect voor elkaars gevoelens heel belangrijk is. De UvA zet zich in om me3
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dewerkers zich comfortabel te laten voelen, maar dat kan alleen met maatwerk en in goed onderling
overleg.
Raadslid Torenvliet meldt hierop dat volgende week de colleges wel weer zullen starten. Als een
docent aangeeft dat men digitaal wil blijven lesgeven, welke reactie wordt dan gegeven?
Mevrouw Euving antwoordt dat dan een gesprek zal moeten plaatsvinden. Er zit wel een grens
aan datgene wat voor medewerkers geregeld kan worden. Feit is dat de UvA weer opengaat. Er zal
weer onderwijs moeten worden gegeven. Er is geen UvA-breed antwoord te geven: per opleiding
moet gekeken worden wat nodig is.
Raadslid Van Woerden is van mening dat het maatwerk en het algemene beleid van het CCT
haaks op elkaar staan. Hij is van mening dat het CCT denkt in de beste algemene oplossing, dit is
niet altijd de beste individuele oplossing.
Mevrouw Euving geeft aan dat de UvA sterk decentraal is ingericht; alle gebouwen zijn verschillend en ook de opleidingen zijn verschillend. Het CCT richt zich op bieden van houvast en duidelijkheid voor de organisatie als geheel waar dat nodig is, maar probeert vanaf het begin van de
crisis ook ruimte te creëren voor decentrale oplossingen. .
Voorzitter Van der Pol vraagt wat te doen als er zaken misgaan. Bij wie moet men zijn, welke
ruimte is er? Er leek bijvoorbeeld eerst geen ruimte om collega’s die niet wilden komen ter wille te
zijn. Hier is met Collegevoorzitter Geert ten Dam over gesproken, waaruit bleek dat maatwerk mogelijk is. Maar concreet blijft de vraag hoe dit soort specifieke zaken gedekt zijn.
Raadslid Naaraat zegt dat dit bij het begin van de coronacrisis ook bij Tandheelkunde speelde.
Het met elkaar in gesprek gaan heeft erg geholpen.
Raadslid Brand geeft aan dat de communicatie over dit onderwerp sterk verbeterd kan worden,
er is nu nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld als een collega online les blijft geven, hoe kunnen dan de
overige uren voor de studenten worden georganiseerd? Vicevoorzitter Grassiani merkt op dat de
woordkeuze ‘aanwezigheidsplicht’ zeer verkeerd overkomt bij de medewerkers.
Raadslid Hille vindt het zorgelijk dat medewerkers die aangeven niet op locatie te willen werken, worden weggezet als werkweigeraars. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men dit
niet wil, bijvoorbeeld een zieke partner of een ziek familielid. Mevrouw Euving geeft aan dat er met
deze mensen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden en dat dit ook zo wordt gecommuniceerd.
Raadslid Van Tubergen merkt op dat hij in de communicatie mist dat de te leveren faciliteiten
niet oneindig zijn. Ook mist hij in het huidige systeem het openbaar vervoer. Hier gold lange tijd een
maximaal aantal reizigers. Vicevoorzitter Grassiani stelt dat er nu vanuit de overheid geen beperkt
reisadvies meer geldt. Toch geven medewerkers volgens de heer Van Tubergen aan dat zij niet met
het openbaar vervoer willen reizen. De communicatie botst met het feit dat dit een jaar lang niet geadviseerd werd.
Raadslid Pasman brengt voor het beeld van mevrouw Euving de uitgebreide discussie ter sprake
die ontstond tijdens de IV van afgelopen week. Welke zaken worden wel of niet met de leidinggevende besproken? Sommige zaken horen bij de Arboarts. Er is heel veel onduidelijk. Het moet wel
helder zijn in het kader van goed overleg of men dat wel of niet met de leidinggevende kan bespreken. Mevrouw Euving stelt dat goed overleg met de leidinggevende het uitgangspunt moet zijn.
Wanneer dat nodig is, kan de Arboarts betrokken worden en een advies geven. Zij spreekt de verwachting uit dat zaken doorgaans in gesprek met de leidinggevende kunnen worden opgelost.
Raadslid Pasman meldt verder dat weer een groot aantal klaslokalen het lager onderwijs in Amsterdam zijn gesloten wegens een COVID-uitbraak. Heeft de UvA een plan voor als dit ook op de
UvA mocht gebeuren? Mevrouw Euving antwoordt dat dit plan er is. De UvA staat hierbij in nauw
contact met de GGD.
Raadslid Kjos stelt dat ook gevaccineerde mensen kwetsbaar zijn voor het virus. De UvA heeft
voor iedereen een zorgplicht. Wat als een groot aantal medewerkers COVID krijgt? Zij wil weten of
daarover nagedacht is. Mevrouw Euving geeft aan dat het kabinet op basis van het OMT-advies van
mening is dat het veilig genoeg is om open te gaan. De UvA werkt hard aan het creëren van omstandigheden waarin zo veilig mogelijk gewerkt kan worden.
Voorzitter Van der Pol rondt dit punt af. Volgende week is een OV gepland met het CvB. Bovenstaande punten zullen meegenomen worden. Hij geeft aan zelf meer behoefte te hebben aan cijfers, hoeveel mensen zijn besmet, hoeveel mensen hebben aangegeven niet op locatie les te willen
geven.
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7. Planning dossiers najaar
8. Scholing en Training
9. Concept-agenda OV d.d. 10-09-2021
Wegens tijdgebrek worden de punten 5 en 6 doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Vicevoorzitter Grassiani verzoekt wel met betrekking tot punt 7 OV-vergadering de eventuele input
aan haar te mailen. Voorzitter Van der Pol meldt dat eind september overgestapt wordt op het informatieverwerkingssysteem InProces. Hierin zullen de stukken voor de vergaderingen worden geplaatst.
10. Rondvraag en sluiting
Raadslid Pasman merkt op dat de UvA in de World University Ranking (Times Higher Education)
op plaats 65 staat.
Vicevoorzitter Grassiani meldt dat bij de opening van het academisch jaar op maandag 6 september twee leden van de COR aanwezig mogen zijn. Raadslid Brand meldt dat hij zondag 5 september op vakantie gaat. Ook dit stond al gepland.
Voorzitter Van der Pol bedankt de COR-leden en sluit de vergadering om 12:40 uur.
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Alle openstaande actiepunten worden behandeld op de IV d.d. 24 september 2021
Momenteel zijn dit nog de openstaande actiepunten (e.e.a. is doorgenomen met het DB, tijdens de
DBO d.d. 16 september 2021)
n.a.v. de IV d.d. 24-04-2020
• 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 Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit opvragen bij de bestuurssecretaris
n.a.v. de IV d.d. 30-10-2020
Voorzitter Van der Pol en raadslid Van Tubergen zouden als afgevaardigde namens de COR
tot deze denktank/denkpanel toetreden. Voorzitter Van der Pol kondigt vervolgens in de IV
aan dat hij hierover navraag zal doen (Actiepunt voorzitter Van der Pol) Ambtelijk secretaris zal de laatste status opvragen aan de bestuurssecretaris CvB. Afgehandeld
n.a.v. de IV d.d. 12-02-2021
• In de IV wordt afgestemd dat ambtelijk secretaris Nagobi een overzicht zal vragen bij het
College over de het energielabel-status van de UvA-Gebouwen (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi). Ambtelijk secretaris zal dit vragen aan de bestuurssecretaris CvB.
n.a.v. de IV d.d. 19-03-2021
• Inzake EDI-instrumenten: Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat zij bij de opstellers van de
documenten de stand van zaken zal uitzoeken en de COR hierover op een volgende IV zal
informeren (Actiepunt Vicevoorzitter Grassiani).  CIE HRM overdracht: dit loopt
n.a.v. de IV d.d. 24-04-2020
• 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
Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit opvragen bij de bestuurssecretaris
n.a.v. de IV d.d. 30-10-2020
Voorzitter Van der Pol en raadslid Van Tubergen zouden als afgevaardigde namens de COR tot
deze denktank/denkpanel toetreden. Voorzitter Van der Pol kondigt vervolgens in de IV aan dat hij
hierover navraag zal doen (Actiepunt voorzitter Van der Pol) Ambtelijk secretaris zal de laatste
status opvragen aan de bestuurssecretaris CvB.
n.a.v. de IV d.d. 12-02-2021
• In de IV wordt afgestemd dat ambtelijk secretaris Nagobi een overzicht zal vragen bij het College
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over de het energielabel-status van de UvA-Gebouwen (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
Ambtelijk secretaris zal dit vragen aan de bestuurssecretaris CvB.
n.a.v. de IV d.d. 19-03-2021
• Inzake EDI-instrumenten: Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat zij bij de opstellers van de documenten de stand van zaken zal uitzoeken en de COR hierover op een volgende IV zal informeren
(Actiepunt Vicevoorzitter Grassiani).  CIE HRM overdracht: dit loopt
n.a.v. de IV d.d. 27-08-2021
• Raadslid Donner vraagt zich af of het niet zo zou moeten zijn dat de COR adviesrecht krijgt met
betrekking tot aanstellingen. Voorzitter Van der Pol zal op woensdag 1 september deze vraag
meenemen in zijn gesprek met Collegevoorzitter Geert Ten Dam tijdens het Agenda Overleg
(AO). (Actiepunt voorzitter) afgehandeld door Gerwin, Collegevoorzitter Ten Dam gaat hier over
nadenken.
• COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat er sinds afgelopen week een aantal zaken met betrekking
tot reiskosten zijn veranderd, alleen feitelijke reisdagen worden vergoed. De registratie hiervan
werkt nog niet geheel naar behoren. Deze nieuwe regeling is opgelegd vanuit de fiscus. Hij zal ook
dit onderwerp bespreken met Collegevoorzitter Ten Dam. (Actiepunt voorzitter) Dit loopt
• Met betrekking tot het punt ‘NPO’ meldt de voorzitter dat beloofd is deze week met een
stemvoorstel te komen. Per 1 september start een nieuwe GV. Als het stemvoorstel van de oude
GV dient te komen, dan zal dit aankomend weekend nog dienen te gebeuren. Het cruciale punt is
of studenten akkoord gaan met het tegenvoorstel van het CvB over de vergoeding van de kosten
van psychische hulp. Raadslid Donner zal proberen aankomend weekend de student-GV-leden te
bereiken, zodat uiterlijk maandag a.s. gereageerd kan worden. (Actiepunt Raadslid Donner)
Afgehandeld
• Raadslid Pasman geeft aan dat de overheid fondsen ter beschikking heeft gesteld voor onderzoekers. Hem is ter ore gekomen dat die gelden bij de Principal Investigators ’s (PI’s) terechtkomen
en niet bij de onderzoekers zelf. Vicevoorzitter Grassiani stelt dat voor zover zij weet, die gelden
echt naar de studenten toegaan. Dit gebeurt, zodat hun contract verlengd kan worden. Belangrijk is
wel hier goed bovenop te blijven zitten, omdat het wel de bedoeling is dat het geld bij de juiste
persoon terechtkomt. Raadslid Pasman zal nader onderzoek doen en daarna de COR-leden informeren. (Actiepunt Raadslid Pasman)
n.a.v. de IV d.d. 03-09-2021
• Raadslid Pasman merkt op het op zich wel belangrijk te vinden dat de COR een communicatiecontactpersoon heeft op centraal niveau. Raadslid Kjos sluit zich hierbij aan. Raadslid Van Woerden
geeft aan dat er ook iemand in het DB aanwezig zou kunnen zijn die zich sec met communicatie
bezighoudt. Voorzitter Van der Pol zal navraag doen. (Actiepunt Voorzitter van der Pol)
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