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Aanwezig: G. van der Pol (Voorzitter), E. Grassiani (Vicevoorzitter), H. Brand, D. Donner, C. Hille,
R. Jonkman, H. Kjos, L. Torenvliet, O. van Tubergen, N. van Woerden.
Afwezig met bericht: H. Brand, T. Markaki, N. Naaraat, E. Pasman, M. Sanders, L. Schaap
Afwezig zonder bericht: VERSLAG
1. Opening, vaststelling agenda
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen van harte welkom.
13. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, wegens een nieuw toegevoegd agendapunt ‘Kwetsbaarheid in webapplicatie UvA Q’.
2. Mededelingen
Voorzitter Van der Pol doet de navolgende mededelingen:
• Volgende week krijgt de GV een e-stemming voorgelegd over het instemmingsverzoek van
het CvB gericht aan de GV betreffende de naamswijziging van de bacheloropleiding Econometrics.
• Op de IV d.d. 15 oktober 2021 zal het DB-raadslid-schap worden geagendeerd.
Vicevoorzitter Grassiani deelt mee dat afgelopen week tweemaal een ontruiming plaatsvond op
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het REC. De Bestuurder heeft hier niet over gecommuniceerd aan de medewerkers en dat is een aandachtspunt. Het feit dat hierover wel melding is gedaan in de Folia, maakt dit niet anders. Het aandachtspunt zal worden meegenomen voor het komende Agenda Overlag (AO) met de Bestuurder.
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3. Kwetsbaarheid in webapplicatie UvA Q
Voorzitter Van der Pol geeft een update over dit nieuwe datalek incident. In de IV wordt de impact
van het incident besproken, zorgen geuit en kritische vragen gesteld over de omvang, de achtergrond
en de wijze van communiceren door de UvA over deze kwestie. Raadslid Donner geeft aan dat met
betrekking tot de omvang, het een beperkte groep UvA Q gebruikers (17), betrof. Raadslid Van Tubergen geeft aan dat de nieuwsbrief in eerste instantie niet duidelijk is. Helemaal onderaan het bericht lees je wat je als medewerker moet doen en of je als medewerker actie moet ondernemen. Hij
zou graag zien dat dit boven aan het bericht komt te staan. Voorzitter Van der Pol geeft aan dat CvBlid de heer Lintsen hem snel op de hoogte heeft gebracht over het incident, echter de communicatie
naar buiten toe liet enige tijd op zich wachten. Bovendien was het nieuwsbericht moeilijk vindbaar
op de UvA-website. Raadslid Kjos wil weten of de gelekte data ook feedback inhoudt waarvan namen van docenten zijn weergegeven. Raadslid Donner geeft aan dat betreffende de 17 buitgemaakte
wachtwoorden, dat zou kunnen. Hij is daarnaast wel van mening dat het nieuwsbericht voldoende
duidelijk is en geeft aan dat het van belang is dat medewerkers waken voor phishing. De Commissie
PIG zal zich moeten gaan beraden over de feitelijke impact van deze kwestie.
In de IV wordt afgestemd dat voorzitter Van der Pol de genoemde vragen en aandachtspunten deze middag of maandagochtend zal voorleggen aan de heer Lintsen.
4. Verslagen
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Verslag d.d. 27-08-2021
Tekstueel:
Het verslag is gewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van:
• Pagina 4, regel 201: Vicevoorzitter Grassiani heeft enkele opmerkingen ten aanzien van de
volgende zin:
“de memo Sociale Veiligheid van 15 juli jl. als leidraad geldt. In principe wordt met het nieuwe
voorstel ingestemd. ”
- “memo” moet gewijzigd worden naar een andere naam;
- de naam “leidraad” moet gewijzigd worden naar een andere naam;
- de genoemde datum is niet correct, dat moet zijn d.d. 22 juni 2021.
Vicevoorzitter Grassiani heeft de opmerkingen:
• Pagina 5, r. 259: “Pi’s” moet vervangen worden door Principal Investigators ’s
• Pagina 5, regel 260: “studenten” moet worden vervangen door PhD’s
Voorzitter van der Pol geeft aan dat het DB vorige week de lijst van openstaande acties heeft
doorgenomen. De openstaande actiepunten worden behandeld in het verslag d.d. 03-09-2021. De
acties voor de COR 2018-2021, zijn hiermee afgesloten.
Verslag d.d. 03-09-2021
Tekstueel:
Het verslag is gewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Vicevoorzitter Grassiani heeft de opmerkingen:
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Pagina 2, regel 64: “document” moet vervangen worden door “dossier” en “dossier sociale
veiligheid” moet zijn “regelingen sociale veiligheid”
Pagina 3, regel 116: de zin “moet worden opgenomen in de agenda” vervangen door “de
COR moet bij elke vergadering c.q. de IV ook het onderdeel Communicatie in het
achterhoofd houden”.
Pagina 5, regel 237: “bij de opening van de UvA” vervangen door “bij de opening van het
academisch jaar”
Actiepunt: 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. AS Nagobi zal navraag doen bij
Robert Zwitser.
Pagina 4, regel 206: Voorzitter van der Pol bevestigt de vraag van AS Nagobi.

Tekstuele aanpassingen van mevrouw Euving worden na vaststelling toegevoegd.
AS Nagobi zal de navragen wanneer de COR een reactie over deze regelingen van het CvB kan ontvangen en wanneer precies de Bewustwordingscampagnes worden gelauncht. Vicevoorzitter Grassiani en raadslid Van Tubergen benadrukken dat het van belang is dat in de Communicatie van de
COR op korte termijn wordt uitgelicht dat de Commissie HRM hard heeft gewerkt aan het eindresultaat van de regelingen sociale veiligheid.
5. COR Commissies
- mededelingen voorzitterschap commissie
- en andere zaken
Raadslid Van Tubergen deelt mee dat de Commissie Huisvesting eerder deze week bij elkaar is geweest. In dit overleg is onder meer besloten dat hij wederom de voorzitter zal zijn van de Commissie
Huisvesting. Voorzitter Van der Pol en raadslid Hille maken ook deel uit van deze Commissie. In
het Commissieoverleg is onder meer benadrukt wat de komende tijd belangrijke onderwerpen zullen zijn op het gebied van huisvesting. Vaststaat dat de huisvesting voor het werken en het onderwijs
zal gaan veranderen. Covid-19 heeft dit proces versneld. Door deze andere werkvormen zal niet alleen de huisvesting aangepast moeten worden, maar ook het apparaat dat dat bestuurt. Raadslid Van
Tubergen neemt deel in de Programmagroep het Universiteitskwartier namens de COR. Voorzitter
Van der pol maakte daar ook deel van uit namens de OR-FGw. Op deze wijze is ook de medezeggenschap hierbij betrokken. Daarnaast is de huisvesting ook een onderdeel van Financiën. De Commissie Huisvesting kwam tijdens het overleg steeds terug op de vraag of de structuur c.q. de inrichting van het huidige Huisvestingspad en het Huisvestingsbeleid van de UvA nog wel aansluit op
de nabije toekomst. De COR dient zich hierbij af te vragen hoe deze invloed kan uitoefenen op dit
beleid. De Commissie Huisvesting doet hierbij het voorstel om met de bestuurder op de komende
heidag, begin februari 2022, in gesprek te gaan over deze vragen. Daarnaast dient de Commissie
Huisvesting zich ook bezig te houden met diverse subonderdelen zoals ventilatie, m2 en andere onderwerpen.
AS Nagobi zal naar aanleiding van gestelde vragen van raadslid Torenvliet over m2, aan de
bestuurder vragen wat de laatste stand van zaken is rond de Commissie herziening m2 werkplek
(Actiepunt AS Nagobi).
Verschillende raadsleden hebben vragen over ventilatie in verschillende zalen op de UvA.
Vaststaat dat de ventilatie in sommige zalen van de UvA niet conform de geldende normen zijn. De
UvA heeft dit ook erkend. Naar aanleiding van deze discussie zal AS Nagobi na de IV een reminder
sturen aan de COR met de inhoud dat vragen ter voorbereiding van de Informatiesessie over ventilatie door FS, d.d. 1 1oktober 2021, per e-mail aan de COR kunnen worden gemaild. AS zal deze vervolgens delen met de spreker van FS (Actiepunt AS Nagobi).
Raadslid Hille deelt mee dat de Commissie HRM recent bij elkaar is geweest. In dit overleg
onder meer besloten dat zij de voorzitter zal zijn van de Commissie HRM. Daarnaast maken raadsleden Naaraat, Markaki, Sanders, Kjos, Van Woerden, Jonkman, Schaap en vicevoorzitter Grassiani
ook deel uit van deze Commissie.
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Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de Commissie Opleiding en Onderzoek (O&O) deze
ochtend bij elkaar is geweest. In dit overleg is onder meer besloten dat raadslid Van Woerden beoogd voorzitter is, in afwachting van de reactie van raadslid Brand. Daarnaast maken raadsleden
Kjos en voorzitter Van der Pol en vicevoorzitter Grassiani ook deel uit van deze Commissie.
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de Commissie Financiën - per e-mail – heeft laten weten dat raadslid Donner de voorzitter van deze Commissie is geworden. Daarnaast maken raadsleden
Pasman, Torenvliet, Brand en Van Tubergen ook deel uit van deze Commissie.
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de Commissie Financiën - per e-mail – heeft laten weten dat raadslid Donner de voorzitter van deze Commissie is geworden.
Raadslid Torenvliet deelt mee dat hij de voorzitter van de Commissie Privacy, Informatisering en Gegegevensbescherming (PIG) is geworden. Raadsleden Schaap en Donner maken ook deel
uit van deze Commissie.
In eerdere IV heeft raadslid Pasman aangegeven zich bezig te willen houden met Communicatie.
AS Nagobi zal het verzoek van het voorzitterschap van de Commissie Communicatie aan hem voorleggen. Voorzitter Van der Pol, raadslid Kjos en AS Nagobi (redactioneel), maken ook deel uit van
deze Commissie.
6. Scholing en training
Voorzitter Van der Pol roept de raadsleden op, aan te bevelen moderators en of trainers, door te geven aan cor@uva.nl, met het oog op de heisessie van 5 november. Van belang is dat deze trainer /
moderator affiniteit met de universiteit heeft en de COR kan trainen op het gebied van visie en strategie. De heisessie staat daarnaast ook in het teken van teambuilding. Raadsleden kunnen ideeën en
suggesties doorgeven cor@uva.nl Ondertussen gaat het DB verder met de voorbereidingen van de
heisessie.
Voorzitter Van der Pol legt uit dat de raadsleden - omdat ze in de COR zitten – recht hebben op
twee scholingsdagen. Zowel de training als de twee vrije dagen worden vergoed. De aanvraag dien
je bij het DB van je eigen OR te doen.
7. Medewerkersmonitor 2021
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR afgelopen zomer, tijdens het reces de volledige Medewerkers Monitor 2021 heeft ontvangen. De volgende Medewerkersmonitor 2023 zal een nieuwe versie zijn. De COR zal hierbij betrokken worden. Hoe en in welke vorm is nog onduidelijk. AS Nagobi
zal hierover navraag doen bij de Bestuurder (Actiepunt AS Nagobi). Daarnaast is het van belang dat
bij decentraal informatie wordt opgehaald over de Medewerkersmonitor 2021 (Actiepunt AS Nagobi). Raadslid Van Tubergen geeft aan dat de toelichting van het CvB in de Medewerkersmonitor
2021 te summier is. De Commissies HRM en O&O zullen zich met de Medewerkersmonitor 2023
bezig gaan houden.
8. Covid-19 – laatste stand van zaken
Voorzitter Van der Pol geeft een update over de stand van zaken rond Covid-19 bij hem op de faculteit. Verschillende raadsleden schetsen de situatie bij hen op de faculteit. De impact die de versoepelingen van de Coronamaatregelen zullen hebben baart het merendeel van de aanwezige raadsleden in
de IV zorgen. Enerzijds zijn er veel zorgen, over het onderwijs en kwetsbare medewerkers en studenten. Anderzijds er ook problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de zalen. De UvA
heeft meerdere keren aangekondigd dat de UvA een “on campus” universiteit zal zijn vanaf september, maar dat valt moeilijk te rijmen met het feit dat collegezalen maar 75% van de capaciteit mogen
bezetten. Daarnaast staat vast dat de ventilatie van sommige zalen niet op orde is. Raadslid Hille
kaart aan dat de UvA momenteel ontzettend veel investeert in software die online onderwijs goed
mogelijk maakt. Zij geeft voorbeelden over hoe hybride onderwijs toch goed kan werken. Raadslid
Van Woerden geeft aan dat door de UvA wordt gezegd dat hybride onderwijs juist niet de bedoeling
is, het toch gebeurt.
In de IV wordt afgestemd dat voorzitter Van der Pol de genoemde vragen en aandachtspunten komende maandag zal voorleggen c.q. bespreken met Collegevoorzitter Ten Dam. Kern van de
discussie is dat bij veel medewerkers het vertrouwen weg is, er veel onzekerheden zijn en veel nog
onduidelijk is over de uitvoerbaarheid van het beleid van de UvA rond de versoepelingen en het zijn
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van een ‘on campus universiteit’. Dit heeft met name te maken met de communicatie over deze versoepelingen en hoe de UvA hier mee omgaat. Aandachtspunten die nog niet zijn genoemd kunnen
tot komende maandagochtend 9:00 uur worden gemaild aan cor@uva.nl AS Nagobi zal deze oproep
na de IV herhalen voor alle raadsleden.
9. Vervolg VerkiezingsApp
Voorzitter Van der Pol geeft een update over de laatste stand van zaken rond de webapplicatie.
Insteek is dat er eind oktober/begin november een overleg komt met alle voorzitters en AS-en van
alle OR-en. Meer nieuws volgt binnenkort.
10. Vervolg-Arbodienstcontract dossier
Voorzitter Van der Pol en vicevoorzitter Grassiani geven een samenvatting van het overleg dat gistermiddag plaatsvond met het DB en raadslid Naaraat en de Bestuurder (Collegevoorzitter Ten Dam,
HR Directeur UvA en de Arbodirecteur a.i. AMC). Tijdens dat overleg is onder meer afgesproken/afgestemd dat er binnen 14 dagen door de Arbodienst een opzet van de evaluatie wordt opgesteld. Deze opzet wordt door de Arbodienst AMC eerst met de Bestuurder gedeeld, en de Bestuurder
deelt deze opzet vervolgens met de COR. Vicevoorzitter Grassiani wees in dat gesprek ook naar de
gemaakte afspraken met de COR 2018-2021. In de brief over deze afspraken van het CvB staat onder meer dat de ‘Arbodienst AMC eind oktober 2021 een beknopte eindrapportage (en/of presentatie) in een Overlegvergadering met de COR verzorgt, in aanwezigheid van de Bestuursstaf over het
verloop, de gedane inspanningen en de behaalde resultaten van het verbeterplan, en een vooruitblik
naar 2022 en verder.’ De COR ontvangt hierover binnenkort meer nieuws.
11. Rondvraag en sluiting
AS Nagobi remind de COR over de borrel van de RvT met de oude en nieuwe GV en het CvB, d.d.
30 september 2021 vanaf 16:30 uur. Een en ander is ook gecommuniceerd via de weekmail en diverse uitnodigingen.
Voorzitter Van der Pol bedankt de COR-leden en sluit de vergadering om 12:05 uur.
.
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. 24-09-2021
• AS Nagobi zal naar aanleiding van gestelde vragen van raadslid Torenvliet over m2, aan de bestuurder vragen want de laatste stand van zaken is rond de Commissie herziening m2 werkplek (Actiepunt AS Nagobi).
• Verschillende raadsleden hebben vragen over ventilatie in verschillende zalen op de UvA. Vaststaat
dat de ventilatie in sommige zalen van de UvA niet conform de geldende normen zijn. De UvA
heeft dit ook erkend. Naar aanleiding van deze discussie zal AS Nagobi na de IV een reminder sturen aan de COR met de inhoud dat vragen ter voorbereiding van de Informatiesessie over ventilatie
door FS, d.d. 1 oktober 2021, per e-mail aan de COR kunnen worden gemaild. AS zal deze vervolgens delen met de spreker van FS (Actiepunt AS Nagobi).
• De volgende Medewerkersmonitor 2023 zal een nieuwe versie zijn. De COR zal hierbij betrokken
worden. Hoe en in welke vorm is nog onduidelijk. AS Nagobi zal hierover navraag doen bij de Bestuurder (Actiepunt AS Nagobi).
• Daarnaast is het van belang dat bij decentraal informatie wordt opgehaald over de Medewerkersmonitor 2021 (Actiepunt AS Nagobi).
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