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Onderwerp 
Instemming COR reglementen Sociale Veiligheid

Geacht college, 

Met groot genoegen laat de Centrale Ondernemingsraad u weten dat hij instemt met de verschillende 
regelingen met betrekking tot de sociale veiligheid, waarvan één een ‘instemming mits’ is. Wij zijn 
erg tevreden met het eindresultaat en willen het college bedanken voor de goede samenwerking in 
deze. Hieronder benoemen wij onze laatste punten van aandacht. 

1. Reglement Ombudsfunctionaris. 

De COR stemt in met dit reglement mits de enquêtes met gebruikers niet eventueel (zoals in de 
memo van 15 juli stond) maar altijd worden gehouden. Wij zien graag dat dit aan de toelichting van 
artikel 11 wordt toegevoegd.  

2. Klachtenregeling. 

De COR stemt in met deze regeling. Kleine puntjes van aandacht zijn hierbij: artikel 16, lid 5: graag 
ook beklaagde hier toevoegen in plaats van alleen de klager. Artikel 17: graag hier ook verwijzen naar 
de optie om naar de nationale ombudspersoon te gaan. Verder zou de COR graag een toelichting 
krijgen op wie er wordt bedoeld met het ‘bestuursorgaan’ in artikel 20.  

3. Reglement vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen.

De COR stemt in met dit reglement. 

4. Algemeen punt: Het centrale meldpunt zoals we dat momenteel kennen aan de UvA is 
tijdelijk. De COR wil nogmaals benadrukken hoe belangrijk wij het vinden dat dit centrale meldpunt 
structureel wordt.  De COR is verheugd over het voorstel om de coördinerende vertrouwenspersoon 
hierin een centrale rol te geven. 
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Wij hopen en denken dat deze reglementen en het ‘huis van de sociale veiligheid’ als geheel zullen 
bijdragen aan een sociaal veilige UvA. Verder hopen we dat dit verbeterde beleid alle medewerkers 
die dit nodig hebben zal helpen bij het vinden van steun en een zo goed mogelijke oplossing van de 
problemen die zij tegenkomen.

Sociale veiligheid verdient voortdurend aandacht, en het CvB dient zich intensief en blijvend in te 
spannen voor een sociaal veilige UvA. De COR blijft graag voortdurend betrokken bij dit proces en 
bespreekt graag regelmatig de voortgang. Ook ziet de COR uit naar een grondige evaluatie van het 
‘huis van de sociale veiligheid’ over anderhalf/twee jaar.

Hoogachtend, 

Erella Grassiani, Gerwin van der Pol, 
Voorzitter 
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