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1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 50 
2. Mededelingen 
CvB: - 
COR: 
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• COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de bespreking van de actiepunten vooruit ge-55 
schoven zullen worden voor na het zomerreces. Deze extra ingelaste OV zal specifiek 
gaan over sociale veiligheid. 

 
3. Sociale veiligheid 
In de OV is met alle vergaderdeelnemers afgestemd om op basis van artikel 20 WOR de bespreking 60 
van dit agendapunt als vertrouwelijk aan te merken.  
 
4. Rondvraag en sluiting 
COR-raadslid Brouwer wil weten of de UvA een richtlijn heeft over “spreken met de pers door 
UvA-medewerkers”. Zij wil dit weten, nu een collega van haar hierop was aangesproken op een 65 
wijze waar je vraagtekens bij kunt zetten. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat vooropgesteld 
dient te worden dat eenieder zich fatsoenlijk dient te gedragen, zo ook in de media als medewerkers 
spreken in functie. In de nieuwe gedragscode wordt gesproken over Social Media. COR-raadslid 
Pasman en COR-raadslid Donner geven aan dat er richtlijnen en juridische bepalingen zijn over hoe 
UvA-medewerkers zich dienen te gedragen in hun communicatie naar buiten toe. Deze bepalingen 70 
zijn van toepassing wanneer een medewerker spreekt in functie. Collegevoorzitter Ten Dam geeft 
aan dat wanneer er op dit vlak iets niet goed gaat, tussen een medewerker en een leidinggevende, dat 
eerst een aangelegenheid is van de faculteit. COR-raadslid Brouwer geeft aan dat de richtlijnen van 
de UvA over Communicatie wel wat duidelijker mogen zijn, zodat haar zojuist aangehaalde casus – 
over een medewerker die iets had getweet en daar vervolgens door zijn leidinggevende op is aange-75 
sproken - voorkomen had kunnen worden. COR-raadslid Huygens vraagt naar de status van de Ge-
dragscode. COR-raadslid Brouwer merkt op dat aan de Gedragscode-verbonden procedures wel in-
stemmingsplichtig zijn en dat maakt de Gedragscode ook instemmingsplichtig. COR-voorzitter Van 
der Pol stelt voor dat de COR alvast begin volgende week input zal geven per brief, mede om deze 
discussie schriftelijk voor te zetten - en dat de Gedragscode na het zomerreces verder onderwerp van 80 
discussie zal zijn (Actiepunt COR). Collegevoorzitter Ten Dam kondigt in dit verband aan dat voor 
aanvang van het academische jaar 2020-2021 de definitieve nieuwe gedragscode gereed zal zijn. De 
COR heeft hierop geen formeel instemmingsrecht. Niettemin stelt zij het op prijs dat de COR input 
wil geven op het concept en neemt deze graag mee in een nieuwe, vast te stellen, versie. 
 85 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 14:35 uur. 

 
De 186e Overlegvergadering vindt plaats op vrijdag 4 september, 13.30-15.30 uur 

 
Openstaande actiepunten:  
CvB: 
n.a.v. de 185e OV d.d. 03-07-2020: 

• Naar aanleiding van de gevoerde discussie wordt bekeken hoe de informatievoorziening over 
beschikbare faciliteiten Corona gerelateerd nog beter kan 

• Incident i.v.m. medewerker en gehandicaptenparkeerplaats zal worden aangepakt; 
• Er zal informatie worden verstrekt aan de COR over de onlangs geplaatste vacature voor de af-

deling van Erik Boels (FP&C) voor Kwartiermaker Humanities. 
COR: 
n.a.v. de 185e OV d.d. 03-07-2020: 

• COR-raadslid Kjos zal na het zomerreces ook meer informatie delen (via slides) over de pilot 
“Online Community Platform” voor medewerkers na het zomerreces.  

COR: 
n.a.v. de 186e OV d.d. 10-07-2020: 

• De COR zal begin volgende week input over het concept-gedragscode UvA, zal geven per brief. 
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