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M. Herweijer (bestuurssecretaris)  55 
 
Aanwezig vanaf 13.30 uur (gastspreker): Femke Kamp, van FP&C 
 
Afwezig met bericht (COR): E. Grassiani 
Afwezig zonder bericht: - 60 
 
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 65 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de OV wordt gestart met de bespreking van agendapunt 
5, de routekaart energietransitie, omdat mevrouw Kamp hiervoor door het CvB is uitgenodigd om 
een toelichting te geven. 
 70 
2. Routekaart energietransitie   
Mevrouw Kamp geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een introductie over de routekaart 
energietransitie die onlangs is vastgesteld door het CvB. Mevrouw Kamp spreekt over de 
doelstelling “Paris Proof, All-electric” voor 2050 en legt daarbij uit welke stappen de UvA aan het 
ondernemen is om deze doelstellingen te behalen. De UvA kijkt met betrekking tot de behalen 75 
doelstellingen onder andere naar het energieverbruik per vierkante meter binnen de UvA Gebouwen 
en de vraag hoe je hier efficiënt mee om kan gaan. Om dit kunnen realiseren werkt de 
huisvestingsdriehoek nauw samen. Mevrouw Kamp geeft aan dat het ook belangrijk is dat er nauw 
wordt samengewerkt met de faculteiten, vanuit het aandeel in de gebruikers-gebonden-energie, maar 
ook voor draagvlak en betrokkenheid bij de maatregelen die gaan over het gebouw-gebonden 80 
energiegebruik. Het idee is om op natuurlijke momenten te gaan verduurzamen en dat houdt in dat 
zodra er bijvoorbeeld sprake is van een renovatieproject of groot onderhoud, het onderdeel 
duurzaamheid gelijk wordt meegenomen.  
 
COR-voorzitter Van der Pol dankt mevrouw Kamp voor deze toelichting en wil weten hoe de COR 85 
is betrokken bij deze Routekaart energietransitie. COR-raadslid Walstra wil weten wat wordt 
bedoeld met efficiënt omgaan met ruimtegebruik. COR-raadslid Walstra wil ook weten hoe efficiënt 
ruimtegebruik valt uit te leggen als je kijkt naar het aantal UvA-medewerkers met eigen kamer. 
Mevrouw Kamp legt uit dat er een balans moet worden gevonden tussen het gebruik van gebouwen 
qua m2 en de intensiviteit van het gebruik per m2. COR-raadslid Walstra vindt het belangrijk dat 90 
ook het energieverbruik van de twee servers op het Sciencepark wordt meegerekend voor de te 
behalen doelstellingen, aangezien het energiegebruik van deze servers ongeveer gelijk is aan het 
gehele energieverbruik van een stad als Almere. Mevrouw Kamp antwoordt dat ze onlangs een 
rapport binnen hebben gekregen over CO2 uitstoot van onder andere gebouw-gebonden energie, 
woon-werkverkeer en ook ICT gerelateerde uitstoot. De aangekaarte zaken door COR-raadslid 95 
Walstra worden meegenomen in de ecologische voetprint van de UvA. COR-raadslid Pasman geeft 
aan dat de duurzaamheidsfactor ook een factor van duurzame inzetbaarheid van personeel omvat en 
benadrukt dat de menselijke factor niet vergeten moet worden als het gaat om het snel en technisch 
efficiënt laten draaien van de UvA-gebouwen. COR-raadslid Pasman ziet graag dat dit aspect in 
duidelijk begrijpbare taal terugkomt in de voor publiek toegankelijke duurzaamheidsplannen.  100 
Mevrouw Kamp geeft aan dat een gezonde werkomgeving ontzettend belangrijk is en een 
randvoorwaarde in het verduurzamen van de gebouwen. Er zal een publieksversie met infographics 
beschikbaar komen. Aan deze versie wordt nog gewerkt. COR-raadslid Rodenburg uit zijn zorgen 
over een mogelijke reductie van m2 per medewerker. Een grote(re) reductie zal er toe leiden dat 
medewerkers vaker thuis zullen werken en het is de vraag of dit wenselijk is. Beter zou het zijn om 105 
te investeren in klimaatbeheersing. Daarnaast betogen raadsleden Pasman en Rodenburg dat een 
kantoortuin een bedreiging is voor de gezondheid, ook reeds voor aanvang van de COVID-19 
pandemie. Mevrouw Kamp legt uit dat wanneer gesproken wordt over verduurzamen naar meer 
aspecten wordt gekeken dan alleen maar techniek en huisvesting. In de huisvestingsprojecten die nu 
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in ontwikkeling zijn wordt niet alleen gekeken naar technische oplossingen, maar ook hoe gebruik 110 
kan worden gemaakt van passieve maatregelen; maatregelen die comfort verhogen maar geen 
energie kosten. In de OV wordt vervolgens vastgesteld door mevrouw Kamp en ook 
Collegevoorzitter Ten Dam dat in het vergaderstuk over de routekaart energietransitie niet wordt 
gesproken over efficiëntiewinst door middel van “kantoortuinen” en om deze reden het verrassend is 
dat de kantoortuin een onderwerp van discussie is tijdens de bespreking van dit agendapunt. COR-115 
raadslid Donner wil weten hoe er in het Huisvestingsplan rekening wordt gehouden met het 
thuiswerken. Het gaat hier over thuiswerken zoals dat ook voor de COVID-19 pandemie plaatsvond. 
Mevrouw Kamp antwoordt dat het genoemde punt van COR-raadslid Donner niet is meegenomen in 
de routekaart energietransitie, omdat de UvA het VSNU-format voor de sector routekaart heeft 
aangehouden. Energie van thuiswerken valt daardoor buiten de scope, maar we kunnen hier wel in 120 
de monitoring aandacht aan besteden om het indirect energieverbruik van de UvA betreft. COR-
raadslid Brouwer wil weten wat dan wel als efficiënt ruimtegebruik moet worden gezien, nu in de 
OV is vastgesteld dat deze discussie niet gaat over het creëren van (meer) kantoortuinen? Mevrouw 
Kamp antwoordt dat eerst naar de ruimte behoefte moet worden gekeken en naar de vraag wat er 
nodig is. De vervolgvraag die hierbij hoort is - als je kijkt naar duurzaamheid - is hoe kan ik mijn 125 
behoefte / mijn vraag verminderen. De circulariteit-gedachte past hier heel goed bij. COR-raadslid 
Brouwer geeft aan dat het flexibel gebruik van bepaalde ruimtes een goed idee zou kunnen zijn, 
maar het is wel belangrijk is dat in de publieke versie een en ander goed wordt gecommuniceerd. 
COR-raadslid Brouwer geeft aan dat als het gaat over de bezetting van een bepaalde ruimte het gaat 
over hoeveel vierkante meters aan ruimte een medewerker krijgt toebedeeld en dat is centraal beleid. 130 
Mevrouw Kamp legt uit dat het aspect van het aantal vierkante meters aan ruimte in Arbonormen is 
vastgelegd en geeft aan dat in het Huisvestingsplan normen voor ruimtegebruik zijn opgenomen die 
hoger zijn (meer m2) dan de Arbonorm. COR-raadslid Van Tubergen wil weten bij wie de 
uiteindelijke besluitvorming ligt als het gaat om te nemen besluiten over duurzaamheid en wil weten 
hoe in de routekaart energietransitie rekening is gehouden met het spanningsveld tussen centraal en 135 
decentraal. Mevrouw Kamp geeft aan dat vanuit de huisvestingsdriehoek zij hun 
verantwoordelijkheid nemen bij renovatie en onderhoud e.d. De gesprekken met de faculteiten gaan 
vooral over gebruik-gebonden energie en de faculteiten is gevraagd om hierover na te denken. 
 
Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat de punten die zijn gepasseerd tijdens de OV over de route-140 
kaart energietransitie heel belangrijk zijn en al onze werkomstandigheden raken. De routekaart ener-
gie transitie is een operationeel plan over wat de UvA op het gebied van verduurzaming gaat doen. 
De UvA heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het behalen van de kli-
maatdoelstellingen. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat het belangrijk is dat er nu stappen 
worden genomen om de doelstellingen te behalen. Samen dienen we plannen te creëren voor een 145 
duurzame toekomst. 
 
14.10 uur gastpreker Femke Kamp verlaat de videoconferentie. 
 
3. Mededelingen 150 
CvB: 

• Collegevoorzitter Ten Dam doet verslag over het verloop van de eerste week van het aca-
demische jaar. Er is veel werk verzet door medewerkers en ouderejaarsstudenten om de 
eerstejaarsstudenten een warm welkom te heten. Studie-en en studentenverenigingen ne-
men hierbij ook hun verantwoordelijkheid. Collegevoorzitter Ten Dam deelt daarnaast 155 
mee dat het ongewoon stil is op de Campus en geeft aan dat nagedacht wordt over hoe met 
deze situatie op de lange termijn het best kan worden omgegaan in het belang van studen-
ten en medewerkers.  

• Mevrouw Maex doet verslag over de bezettingsgraad van de UvA Gebouwen in de 
afgelopen week. In de eerste week van het academische jaar is er geen sprake is geweest 160 
van overbezetting. De maximale toegestane capaciteit van 20% is niet behaald. 
Momenteel is het CvB bezig om een uitvraag te doen over de aantallen reserveringen van 
lokalen en zij zullen hierover in overleg gaan met de decanen. COR-raadslid Van 
Tubergen geeft aan dat de 20 %-regeling geldt voor de bezetting van de gebouwen en 
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geeft aan dat het openbaar vervoer en ook de toegangsdeuren beperkende factoren zijn die 165 
de capaciteitsregeling van 20% drukken en dat er daarom eerder moet worden gesproken 
van een bezetting van ongeveer 5%. Het zou goed zijn als er thans onderzoek wordt 
gedaan naar deze knelpunten. Ook zou het handiger zijn als er bijvoorbeeld 20 studenten 
in plaats van 11 studenten tegelijkertijd in een ruimte zouden mogen en kunnen zitten voor 
het onderwijs. Werkgroep-zalen samenvoegen, door een muur te verwijderen, zou een 170 
idee kunnen zijn. Op deze wijze kan het gebruik van ruimtes rendabeler worden gemaakt. 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat COR-raadslid Grassiani heeft ervaren dat de 
praktijk laat zien dat het houden aan de veiligheidsvoorschriften aan het einde van een 
werkgroep toch lastiger blijkt te zijn dan op papier is neergezet. Dat kwam omdat er 
bijvoorbeeld te weinig schoonmaakmiddelen voorhanden waren en studenten aan het eind 175 
van een werkgroep-les tegelijk naar de uitgang gingen. Collegevoorzitter Ten Dam 
antwoordt dat zij wel goede ervaringen heeft gehad met studenten toen zij afgelopen 
dinsdagavond een werkgroep onderwees op locatie. 

• Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor het positieve advies voor het voorstel van 
de opzet midterm-review kwaliteitsafspraken van de GV (cor20u030GV).  180 

• Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor het positieve advies van het instemmings-
verzoek registreren van de nieuwe opleiding Humans, Society and Technology 
(cor20u026GV). 

• De COR heeft het Eindrapport van de Stuurgroep die aan dit onderwerp heeft gewerkt, 
Borging van aandacht voor het onderwerp ‘Studeren en werken met een functiebeperking 185 
of een chronische ziekte’ ontvangen van het CvB. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan 
dat het goed zou zijn als er op termijn een moment wordt gevonden om daarover te praten.  

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat er mogelijkheden zijn voor het verlengen van 
tijdelijke onderzoekcontracten en onderzoeken met een tijdelijk contract die ten gevolge 
van de COVID-19 pandemie vertraging hebben opgelopen. Deze mededeling is ook ge-190 
meld bij de opening van het academisch jaar 2020-20211 eerder deze week. 

COR: 
• COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat deze week een deel van de kade bij de 

Grimburgwal is ingestort. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat er gelukkig geen 
sprake is geweest van persoonlijk letsel.  Deze toestand is zorgwekkend erkent 195 
Collegevoorzitter Ten Dam. In eerdere fases zijn de omringende kades op het 
Roeterseiland ook besproken. Thans wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze 
gebeurtenis door stedenbouwkundige experts.  

 
4.1 Vaststelling verslag van de 186ste OV d.d. 15-05-2020 200 
Het verslag van de 186ste OV wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De openstaande actiepunten van het verslag van OV 15-05-2020 worden besproken bij het verslag 
van d.d. 29 mei 2020. 
 205 
4.2 Vaststelling verslag van de 187ste OV d.d. 29-05-2020 
Het verslag van de 186ste OV wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
CvB 210 
 • P. 9, actiepunt: de COR zal informatie ontvangen over de plek van de nieuwe functionaris Kwar-
tiermaker Integrale veiligheid in de organisatiestructuur van de UvA; De COR heeft deze een week 
na de OV ontvangen. Is afgehandeld. 
• P. 9, actiepunt: de COR zal op korte termijn gelegenheid krijgen om input te geven over de con-
cept-UvA-protocollen voor gedeeltelijke herstart van activiteiten. Is afgehandeld. 215 

 
1 https://www.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2020/08/opening-academisch-jaar.html  

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/gezamenlijke-vergadering/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/gezamenlijke-vergadering/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2020/08/opening-academisch-jaar.html
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• P. 9, actiepunt: de COR zal op korte termijn informatie en uitnodigingen voor deelname (via afge-
vaardigden(n) COR) aan de kwartaaloverleggen met de Arbodienst en HR Beleid en Strategie op 
schrift van het College ontvangen. Dit is een doorlopend proces. 
COR 
• P. 9, actiepunt: COR-raadslid Huygens zal over de stand van de medezeggenschap een apart traject 220 
opzetten (buiten het IP) en zal daarvoor een handreiking doen. 
 
5. Samenwerking UvA, VU en Huawei 
Mevrouw Maex zet tijdens de bespreking van dit agendapunt uiteen wat de beweegredenen zijn ge-
weest om deze samenwerking met Huawei aan te gaan. De UvA gebruikt een afwegingskader betref-225 
fende het aangaan van een samenwerking met private partijen. Een belangrijke voorwaarde voor sa-
menwerking is dat alle onderzoeksresultaten publiek domein zullen worden en dat wil zeggen dat 
deze informatie voor eenieder toegankelijk zal zijn. De voorgenomen onderzoekssamenwerking met 
Huawei is ook getoetst door verschillende Ministeries en de AIVD (geen bezwaar). 
 230 
COR-raadslid Walstra geeft aan dat het bedrijf Huawei veelvuldig negatief in het nieuws is geweest. 
Huawei is een bedrijf dat zich bezighoudt met technologieën (arteficial intelligence (AI)), die wor-
den gebruikt voor doelen die niet verenigbaar zijn met de normen en waarden, zoals je die van een 
rechtstaat mag verwachten. Het gaat hierbij om het bewerken van de publieke opinie door middel 
van AI. Bovendien is in 2018 de CEO van Huawei in opspraak geraakt en opgepakt wegens ernstige 235 
verdenkingen. COR-raadslid Walstra wil weten waarom de UvA een samenwerking aangaat met een 
partij die de onderdrukking van mensenrechten faciliteert. Het is niet wenslijk om als UvA gerela-
teerd of verbonden te zijn aan een partij als Huawei. COR-raadslid Walstra geeft aan dat dit geen ju-
ridische maar ethische afwegingen zijn die gemaakt moeten worden. Raadsleden Pasman en Roden-
burg beamen COR-raadslid Walstra’s standpunten betreffende Huawei. COR-raadslid Brouwer heeft 240 
twee opmerkingen over deze samenwerking. Ten eerste ten aanzien van de inhoud van het onder-
zoek. Het gaat hierbij om een morele eis die de UvA van tevoren bij de onderzoekers zou moeten 
neerleggen, te weten: “dat het onderzoek expliciet aangeeft dat er geen censuur wordt toegepast.” 
Ten tweede gaat het hier om een imago kwestie. Samenwerken met een partij als Huawei, richt veel 
schade aan het imago van de UvA aan. De vraag is waarom de UvA hieraan wil meewerken? COR-245 
raadslid Huygens geeft aan dat het een gemiste kans is dat de medezeggenschap niet is betrokken is 
geweest bij dit besluit om samen te werken en dat we dit nieuws uit de media hebben moeten verne-
men. Dat het hier gaat om een gelieerde partij van de UvA die met Huawei een samenwerking aan-
gaat maakt dit niet anders. Mevrouw Maex geeft aan te begrijpen dat over deze samenwerking een 
maatschappelijke discussie plaatsvindt en geeft hierbij ook aan dat het juist goed is om hierover een 250 
maatschappelijk debat te voeren. De UvA wil blijven verbinden en om deze reden moet je ook blij-
ven samenwerken. De samenwerking met Huawei is zorgvuldig getoetst aan onze eigen richtlijnen. 
De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use en zal hierover t.z.t. meer informatie aan 
de COR verschaffen (Actiepunt CvB). COR-raadslid Van Tubergen merkt op dat voor hem de uit-
komst van deze discussie is dat de (centrale) ethische commissie een grotere rol moet gaan spelen. 255 
Een ethische commissie is een orgaan van de UvA en dat moet snel nieuw leven in worden geblazen 
naar aanleiding van de gevoerde discussie hierover tijdens de OV. De COR is het hier mee eens dat 
op dit vlak snel iets moet gebeuren (Actiepunt CvB).  
 
6. Arbodienst-voortgang dossiers 260 

- instemmingsverzoek - Arbobeleid 2020 kenmerk CvB 2020-063214 
- instemmingsverzoek - Instemmingsverzoek RI&E's kenmerk CvB 2020-063218 
- kwartaaloverleg/ voortgang proces Arbodienst 

 
COR-raadslid Huygens vertelt dat er op vrijdag d.d. 28 augustus een technisch overleg heeft plaats 265 
gevonden op initiatief van het CvB met betrekking tot het instemmingsverzoek Arbobeleid 2020 en 
het instemmingsverzoek RI&E's 2020 en naar aanleiding van de schriftelijke reacties van de COR 
op deze instemmingsverzoeken. De heer H. (Hans) Bouius, Stafadviseur Integrale Veiligheid a.i. 
UvA, nam aan dit technische overleg deel met als doel om deze twee instemmingsverzoeken te ver-
duidelijken. COR-raadslid Huygens geeft aan dat het een verhelderend overleg is geweest en hoopt 270 
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spoedig op een reactie van het CvB op de door de COR gestuurde brieven. Collegevoorzitter Ten 
Dam kondigt aan dat de COR de brieven op korte termijn kan verwachten (actiepunt CvB) en deelt 
mee dat zij van de heer Bouius heeft begrepen dat de COR periodiek met de heer Bouius in gesprek 
zal gaan om te spreken over het Arbobeleid, in de zogenoemde Kwartaaloverleggen. Eerder is afge-
stemd dat COR-raadslid Huygens namens de COR aan deze Kwartaaloverleggen zal gaan deelne-275 
men COR-raadslid Huygens benadrukt hierbij dat zijn rol bij de Kwartaaloverleggen zal zijn dat hij 
HR Beleid en Strategie UvA en de Arbodienst zal aanhoren en vervolgens zijn bevindingen zal door 
rapporteren aan de COR. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat de aanwezigheid van COR-
raadslid Huygens bij deze Kwartaaloverleggen de COR geenszins zal committeren aan formele in-
stemming. Het gaat over het dienen van het gezamenlijk doel: het verbeterplan Arbodienst AMC te 280 
bespreken en evalueren. 
 
7. Coronamaatregelen-stand van zaken UvA 
- Faciliteitenregeling: UvA-werkplek voor (C)OR-werkzaamheden COR-raadslid 
Dit onderwerp is niet besproken in de OV, maar deze is wel afgehandeld. Het CvB heeft toegezegd 285 
en mogelijk gemaakt dat COR-raadsleden, voor hun (C)OR-werkzaamheden gebruik kunnen maken 
van een UvA-werkplek, mits vooraf afgesproken en conform thans geldende veiligheidseisen1. 
 
- Inhouden salaris bij reizen naar landen code oranje en rood 
COR-voorzitter Van der Pol licht dit onderwerp toe onder verwijzing naar bijbehorende vergader-290 
stukken. Kern van deze kwestie is dat op decentraal niveau, in dit geval bij de ACTA, andere, stren-
gere maatregelen zijn gecommuniceerd dan op centraal niveau. Collegevoorzitter Ten Dam geeft 
vervolgens een toelichting over het centrale reisbeleid van de UvA ten aanzien van reizen naar lan-
den met verschillende kleurcodes. Deze informatie is ook als vergaderstuk door bestuurssecretaris 
Herweijer op d.d. 28 augustus 2020 verschaft voor deze OV. Voor noodzakelijke reizen, zoals het 295 
bezoek van een ziek familielid e.d. gelden deze regels niet. Deze informatie is inmiddels ook op de 
website van de UvA, bij Corona-updates te vinden onder het kopje “reizen”2.  
 
8. Sociale veiligheid – voortgang dossier 

-regievoerder Sociale veiligheid Lucienne Kelfkens; 300 
- onderlinge verhouding/structuur instituten huis van Sociale veiligheid (regievoerder SV, Om-
budspersoon, vertrouwenspersonen, enz. enz.);  
- gedragscode (nieuw)  
- externe Commissie (voortgang) 

 305 
COR-voorzitter Van der Pol vraagt aan Collegevoorzitter Ten Dam of de COR een organogram van 
het Huis van Sociale Veiligheid UvA kan verkrijgen. Nu met de aanwijzing van de regievoerder So-
ciale veiligheid Lucienne Kelfkens (zij is gestart op d.d. 1 augustus 2020) wil de COR weten hoe al 
de instituten binnen het huis van Sociale veiligheid zich verhouden tot elkaar en tot het CvB en de 
medezeggenschap. Collegevoorzitter Ten Dam legt uit dat mevrouw Kelfkens voor de duur van 1 310 
jaar is aangenomen om de regie te voeren op dit dossier Sociale veiligheid, onder meer om de con-
sistentie en de transparantie te dienen en het overzicht te bewaren. Zij bewaakt de samenhang tussen 
de verschillende bouwstenen van het Huis van Sociale Veiligheid. Eind oktober van dit jaar komt 
het rapport van de Externe commissie en aan de hand van dat rapport zal het CvB zich laten advise-
ren en zo nodig besluiten nemen met betrekking tot het systeem van sociale veiligheid binnen de 315 
UvA. Hierbij worden gedacht aan de klachtenprocedure en het reglement van vertrouwenspersonen. 
Daarnaast werkt tot eind 2020 onder leiding van Liza Mügge de Taskforce Sociale veiligheid aan het 
versterken van de sociale veiligheid van medewerkers en studenten. COR-raadslid Brouwer vraagt 
of het CvB de COR een overzicht met de te nemen besluiten door het CvB, de daarbij behorende rol 
van de COR plus een daarbij behorende termijn zijn aangegeven, kan verstrekken. Collegevoorzitter 320 
Ten Dam antwoordt dat de COR zo een overzicht zal kunnen verkrijgen (Actiepunt CvB) en bena-
drukt dat de COR ook zal worden betrokken bij de te nemen besluiten op het gebied van Sociale 

 
1 COR-raadsleden kunnen deze werkplek verkrijgen via contactpersoon AS Nagobi, cor@uva.nl 
2 https://www.uva.nl/actueel/coronavirus/reizen.html   
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veiligheid waar advies- of instemmingsrecht op is. COR-voorzitter Van der Pol kondigt aan dat de 
bespreking van de gedragscode vooruitgeschoven wordt, omdat de COR de gedragscode eerst uit-
voerig wil bespreken in de eerstvolgende IV. 325 
 
9. Rondvraag en sluiting 
COR-voorzitter Van der Pol kondigt aan dat de ondernemingsraden binnenkort zullen moeten gaan 
starten met de voorbereidingen van de OR-verkiezingen 2021. Bij de medezeggenschapsverkiezin-
gen van de afgelopen jaren is er vaak genoeg iets misgegaan en daarom is het nu belangrijk dat er 330 
voor wordt gezorgd dat het komend jaar de OR-verkiezingen soepel zullen gaan verlopen. Daarnaast 
is het belangrijk dat er een nieuwe datum – welke een vrijdag zal zijn - voor de GOV IP komt (Ac-
tiepunt CvB). Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat aan beide genoemde punten gewerkt wordt. 
 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 15.30 uur. 335 

 
De 192e Overlegvergadering vindt plaats op vrijdag 4 december , 09:00-10:30 uur, via online 

video conferentie 
 

Openstaande actiepunten:  
CvB: 
COR: 
n.a.v. de 189e OV d.d. 10-07-2020 

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

CvB: 
n.a.v. de 190e OV d.d. 04-09-2020: 

• De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use en zal hierover meer informatie aan 
de COR verschaffen 

• De COR zal op korte termijn een schriftelijk reactie van CvB ontvangen inzake hun reactie op 
de instemmingsverzoeken inzake het Arbobeleid 2020 en de RI&E’s. 

• De COR zal een overzicht ontvangen over de te nemen besluiten door het CvB, de daarbij beho-
rende rol van de COR plus een daarbij behorende termijn zijn aangegeven, inzake het Huis van 
Sociale Veiligheid. Is afgehandeld (zie daarvoor vergaderstukken OV188 d.d. 3 juli 2020, 3. 
2020 Vooruitblik dossiers najaar-voorlopig, ook hier te vinden: https://surfdrive.surf.nl/files/in-
dex.php/s/oDn19bYab3AqCvF).  

• Er zal een nieuwe voorsteldatum komen – welke een vrijdag zal zijn - voor de GOV IP. Is afge-
handeld. 
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