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Integrale Veiligheid UvA), Ilse Mulder en Maarten Huikeshoven (Arbodienst AMC)  55 
 
Publiek tribune, zonder spreekrecht: de heer A. Werner (OR-ACTA) 
 
VERSLAG 
 60 
1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de OV zal na de mededelingen worden gestart met de be-
spreking van agendapunt 3, Verbeterplan Arbodienst AMC – Toegelicht door de aanwezige gast-65 
sprekers. 
 
2. Mededelingen 
CvB: 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat Rector magnificus, mevrouw Maex deze och-70 
tend niet bij de OV aanwezig kan zijn, omdat zij deelneemt aan de voorbereidingen van 
een landelijke campagne inzake Coronamaatregelen. Deze campagne loopt in samenwer-
king met de VU, HvA, Burgemeester van Amsterdam en studentenverenigingen. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat afgelopen dinsdag rond 09:00 uur er een IT-sto-
ring ontstond in de inlogserver van de UvA, waardoor het niet meer mogelijk was om in te 75 
loggen op verschillende applicaties en diensten van de UvA. Duizenden studenten zijn 
hierdoor gedupeerd, omdat zij die ochtend hun onlinetentamen niet konden maken. Alle 
studenten hebben van de Rector magnificus, mevrouw Maex en de directeur ICTS een e-
mail met excuses ontvangen. Een en ander is verder ook gecommuniceerd aan alle mede-
werkers in de UvA nieuwsbrief. De oorzaak van de storing is momenteel onbekend en 80 
wordt verder onderzocht. Het probleem is niet meer opgetreden na woensdag. De tenta-
mens die geen doorgang hebben kunnen vinden, zullen opnieuw worden ingepland. 

 
COR-raadslid Walstra geeft aan dat er een aantal verbeterslagen te maken zijn op het gebied van 
communicatie met betrekking tot deze storing en dergelijke calamiteiten. Op centraal niveau werd er 85 
bijvoorbeeld gecommuniceerd dat alle tentamens zijn geannuleerd, terwijl sommige faculteiten, zo-
als bij de FNWI bijvoorbeeld, in de tussentijd een alternatief hadden bedacht waardoor tentamens 
wel doorgang konden vinden. Dit schepte verwarring en is een punt van aandacht. Collegevoorzitter 
Ten Dam antwoordt dat tijdens deze storing de prioriteit lag bij het zo snel mogelijk zoveel veel mo-
gelijk studenten informeren over de stand van zaken. Niettemin wordt na afloop van elke crisis ge-90 
evalueerd wat er beter kan. Input op dit vlak is welkom. 
 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat de GV vandaag een aanbiedingsbrief van het 
Concept Instellingsplan 2021-2026 (IP) zal ontvangen. Hierbij is het mogelijk dat de COR 
een extra gelegenheid zal krijgen om over het IP te spreken met het projectteam in een 95 
technisch overleg. Daarnaast zal het IP worden besproken in de GOV van d.d. 13 novem-
ber 2020. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat in aanloop van de OR-verkiezingen van 2021, 
de leverancier van de stemapplicaties door het CvB is gevraagd om een aantal verbeterin-
gen in hun dienstverlening door te voeren. Verbeteringen zullen daarnaast ook contractu-100 
eel worden vastgelegd. Afhankelijk van de testresultaten zal het College besluiten of de 
samenwerking met de leverancier wel of niet zal worden gecontinueerd. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat in aanloop met OR-verkiezingen 2021 er ook 
een overleg heeft plaatsgevonden met de Ambtelijk Secretarissen van de OR-en, het Cen-
traal Stembureau en Bureau Communicatie. 105 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat het rapport van de Externe Commissie Sociale 
Veiligheid, zal verschijnen op vrijdag 30 oktober 2020. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat er veranderingen zijn rond de status van het pro-
fiel Universitair Ombudspersoon. Er is een landelijk kader opgesteld voor de 
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ombudsfunctionaris van universiteiten. Binnen die kaders kunnen universiteiten hun eigen 110 
koers kiezen. Dat betekent dat het College het traject kan doorzetten zoals die het beoogd 
heeft. Voor het kerstreces zal er een profiel Universitair Ombudspersoon ter instemming 
aan de COR worden voorgelegd. 

COR: 
• Geen mededelingen 115 

 
3. Verbeterplan Arbodienst AMC - Toegelicht door gastsprekers (vanaf 09:15 uur) 
COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR noch de gelegenheid heeft gehad om de stukken 
intern voor te bespreken tijdens een IV (maandelijkse intern overleg van de COR) noch voorafgaand 
aan de OV. Een volledige reactie zal daarom moeilijk zijn tijdens deze OV, niettemin zal de COR 120 
reageren op de stukken. 
Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat het Verbeterplan Arbodienst AMC een belangrijk traject is 
in het kader van de contractverlenging. Er is dit jaar meerdere malen met de COR gesproken over 
een verbeterplan Arbodienst en dit is afgelopen zomer nader uitgewerkt in het addendum van de 
dienstverleningsovereenkomst met de Arbodienst. De praktische uitvoering van dit addendum is 125 
uitgewerkt in het verbeterplan. Dit verbeterplan moet worden gezien als een werkdocument en voor 
nu is het belangrijk dat er in de OV wordt besproken hoe de te behalen doelstellingen kunnen 
worden gerealiseerd in een open gesprek. COR-voorzitter Van der Pol geeft aan het eens te zijn met 
dit standpunt om het gesprek aan te gaan “hoe nu verder”. 
Mevrouw Mulder geeft vervolgens een korte weergave over waar de Arbodienst AMC zich de 130 
afgelopen maanden na de totstandkoming van het addendum mee bezig heeft gehouden. De 
Arbodienst AMC wenst feedback te ontvangen op het verbeterplan welke nu voor ligt. Vervolgens 
geeft mevrouw Mulder een PowerPointpresentatie over de praktische uitvoering van het 
verbeterplan, “Optimaliseringsplan Arbodienst UMC’ als onderdeel van contractverlenging (zomer 
2020)”. Mevrouw Mulder geeft hierbij vervolgens een beschrijving, tekst en uitleg over een aantal 135 
hoofdonderwerpen, waarbij de eindevaluatie op 31 oktober 2021, door het CvB zal zijn en na 
raadpleging van de COR.  
 
Mevrouw Mulder benadrukt tijdens de presentatie dat het optimaliseringsplan een dynamisch 
document is, dat aan de hand van de gegeven feedback van de COR en de kwartaalgesprekken die in 140 
de komende 12 maanden zijn ingepland, steeds zal worden bijgeschaafd en meer zal worden 
geconcretiseerd. Om deze reden staat nog niet alles in dit plan. Sommige zaken zijn nu nog niet 
bekend bijvoorbeeld. Mevrouw Brok geeft aan dat aan de termijnjaarkalender een projectplanning 
zal worden vastgekoppeld vanuit een projecttool, zodat de projecten ook kunnen worden bewaakt en 
kan worden gesignaleerd welke bijbehorende documenten moeten worden opgeleverd. Bij aanvang 145 
van het eerste kwartaaloverleg, medio november/december 2020, kan worden gestart met dit 
projecttool. Ook de RI&E’s worden benoemd, bij de bespreking van de tien punten uit het 
Optimaliseringsplan. De heer Bouius benadrukt hierbij dat de RI&E’s een onderdeel zijn van 
decentraal beleid, omdat deze in de decentrale planning aan bod komt en de voortgang van de 
RI&E’s zal decentraal worden besproken. 150 
COR-raadslid Sluijs geeft aan dat een en ander goed is uitgewerkt. 
COR-raadslid Walstra heeft een aantal opmerkingen over de doorgetrokken lijnen in de Gantt-
grafiek. Hij vraagt zich af hoe op deze manier te behalen doelstellingen zichtbaar zijn. Daarnaast wil 
hij weten in hoeverre de Arbodienst in de huisvesting rekening heeft gehouden met de toegang voor 
mindervaliden. Mevrouw Brok antwoordt dat naast deze Gantt-grafiek, overzichten zullen worden 155 
bijgehouden van de te behalen doelstellingen via aantal projecttools. De heer Bouius antwoordt dat 
de Arbodienst ook betrokken is bij het opstellen en evalueren van PvE’s voor Facility Services.1 
Hierbij wordt de ITS-richtlijn gevolgd2. 
COR-raadslid Huygens geeft aan dat het verbeterplan er goed uit ziet, maar vraagt niettemin om een 
aantal zaken zoals een termijnjaarkalender, wat scherper in elkaar te schuiven. COR-raadslid 160 
Brouwer beaamt dit en vraagt waarom een en ander niet scherper en duidelijker kan worden 

 
1 Programma van Eisen (PvE)  
2 ITS staat voor Integrale Toegankelijkheid Standaard 
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geformuleerd in een duidelijke planning van alle arbo-gerelateerde zaken die aan de centrale en 
decentrale OR worden voorgelegd. Mevrouw Herweijer geeft aan dat de COR elk half jaar een 
vooruitblik ontvangt over de advies en instemmingsverzoeken, zodat de COR weet wat deze kan 
verwachten. COR-raadslid Huygens geeft aan dat de opvolging van de RI&E’s en het plan van 165 
aanpak in de termijnjaarkalender wat vaag zijn geformuleerd. Ook miste hij het “het nieuwe werken 
c.q. thuiswerken” en met name hoe om te gaan met thuiswerken in Coronatijd in de het verbeterplan. 
In zijn optiek moet dat ook scherper. Mevrouw Brok antwoordt dat op dit vlak gewerkt wordt aan 
een projecttool welke met de start van het eerste kwartaaloverleg gereed zal zijn. 
Mevrouw Mulder antwoordt dat de Arbodienst zich heeft gefocust op de 10 verbeterpunten (zoals 170 
afgestemd in de zomer). Mevrouw Brok geeft aan dat niet alle onderwerpen bij de Arbodienst 
neergelegd moeten worden. HR Beleid en Strategie is momenteel ook met een aantal initiatieven op 
het gebied van thuiswerken in Coronatijd bezig. Momenteel wordt bijvoorbeeld bekeken hoe aan 
leidinggeven op afstand een goede invulling kan worden gegeven, zodat de cohesie binnen een team 
kan worden vastgehouden. Het gaat erom hoe je medewerkers gemotiveerd en fit kan blijven 175 
houden. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. 
COR-raadslid Sluijs wil weten of de Arbodienst heeft nagedacht over de RI&E-thuiswerken. De 
heer Bouius antwoordt dat thuiswerken een onderdeel is van het instrument ‘RI&E Werkplek en 
werkomgeving’. Dit instrument is aangepast en wordt opnieuw ter instemming voorgelegd aan de 
COR. Verder kunnen medewerkers een online check doen over wat ze nodig hebben om thuis hun 180 
werk goed te kunnen doen. 
Ten aanzien van gestelde vragen over privacy van medische dossiers van medewerkers e.d. door 
raadsleden Huygens en Brouwer, benadrukt mevrouw Mulder dat alle informatiedeling in 
overeenstemming is met de AVG. 
COR-voorzitter Van der Pol concludeert dat de COR zich zal buigen over het verbeterplan tijdens 185 
een IV. COR-raadslid Sluijs geeft als antwoordt op de vraag van mevrouw Brok – of kan worden 
gestart met het verbeterplan per d.d. 21 oktober 2020 – dat de COR hiertegen geen bezwaar heeft. 
Het betreft een werkdocument en dat laat ruimte voor de COR om hieraan input te geven en vragen 
te stellen in de komende periode en gedurende het traject van verbetering. 
 190 
Om 10:00 uur verlaten gasten mevrouw Voortman, mevrouw Brok, de heer Bouius, mevrouw Mul-
der en de heer Huikeshoven (Arbodienst AMC) de online videoconferentie. Na afloop van de OV is 
de PowerPointpresentatie gedeeld met de COR. 

 
4.1 Vaststelling verslag van de 188ste OV d.d. 03-07-2020 195 
Het verslag van de 188ste OV wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
COR 
• P.2 COR-raadslid Kjos zal na het zomerreces ook meer informatie delen (via slides) over de pilot 200 
“Online Community Platform” voor medewerkers.  
 
4.2 Vaststelling verslag van de 189ste OV d.d. 10-07-2020 
Het verslag van de 189ste OV wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 205 
4.3 Vaststelling verslag van de 190ste OV d.d. 04-09-2020 
Het verslag van de 190ste OV wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
CvB 210 
 • P. 7, actiepunt: De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use en zal hierover meer in-
formatie aan de COR verschaffen. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat dit onderwerp kan wor-
den besproken, bij het onderwerp over Samenwerking met derden in onderzoeksprojecten c.q. Mo-
reel Kompas. Mevrouw Maex heeft hierbij aangegeven dat met een kleine delegatie van de COR dat 
eventueel zal kunnen in een in te plannen apart overleg. COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat 215 
dit een optie is waar de COR graag gebruik van zou willen maken. 
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5. Problematiek rond COVID-19 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het College het in een brief verwoorde advies van de COR  
over het instellen van een dringend advies voor het dragen van mondkapjes binnen de UvA Gebou-220 
wen, heeft overgenomen. Deze brief loopt namelijk parallel met wat het RIVM daarover heeft ge-
zegd en de UvA volgt strikt het RIVM wat COVID-19 betreft. Een verplichtstelling is nochtans niet 
mogelijk. 
COR-raadslid Kjos stelt vragen over de veiligheid van zogenaamde faceshields. Collegevoorzitter 
Ten Dam geeft aan dat sommige hostesses deze dragen en forward de vraag door naar COR-raadslid 225 
Pasman. Hij geeft aan dat faceshields vanuit medisch oogpunt een schijnveiligheid meebrengen en 
dat deze zeker niet veilig zijn. COR-raadslid Pasman benadrukt het belang van het dragen van een 
mondkapjes in de OV. In het AMC zijn mondkapjes verplicht en dat is ook noodzakelijk benadrukt 
COR-raadslid Pasman. COR-raadslid Sluijs uit haar genoegen over het feit dat mondkapjes nu ook 
verplicht zijn binnen de ACTA sinds vorige week vrijdag. 230 
COR-raadslid Kleverlaan wil weten of het CvB beschikt over cijfers ten aanzien van uitval van me-
dewerkers ten gevolge van COVID-19. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat deze cijfers heel 
belangrijk zijn, maar dat op basis van de AVG medewerkers niet gevraagd kan worden waarom ze 
zijn uitgevallen. Het aantal ziekmeldingen is tot nu toe niet opgelopen. 
COR-vicevoorzitter Grassiani stelt vragen over de beschikbare werkplekken voor studenten. Studen-235 
ten kunnen nu bijvoorbeeld ook niet meer terecht in horeca etablissementen en zij wil weten of het 
aantal veilige studieplekken zal worden opgeschaald? Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het 
aantal beschikbare werkplekken voor studenten inderdaad wordt opgeschaald conform Coronamaat-
regelen. Studenten kunnen zich online aanmelden voor een studieplek. 
COR-raadslid Brouwer vraagt of het CvB al mededelingen kan doen over of het onderwijs in het 240 
tweede semester onderwijs wel of niet online zal plaatsvinden. Studenten willen graag duidelijkheid. 
Collegevoorzitter geeft aan dit standpunt te begrijpen, maar benadrukt ook dat het ondoenlijk is om 
centraal voor een heel semester alvast aan te kondigen of het onderwijs en onderzoek wel of niet on-
line c.q. hybride zal plaats vinden. Het streven is om voor alle studenten, dus vanaf het eerste jaar tot 
en met de master een wekelijks contactmoment te organiseren, mits de cijfers rond COVID-19 dat 245 
zullen toelaten en dat is nu nog niet aan de orde helaas. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat ze 
met de decanen zal bespreken dat opleidingen tijdig duidelijkheid geven over de inrichting van de 
volgende onderwijsperiode (Actiepunt CvB). 
COR-raadslid Sluijs of er meer bekend is over een thuiswerkbeleid. Collegevoorzitter Ten Dam ant-
woordt dat er momenteel gesprekken gaande zijn binnen de VSNU over het opstellen van een 250 
nieuwe thuiswerkovereenkomst. 
 
6. Sociale veiligheid 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de het Rapport van de Externe Commissie zal worden be-
sproken op de eerst volgende OV, omdat het op dit moment nog niet beschikbaar is. Ook het Profiel 255 
ombudsfunctionaris zal worden vooruitgeschoven zoals aangekondigd bij de mededelingen. 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de Medewerkersmonitor is besproken op het Agendaover-
leg met het College en vraagt naar de stand van zaken. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de 
opzet van de Medewerkersmonitor hetzelfde zal blijven als voorgaande jaren, omdat op deze verge-
lijkingen kunnen worden gemaakt over een bepaalde tijd. De vragen over werkdruk, welke op ver-260 
zoek van de COR bij de vorige Medewerkersmonitor waren opgenomen, zullen blijven staan. Daar-
naast zijn er ook vragen over Sociale veiligheid toegevoegd. Raadslid Sluijs geeft aan dat het voor 
de OR-ACTA niet mogelijk is gebleken om hun decentrale vragen door te zetten naar de Medewer-
kersmonitor. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de COR is uitgenodigd om een gesprek met 
Robert Zwitser te voeren over de Medewerkersmonitor zodat deze zaken kunnen worden aangekaart. 265 
In de OV is afgestemd dat het CvB hierop terugkomt over de vraag wanneer dat precies zal kunnen 
(Actiepunt CvB). 
 
7. Office 365 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR meerdere malen met het College in gesprek is ge-270 
weest over Office 365. Omdat de zorgen rond Office 365 niet weggegnomen konden worden, heeft 
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de COR een memo opgesteld dat als basis voor de discussie kan dienen. COR-raadslid Walstra geeft 
aan dat hij en COR-raadslid Rodenburg door een aantal medewerkers zijn benaderd met de vraag of 
de zorgen van deze medewerkers te adresseren binnen de COR. Punten van de aandacht zijn als 
volgt samen te vatten: 275 
- Eerder is gesproken over het voornemen dat open-standaarden zouden worden gebruikt. De COR 
heeft geconstateerd dat gebezigde software niet open is. Met betrekking tot de encryptiesoftware, 
kan een laptop op afstand door ICTS-medewerkers worden vergrendeld of zelfs worden gewist. De 
COR wil weten wie controleert dat dit soort zaken goed worden uitgevoerd en dat betrokken mede-
werkers over voldoende kennis beschikken om dit veilig te kunnen doen. 280 
- De beveiligings-mail die aan alle medewerkers is rondgestuurd, gaf te weinig informatie over het 
doel. De communicatie moet beter op dit vlak. 
- De twee factor -authenticatie is een heel goed systeem, echter wil de COR weten of er ook alterna-
tieven zijn onderzocht? Het is een gemis dat er niet meer mogelijkheden worden aangeboden, zoals 
bijvoorbeeld een twee stap authenticatie via Surfdrive of met behulp van een USB-stick. 285 
- Een belangrijk probleem van dit Office 365-pakket met deze twee factor-authenticatie, is eigenaar-
schap. Het lijkt erop dat er geen rekening wort gehouden met medewerkers die een kleine aanstelling 
hebben, omdat zij bijvoorbeeld vanuit en bedrijf komen en hun werklaptop, mobiel et cetera eigen-
dom is van dat bedrijf. Door middel van de huidige MS twee factor -authenticatie, forceert de en-
cryptie vanuit ICTS het eigenaarschap van het bedrijf naar de UvA.  290 
 
Collegevoorzitter Ten Dam legt uit dat het probleem van het eigendomsrecht een specifieke situatie 
is welke nader dient te worden onderzocht en bedrukt daarbij verder dat het hoofdzakelijk erop neer 
komt dat op het moment dat iemand met een laptop, mobiel of ander apparaat toegang krijgt tot het 
UvA-netwerk en of UvA-data, de UvA-veiligheidsvoorschriften gelden. Als reactie op alternatieven 295 
zoals Surfdrive of een USB stick, geeft Collegevoorzitter Ten Dam aan dat een twee factor-authenti-
catie voor Surfdrive is onderzocht en dat het resultaat daarvan niet opportuun is gebleken omdat er te 
veel handelingen van gebruikers vereist zijn.  Open-standaarden zoals IMAP, blijven ondersteund en 
er zijn geen plannen op dit moment om dat te beëindigen. Daarnaast bestaat er thans ook een over-
gangsperiode van drie maanden voor software welke niet meer kan worden gebruikt omdat hierbij de 300 
twee factor-authenticatie niet meer mogelijk is. COR raadslid Brouwer wil weten of het gebruiken 
van de Surf-app samen met Tiqr voldoende beveiliging biedt volgens de hiervoor genoemde door de 
UvA ICTS uitgevoerde beveiligingsacties c.q. beveiligingsopdracht. COR-vicevoorzitter Grassiani 
legt uit dat het gebruiken van Tiqr een optie is, maar dat een twee factor-authenticatie ook kan 
plaatsvinden via bijvoorbeeld een sms-bericht. Dat brengt mee dat er geen app hoeft te worden geïn-305 
stalleerd van Tiqr op de laptop e.d. COR-raadslid Brouwer heeft met name zorgen dat medewerkers 
op grond van de verplichte twee factor-authenticatie, een laptop of onder apparaat – in eigen beheer 
– het eigendomsrecht uit handen moeten geven. COR-raadslid Donner legt uit dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen enerzijds een twee factor-authenticatie om bij UvA-data te komen en 
anderzijds twee factor-authenticatie voor het gebruik van een apparaat van de UvA dat iemand in 310 
gebruik heeft en waarvan het eigendom moet worden beschermd. COR-raadslid Donner benadrukt 
dat het in de gevoerde discussie tijdens deze OV draait om de twee factor-authenticatie om bij UvA-
data te komen. De twee factor-authenticatie met betrekking tot MS Intune handelt over de registratie 
van apparaten. Het is een goed idee om de MS Intune te bespreken tijdens een andere discussie. In 
de OV wordt vervolgens afgestemd dat het College schriftelijk zal reageren op het memo van de 315 
COR. (Actiepunt CvB). Raadslid Brouwer stelt hierbij voor dat het noodzakelijk is om op papier te 
zetten, wat nu exact de problemen, zorgen en aandachtsgebieden zijn die de COR heeft gesignaleerd. 
En daarnaast wat het beleid is dat de UvA voor ogen heeft en waarin duidelijk wordt uitgelegd 
welke eisen worden gesteld aan personeel m.b.t. twee factor-authenticatie, zodat de reikwijdte helder 
is. COR-raadslid Walstra stelt voor dat bij het organiseren van een technisch overleg het in ieder ge-320 
val noodzakelijk is dat deskundigen op het gebied van ICT-beveiliging zullen worden uitgenodigd. 
 
8. Arbobeleid UvA – instemmingsverzoeken Arbobeleid 2020 en RI&E's 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat op basis van de twee brieven die de COR heeft gestuurd als 
reactie op de twee instemmingsverzoeken, een aantal aanpassingen zijn gedaan in beide documen-325 
ten. De reactie van het CvB moet nog voor een finale check worden beoordeeld. Raadslid Huygens 
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wil weten of er een bepaalde termijn staat voor de voltooiing van deze instemmingsprocedures. Col-
legevoorzitter Ten Dam benadrukt dat er hard aan wordt gewerkt en dat het College spoedig met een 
reactie zal komen. Door omstandigheden is een en ander wat vertraagd, maar dat neemt niet weg dat 
dit dossier een hoge prioriteit heeft bij het College. Excuses daarvoor en wordt vervolgd. 330 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Collegevoorzitter Ten Dam vraagt naar de status rond het Jaarverslag of de Mid-term verslag van de 
COR. AS Nagobi antwoordt dat dit onderwerp eerst zal worden geagendeerd op de IV dit jaareinde 
en daarna zal de COR met een antwoord zal komen. 335 
COR-voorzitter Van der Pol en COR-raadslid Brouwer uiten hun zorgen over de werking van het 
Centraal Meldpunt Sociale Veiligheid welke de UvA heeft ingesteld. Ondanks een aantal goede sig-
nalen die COR-voorzitter Van der Pol heeft gekregen, gaat het met name over een aantal zaken die 
niet goed zijn gegaan. Hij heeft meekregen dat een melder is teruggestuurd naar de persoon in kwes-
tie die het aanvankelijk niet goed heeft opgepakt. Daarnaast heeft COR-raadslid Brouwer meegekre-340 
gen dat zaken niet worden afgehandeld. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit een ernstig 
signaal is dat nader dient te worden onderzocht en dit nu niet het moment is om de discussie te voe-
ren. De opdracht over het centrale meldpunt is helder. Er staat juist iemand van buitenaf op, om de 
follow-up en de afhandeling te monitoren. In de OV wordt afgestemd dat COR-raadslid Brouwer de 
correspondentie van de medewerkers die de meldingen van het centrale meldpunt Sociale veiligheid 345 
afhandelen, zal delen met het CvB, via Bestuurssecretaris mevrouw Herweijer (Actiepunt COR-
raadslid Brouwer). 
COR-raadslid Huygens geeft aan dat hij signalen vanuit studenten en medewerkers heeft gekregen 
over dat er wat commotie is ontstaan over de door de UvA ingehuurde hostessen van het beveili-
gingsbedrijf Profi-SEC. Hierover is ook geschreven in de Folia1. COR-raadslid Huygens wil van het 350 
College weten waarom de UvA een extern bedrijf heeft ingehuurd in plaats van studenten te werven 
voor deze functie via Jobservice bijvoorbeeld. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat dit onder-
werp zich niet leent voor de rondvraag. 
 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 15.40 uur. 355 

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

video conferentie 
 

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

• De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use: Op termijn wordt er een overleg in-
gepland met mevrouw Maex en een kleine delegatie van de COR, nadat het onderwerp Samen-
werking met derden in onderzoeksprojecten c.q. Moreel Kompas eerst is besproken in een OV 

• De COR zal op korte termijn een schriftelijk reactie van het CvB ontvangen inzake de COR re-
actie op de instemmingsverzoeken inzake het Arbobeleid 2020 en de RI&E’s. Zie agendapunt 8 
van dit verslag. Dit staat nog open. 

n.a.v. de 191e OV d.d. 23-10-2020: 
CvB: 

• De COR is uitgenodigd om een gesprek met Robert Zwitser, Hoofd Bestuurlijke Informatie 
UvA, te voeren over de Medewerkersmonitor zodat deze zaken kunnen worden aangekaart. 

• In de OV wordt afgestemd dat het College schriftelijk zal reageren op de MS twee factor-au-
thenticatie memo van de COR over Office 365. 

• Collegevoorzitter Ten Dam zal met de decanen bespreken dat opleidingen tijdig duidelijkheid 
geven over de inrichting van het onderwijs in de volgende onderwijsperiode (Actiepunt CvB). 

COR: 
 

1 https://www.folia.nl/actueel/140225/modellen-en-uitzendkrachten-bewaken-de-uva-als-covid-19-hostess  

https://www.folia.nl/actueel/140225/modellen-en-uitzendkrachten-bewaken-de-uva-als-covid-19-hostess
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• COR-raadslid Brouwer zal de correspondentie van de medewerkers die de meldingen van het 
centrale meldpunt Sociale veiligheid afhandelen delen met het CvB, via Bestuurssecretaris me-
vrouw Herweijer. 

 360 


