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1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet in het bijzonder 
COR-raadslid Pasman van harte welkom, nu hij na enkele maanden weer ruimte heeft om zijn OR-50 
werkzaamheden op te pakken na urgente werkzaamheden in het AMC in verband met de Covid-19 
uitbraak. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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 55 
2. Mededelingen 
CvB: 

• Het College heeft zich heeft ingespannen om verruiming van de geldende beperkingen 
voor onderwijs op locatie te krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het mogelijk om 
vanaf 15 juni 2020 kleinschalige onderwijsactiviteiten te organiseren binnen de restricties 60 
van 1,5 meter. 

• Zodra er weer sprake kan zijn van onderwijs op locatie, zal de restrictie van “1,5 meter af-
stand houden” met zich meebrengen dat ongeveer maximaal 20 % van de capaciteit van 
de UvA-Gebouwen in gebruik kan worden genomen. 

• In een uitgelekte Kamerbrief1 zouden afspraken zijn gemaakt inzake hoger onderwijsin-65 
stellingen en reizen met het Openbaar Vervoer. Concreet wordt er in deze Kamerbrief ge-
zegd dat studenten enkel binnen het timeslot van 11:00 uur - 15:00 uur mogen reizen. Col-
legevoorzitter Ten Dam benadrukt dat van een dergelijk overleg geen sprake is geweest en 
benadrukt daarbij ook dat deze afspraken, zoals gesteld in deze Kamerbrief niet vaststaan 
en dus nog steeds een belangrijk onderwerp van discussie zijn.  70 

• Over de situatie vanaf 15 juni 2020 overleggen de universiteiten zeer binnenkort met het 
Ministerie van OCW. Hierbij speelt de beschikbaarheid van het Openbaar Vervoer een 
grote rol. 

• Vanaf afgelopen maandag, d.d. 11 mei 2020, is de herstart van kleinschalig onderzoek ge-
start. 75 

• Als het gaat om de herstart van het onderwijs in zijn geheel van de UvA, liggen de priori-
teiten onder meer bij practica, onderwijs in klinische vaardigheden en de eerstejaarsstu-
denten in collegejaar  ‘20-’21.  

• Het College stelt voorop dat het geen digitale universiteit wil gaan worden. Voor de lange 
termijn kan een deel van het onderwijs worden opgelost met digitale componenten, maar 80 
niet in de drastische mate zoals deze thans is. Momenteel wordt door de UvA onderzocht 
hoe het bieden van het academisch onderwijs op de best mogelijke manier geborgd kan 
worden binnen de beperkte ruimte die de UvA heeft gekregen van de overheid. 

• De promoties aan de UvA van dit academisch jaar vinden nog online plaats. Het College 
geeft aan dat later dit jaar voor deze groep promovendi een aparte ceremonie georgani-85 
seerd kan worden, mits dat mogelijk zal zijn volgens RIVM-richtlijnen. Het College hoopt 
dat promoties vanaf volgend collegejaar toch weer gedeeltelijk op locatie kunnen worden 
georganiseerd. Er wordt gezocht naar een oplossingen om academische plechtigheden vei-
lig te kunnen organiseren.  

COR: 90 
• De COR heeft met betrekking tot de facilitering een niet uitputtende lijst2 gemaakt over 

wat er nodig is voor de medewerkers op de lange termijn om de werkzaamheden goed uit 
te kunnen oefenen en te blijven uitoefenen in Coronacrisestijd. Dit document zal onder-
werp van deze OV zijn. 

 95 
COR-raadslid Van Tubergen vraagt aan het College of de beperking van reizen buiten spitstijden 
ook geldt voor de periode  na 31 augustus 2020. Collegevoorzitter Ten Dam geeft hierbij aan dat de 
periode vanaf september 2020 zeker mee wordt genomen in de overleggen met het Openbaar Ver-
voer. De verwachting is dat de beperkingen in gebruik van het OV ook in de periode vanaf septem-
ber gelden. COR-raadslid Pasman haakt vervolgens in op het onderwerp van de problematiek 100 
rondom het Openbaar Vervoer tijdens de Coronacrisis en deelt zijn bevindingen, kennis en ervarin-
gen n.a.v. de landelijk overleggen van de UMC’s (universitaire medische centra). Hij geeft hierbij 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-
reizen-in-het-openbaar-vervoer   
2 https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/centrale-ondernemingsraad/adviezen-cor-en-
gv/cor-2020/cor-20u018-werken-onder-corona-structurele-maatregelen-vragen-en-....pdf?ori-
gin=l3McGfO1TbKbzvy6tKNjWw  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/05/14/bijlage-1-%20protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer/bijlage-1-protocol-verantwoord-blijven-reizen-in-het-openbaar-vervoer.pdf
https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/centrale-ondernemingsraad/adviezen-cor-en-gv/cor-2020/cor-20u018-werken-onder-corona-structurele-maatregelen-vragen-en-....pdf?origin=l3McGfO1TbKbzvy6tKNjWw
https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/centrale-ondernemingsraad/adviezen-cor-en-gv/cor-2020/cor-20u018-werken-onder-corona-structurele-maatregelen-vragen-en-....pdf?origin=l3McGfO1TbKbzvy6tKNjWw
https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/centrale-ondernemingsraad/adviezen-cor-en-gv/cor-2020/cor-20u018-werken-onder-corona-structurele-maatregelen-vragen-en-....pdf?origin=l3McGfO1TbKbzvy6tKNjWw
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aan dat er wetenschappelijk bewijs lijkt te zijn dat afstand houden niet nodig is voor jongeren onder 
de 23 jaar Dit kan zeker iets zijn dat moet worden meegenomen in de discussie over het OV. 
 105 
3. Covid-19: protocollen opstarten UvA 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat deze extra ingelaste spoed OV een tweeledig doel dient. 
De COR wil ten eerste weten hoe de UvA weer gaat opstarten op korte termijn en op lange termijn 
(vanaf september 2020), zodra volgens RIVM-richtlijnen onderwijs op locatie weer mogelijk wordt 
geacht. Daarbij wil de COR van het College weten welke dilemma’s en prioriteiten ten grondslag 110 
liggen aan hun keuzes. Het andere doel van deze OV gaat over de facilitering in verband met het op-
starten van het onderwijs, het thuiswerken en andere punten van aandacht veroorzaakt door Covid-
19  (agendapunt 4 van deze OV). COR-raadslid Grassiani wil van het College specifiek weten wan-
neer door het College bekend wordt gemaakt wat er precies mogelijk zal zijn qua capaciteit in de 
UvA-gebouwen.  115 
 
Collegevoorzitter Ten Dam verwacht dat later vandaag of in ieder geval op korte termijn een bericht 
zal uitgaan over de mogelijkheden voor fysieke aanwezigheid op de campus. Elke opleiding zal ui-
terlijk 1 juli 2020 laten weten hoe het opstarten van het onderwijs op locatie weer vorm zal gaan 
krijgen. Het prioriteren van de onderwijswerkzaamheden online versus fysiek moet op decentraal 120 
niveau besloten worden. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de UvA al een aantal weken bezig 
is met het onderzoeken van verschillende opstart-scenario’s. Input van de COR is hierbij bijzonder 
welkom. COR-raadslid Sanders kaart aan dat bijvoorbeeld de ruimte van theaters e.d. bijvoorbeeld 
zouden kunnen dienen als extra ruimte voor onderwijs, nu deze locaties wegens Covid-19 niet in ge-
bruik mogen worden genomen voor regulier gebruik. COR-raadslid Walstra informeert bij het Col-125 
lege of er cijfers bekend zijn over het aantal studenten en medewerkers dat dagelijks gebruik maakt 
van het OV versus de fiets. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat ongeveer 40% van de UvA 
studenten en medewerkers met de fiets naar de universiteit komt. 60% komt met (lokaal) openbaar 
vervoer. Een deel hiervan zou wellicht met de fiets kunnen komen. COR-raadslid Brouwer geeft het 
belang van persoonlijke aandacht voor studenten van docenten aan. Dit contact kan ook online 130 
plaatsvinden. Mevrouw Maex beaamt dat, maar benadrukt hierbij wel dat een dergelijke werkwijze 
het probleem van binding met de universiteit niet zal oplossen. Het College is momenteel bezig met 
een onderzoek naar een meer constructievere oplossing als het gaat om de realisatie van binding met 
de universiteit van studenten en ook binding van studenten met elkaar voor de lange termijn. Wat 
met betrekking tot dit onderwerp de juiste werkwijze zal zijn zal op decentraal niveau via de facul-135 
taire opleidingscommissies dienen te worden onderzocht. COR-raadslid Brouwer vraagt vervolgens 
aan het College hoe met medewerkers – die onder de “Corona-risicogroepen” vallen - wordt om-
gaan. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de UvA van niemand eist dat deze verplicht naar de 
UvA zal moeten komen als dat wegens Corona gerelateerde omstandigheden niet verantwoord is. 
 140 
COR-raadslid Edwards geeft aan dat de decaan van de FEB  ongeveer 3 weken terug heeft 
aangekondigd aan de studenten en de stafmedewerkers dat het online onderwijs van de FEB zal 
standhouden tot in ieder geval januari 2021 en dat hij bovendien ook een uitspraak heeft gedaan over 
wat er vanaf januari 2021 gaat gebeuren bij de FEB. COR-raadslid Edwards illustreert haar zorgen 
door aan te kaarten wat voor gevolgen deze onzekere uitspraken kunnen hebben op onder meer 145 
huisvestingssituaties van medewerkers en studenten met een internationale achtergrond. Mevrouw 
Maex legt uit dat de decaan deze uitspraken juist heeft gedaan om tegemoet te komen aan een groot 
aantal studenten, met internationale achtergrond, zodat zij in de opleiding kunnen blijven. De 
algemene lijn van de UvA is en blijft om zoveel mogelijk onderwijs op locatie te geven, waar dat 
mogelijk is. COR-raadslid Grassiani vraagt aan het College wat hun kijk is op het  onderwijs dat nu 150 
geen doorgang kan vinden wegens de reisbeperkingen door COVID-19, zoals veldwerkonderzoek en 
antropologisch onderzoek. COR-raadslid Grassiani geeft daarnaast aan dat docenten gedwongen zijn 
hun manier van onderwijs geven om te vormen naar digitaal onderwijs. Deze plotselinge omvorming 
van het onderwijs kost ontzettend veel tijd en levert ook veel stress op voor docenten. Mevrouw 
Maex geeft aan dat het ongelofelijk knap is wat de medewerkers in de afgelopen acht weken voor 155 
elkaar hebben gekregen om het digitale onderwijs snel en adequaat hebben neer te zetten. Zij geeft 
aan dat de algemene lijn van de UvA is en blijft om zoveel mogelijk onderwijs op locatie te geven 
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binnen de beperkte ruimte die beschikbaar is en dat de UvA daarnaast aan het kijken is om met de 
tools te onderzoeken en te beoordelen wat wel en niet goed werkt. Collegevoorzitter Ten Dam geeft 
verder aan dat er heel vaak en nadrukkelijk is gezegd dat er ruimte is voor ondersteuning en verwijst 160 
naar het interview met de Folia3 in dit verband. Ze heeft hierin klip en klaar aangegeven dat we niet 
alles tegelijk kunnen doen en dat het verstandig is om prioriteiten te stellen. Hierbij moet de focus 
liggen op het faciliteren van studenten. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat deze informatie ook 
via nieuwsbrieven en op de website van de UvA wordt gedeeld. Het andere punt -  dat door het 
College zal blijven worden herhaald – is het punt van het erkennen en waarderen.  165 
 
Vicevoorzitter Kleverlaan haakt vervolgens in op het punt van de capaciteit van gebouwen en doet 
het voorstel aan het College om regionale dependances c.q. hotspots van (hoge)scholen te 
organiseren voor avondonderwijs. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het voorstel inzake de 
ruimte van theaters e.d. eerder mee zal worden genomen in de beraadslagingen als het gaat om de 170 
capaciteit van gebouwen. Hogescholen en dergelijke kampen namelijk met hetzelfde 
capaciteitsprobleem. Daarnaast wordt momenteel bekeken of onderwijswerkzaamheden kunnen 
worden verricht buiten de reguliere werktijden, zoals bijvoorbeeld in de avond tot 22:00 uur. De 
focus ligt niet op de weekenden en vakantieperioden, nu Collegevoorzitter Ten Dam aankaart dat het 
juist nu in deze tijd van essentieel belang is dat medewerkers dan ook hun rust kunnen pakken. 175 
 
COR-raadslid Huygens uit zijn zorgen, onder verwijzing naar het memo inzake het Protocol 
opstarten onderzoeksactiviteiten d.d. 8 mei 2020, onder bijlage A, over de logistieke operatie die 
hierin wordt beschreven en de monitoring van de aanwezigheid van personen in UvA-gebouwen. 
COR-raadslid Huygens vraagt zich hierbij af hoe gemonitord wordt wie er wel en niet in een UvA-180 
Gebouw behoort te zijn en of zij zich ook zullen houden aan de RIVM-richtlijnen inzake Covid-19. 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan de frustratie te begrijpen van het vele thuiszitten door 
studenten en medewerkers, maar dat neemt niet weg dat een ieder zich aan de veiligheidsregels en 
instructies dient te houden zodra deze zich in een UvA-ruimte bevindt. De maatregel die door UvA 
daarom onlangs is genomen, is dat enkel personen met een collegekaart of UvA-medewerkerskaart 185 
UvA-gebouwen mogen betreden. 
 
4. Covid-19: lange termijn scenario’s - facilitering 
COR-voorzitter Van der Pol leidt dit onderwerp in door te benadrukken dat het nu van belang is 
vragen te stellen aan het College over de facilitering van de medewerkers in Coronatijd voor de 190 
korte maar vooral lange termijn, betreffende de periode vanaf september 2020. 
 
COR-raadslid Brouwer geeft onder meer aan dat als het gaat om erkennen en waarderen er vanuit de 
faculteiten wordt gesignaleerd dat decanen niet bepaald genereus blijken te zijn als het gaat om de 
aanwending van extra vrijgekomen financiële middelen voor de extra uren die die UvA-195 
medewerkers moeten maken wegens de pandemie. COR-raadslid Brouwer pleit er daarom voor dat 
er een centrale richtlijn komt die dit soort aanwendingen van financiën specifieker regelt. 
Collegevoorzitter Ten Dam herhaalt dat in het financiële model van de UvA de faculteiten over het 
geld voor onderwijs en onderzoek beschikken. Er is daarnaast aangegeven dat een beroep op 
reserves kan worden gedaan. Collegevoorzitter Ten Dam doet hierbij vervolgens de oproep aan de 200 
COR om eventuele knelpunten te melden. COR raadslid Brouwer geeft aan dat het goed zou zijn als 
vanuit centraal bijvoorbeeld een ruimer begrip van “norm-uren” wordt gecommuniceerd. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat elke centrale regeling onvoldoende oog heeft voor een 
specifieke situatie. Mevrouw Maex vult daarbij aan dat het College welwillend is mee te denken 
over dit punt binnen de kaders die het College heeft. Hierbij zal gezocht worden naar oplossingen 205 
voor een langere termijn. 
 
Vervolgens ontstaat er in de OV een discussie over werken buiten reguliere-werktijden op gang 
gezet door COR-raadslid Sanders. Een van de punten die uit deze discussie volgt is dat er 

 
3 https://www.folia.nl/actueel/137308/inzoomen-met-geert-2-leidinggevenden-verlang-niet-het-onmogelijke-nu    
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onderscheid gemaakt moet worden tussen WP en OBP en ook tussen medewerkers in de zorg en 210 
medewerkers in het onderwijs wegens de aard van deze beroepsgroepen. COR-raadslid Breetvelt 
benadrukt dat het wettelijk is geregeld dat van WP geëist kan worden dat zij buiten reguliere-
werktijden arbeid zullen verrichten. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat wetenschappelijk 
onderzoekers een van de Arbeidstijdenwet uitgezonderde beroepsgroep vormen.4 Collegevoorzitter 
geeft aan dat de garantie van 2 dagen achter elkaar “vrij zijn” zal blijven worden gegarandeerd; 215 
afhankelijk van de specifieke situatie kunnen die dagen variëren (denk bijv aan AMC). Mevrouw 
Maex geeft aan open te staan voor dergelijke oplossingen, echter deze oplossingen mogen niet ten 
koste gaan van de medewerkers zelf, want anders wordt daarmee alleen maar meer stress 
veroorzaakt.  

COR-raadslid Pasman geeft aan dat het een goed idee zou kunnen zijn om psychosociale hulp aan te 220 
bieden aan medewerkers die in verband met een gedwongen terugkeer naar de werkplek op locatie 
voor medewerkers die daar angst voor hebben wegens Covid-19. Dit voorstel is voortgekomen van-
uit het lokaal overleg UMC. COR-voorzitter Van der Pol legt het College de volgende casus voor: 
Wat zal er gaan gebeuren als straks het academisch jaar ’20-’21 is gestart, docenten plotseling uit-
vallen en dat zij daarom vervolgens twee weken in quarantaine dienen te blijven wegens Covid-19, 225 
omdat niet de medewerker zelf maar bijvoorbeeld een partner of huisgenoot Covid-19 blijkt te heb-
ben? Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat veiligheid van studenten en medewerkers voorop 
staat en daarom zal een ieder zich moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM. Het bieden van 
online onderwijs zal in dit soort gevallen uitkomst moeten bieden. Mevrouw Maex vult hierbij aan 
dat de uitval van docenten wegens Covid-19 eventueel door een collega kan worden opgevangen. 230 
Door deze her-inzetbaarheid zal deze collega-docent/onderzoeker dan de mogelijkheid moeten kun-
nen krijgen om bijvoorbeeld onderzoek op een wat lager pitje te zetten ten voordele van het geven 
van onderwijs. COR-raadslid Van Tubergen merkt op dat het thans nog belangrijker is dat verschil-
lende afdelingen beter op elkaar zijn ingespeeld zodat sneller besluiten kunnen worden genomen. In 
tijden van een pandemie is dit van essentieel belang. Hij vraagt aan het College of er niet bepaalde 235 
groepen ingesteld kunnen worden om dit soort processen te organiseren binnen de UvA? College-
voorzitter Ten Dam antwoordt dat er thans sprake is van dergelijke groepen.  

Verder wil het College specifiek van de COR weten waar volgens hen het zwaartepunt van priorite-
ring moet liggen en om bij hun achterban na te gaan wat nu echt belangrijk is met betrekking tot het 
opstarten van het onderwijs. Aandacht voor de nieuwe lichting eerstejaars studenten staat vast bena-240 
drukt Collegevoorzitter Ten Dam. In de OV wordt vervolgens afgestemd dat alle raadsleden input 
aan COR-voorzitter Van der Pol door kunnen geven via cor@uva.nl en dat alle input vervolgens zal 
worden meegenomen naar de eerst volgende OV, ingepland op 29 mei 2020. COR-raadslid Breetvelt 
geeft aan dat de extra werkdruk door covid-19 deels opgevangen kan worden door taakwisseling, 
zoals extra-onderwijsuren ten koste van  de onderzoekstaak. Voor personeel met tijdelijke aanstel-245 
ling kan zo’n taakwisseling meer nadelige impact hebben omdat zij zich op de arbeidsmarkt opti-
maal moeten kunnen profileren. Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat zij een andere afspraak 
heeft om 12:00 uur en dat ze deze discussie graag voortzetten de OV van 29 mei 2020. 

11.58 uur Collegevoorzitter Ten Dam verlaat de videoconferentie. 

Mevrouw Maex geeft vervolgens aan de punten te begrijpen van COR-raadslid Breetvelt en herhaalt 250 
het eerder genoemde punt van her-inzetbaarheid van docenten. Bij her-inzetbaarheid kun je denken 
aan uitval, maar ook aan vrijval oftewel tijd over houden. Mevrouw Maex benadrukt dat de onder-
steuningsmogelijkheden op Facultair niveau bekeken moeten worden. COR-voorzitter Van der Pol 
uit vervolgens zijn zorgen over een dergelijke constructie. COR-raadslid Breetvelt haakt hierbij in 

 
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/voor-welke-werknemers-of-beroepen-geldt-de-

arbeidstijdenwet-gedeeltelijk-niet 
 

mailto:cor@uva.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/voor-welke-werknemers-of-beroepen-geldt-de-arbeidstijdenwet-gedeeltelijk-niet
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/voor-welke-werknemers-of-beroepen-geldt-de-arbeidstijdenwet-gedeeltelijk-niet
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door aan te geven dat er tot een herdefiniëring moet worden gekomen van onze werkzaamheden die 255 
gedreven worden door overmacht. 

COR-raadslid Grassiani merkt op dat er een discrepantie bestaat tussen WP dat alleen maar onder-
zoek doet en WP dat voor een deel onderzoek doet en voor deel onderwijs geeft en wil weten van 
het College hoe hiermee wordt omgegaan. Mevrouw Maex antwoordt dat het erkennen en waarderen 
van essentieel belang is. Daardoor wordt een grotere diversiteit van mogelijke carrièrepaden en pro-260 
fielen mogelijk wordt, met voor iedereen minimaal 20% van het een - onderwijs - of het ander - on-
derzoek. Mevrouw Maex geeft dat het inregelen van een dergelijke balans niet van de een op de an-
dere dag zal worden georganiseerd, maar daar wordt wel naar toegewerkt.  

COR-raadslid Kjos vraagt of er op landelijk niveau iets bekend is over de TOEFL Test, nu deze we-
gens de pandemie door de admissioncenters is geannuleerd. Mevrouw Maex zal hierover navraag 265 
doen, aangezien de TOEFL Test per opleiding geregeld moet worden (Actiepunt CvB). COR-raads-
lid Brouwer kaart aan dat de nood het hoogst is vanuit het mentoraat. Daarnaast worden door COR-
raadsleden Brouwer en Kjos vergoeding voor telefoon- en internetkosten gevraagd  in verband met 
het thuiswerken. Mevrouw Maex geeft aan dat het College ook terug zal komen op de vraag over 
vergoeding van dergelijke kosten (Actiepunt CvB). COR-voorzitter Van der Pol geeft hierbij aan dat 270 
juist de komende de weken tijdens het zomerreces het moment bij uitstek is om navraag bij de mede-
werkers te doen om te vragen wat er nodig is om de thuiswerkplek te optimaliseren zodat medewer-
kers van september een goede start kunnen maken als het gaat om thuiswerken. 

5. Rondvraag en sluiting 
N.v.t. 275 

COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 12.08 uur. 

De 187e Overlegvergadering vindt plaats op 
vrijdag 29 mei, 9.00-11.00 uur, via platform Zoom, video conference  

 
Openstaande actiepunten: deze worden besproken op de eerst volgende OV (op d.d. 29 mei 2020) 
nu deze OV een extra ingelaste OV is met als enige doel de Coronacrises te bespreken. 
 
CvB: 
n.a.v. de 185e OV d.d. 17-4-2020: 

• mevrouw Brok van HR Beleid en Strategie UvA verstrekt in de week van 20 april een  summier 
financieel overzicht aan de COR; 

• Er zal een technisch overleg plaatsvinden met mevrouw Brok van HR Beleid en Strategie UvA, 
leden van het DB van de COR en de voorzitter van de Commissie HRM en de heer Bert Zwiep 
van Hoofd Inkoop; 

COR: 
n.a.v. de 185e OV d.d. 17-04-2020: 

• COR-raadslid Van Tubergen / of ander lid van de Commissie Financiën van de COR zal op 
korte termijn input geven kan voor de kaderbrief 2021 

• COR-raadslid Huygens zal inzake de stand van de medezeggenschap een apart traject opzetten 
(buiten het IP) en zal daarvoor een handreiking doen 

• ambtelijk secretaris Nagobi zal het inplannen van een extra OV medio half mei van dit jaar or-
ganiseren welke specifiek zal gaan over Thuiswerken en de gevolgen voor de langere termijn en 
mogelijk scenario’s voor na 1 juni en de daarmee verband houdende genomen besluiten door de 
UvA 
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