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Onderwerp 
Ongevraagd advies taakverdeling COR/GOR  in Samen Doen! 
 
 
Geacht College, 
 
Bij de bespreking in de overlegvergaderingen van de COR en GOR over de evaluatie van het 
dossier “Samen Doen!” bleek er verwarring te zijn over welke onderwerpen op welke tafel 
besproken moet worden. Vooral bij de evaluatie van “Samen Doen!” dient een toetsingskader 
te worden opgesteld waarbij eerst de UvA haar eigen lijn definieert en hoe er met de HvA 
wordt gecommuniceerd en afgestemd over de invulling van dit toetsingskader en de evaluatie 
daarvan. Het huidige evaluatierapport laat veel lacunes zien over o.a. de methode van 
evalueren, zoals dat al eerder met u is besproken bij de GOR en de COR. 
 
Voor de bespreking van “Samen Doen!” stellen COR en GOR voor om de volgende richtlijn 
in acht te nemen:  
 

• Ketens van dienstverlening tussen de diensten vallen onder de GOR. 
• Ketens waarbij faculteiten zijn betrokken vallen onder de COR. 
• De personele gevolgen – werklast, werkconcept – van ketenafspraken voor de 

dienstverlening vallen onder de GOR. 
• De tariefonderhandelingen (SLA-cyclus) en de UvA-strategie bij de dienstverlening 

vallen onder de COR. 
 
Wij zien uit naar een verbeterd rapport over de evaluatie van de samenwerking van de 
diensten waarbij er rekening is gehouden over de voorstellen en suggesties die wij in beide 
overlegvergaderingen (COR en GOR) hebben gedaan. Wij verzoeken u ook aan ons door te 
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geven welke onderwerpen u op welke tafel wilt bespreken, zodat daar geen onduidelijkheid 
over kan bestaan. Bovendien vernemen wij graag van u of de voorgestelde richtlijn akkoord 
is. 
 
 
Hoogachtend, 
        
 
 
drs. D.J. Donner     dr. G.W. van der Pol 
voorzitter GOR     voorzitter COR 
 
 


