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AANKONDIGING 
 

Presentatie Plan van Aanpak 
Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA 

Vrijdag 4 december, 10.00 – 12.00 uur 
Nieuwe Achtergracht 166, Gebouw REC B B2.01 

 

 
Het College van Bestuur van de UvA heeft in het kader van de nadere uitwerking van het 
10-puntenplan in gesprekken met de medezeggenschap en de actiegroepen overeenstemming 
bereikt over het instellen van een onafhankelijke commissie ‘Onderzoek Financiën en 
Huisvesting UvA’. De commissie is gevraagd onderzoek te doen naar de punten 4 en 5 van het 
10-puntenplan. 
 
In overleg met de pre-commissie (voorbereidingscommissie) is de samenstelling van de 
commissie tot stand gekomen. De samenstelling van de commissie is als volgt: Hendrik van 
Moorsel (voorzitter), Hester Bais, Victor Eiff, Dick Schuiling, Paul Wouters en Carla de Rie 
(secretaris). Daarnaast zijn in overleg met de pre-commissie het mandaat, het 
onderzoeksprotocol en het reglement van de commissie vastgesteld. Na de installatie van de 
commissie is deze pre-commissie omgevormd tot contactgroep. Meer informatie over de 
opdracht en werkwijze van de commissie vindt u op www.cofh-uva.nl. 
 
De Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting is haar opdracht eind september gestart 
met een vooronderzoek (oriëntatiefase). Tijdens dit vooronderzoek heeft de commissie zich 
ingelezen in de beschikbare relevante achtergrondinformatie en zich georiënteerd op de 
organisatie en de processen binnen de UvA aangaande Financiën en Huisvesting. 
Dit vooronderzoek stond tevens in het teken van het uitwisselen van verwachtingen van 
verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Daarvoor voerde de commissie enkele 
oriënterende gesprekken en organiseerde de commissie op 27 november jl. een groepsgesprek 
met de ‘founding fathers’ van de commissie.  
 
Doelstelling van het vooronderzoek was te komen tot een heldere en concrete formulering van 
de onderzoeksvragen en tot een plan van aanpak voor het daadwerkelijke onderzoek. 
De commissie zal dit plan van aanpak tijdens een openbare bijeenkomst op vrijdagochtend 
4 december presenteren aan de contactgroep, als vertegenwoordiging van de academische 
gemeenschap. Belangstellenden die bij deze presentatie aanwezig willen zijn, kunnen zich vóór 
donderdag 3 december hiervoor aanmelden via info@cofh-uva.nl. 
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