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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 24 juni en 1 juli 2019 gesproken
over de jaarverslagen van de vertrouwenspersonen over 2018.
De Raad is bezorgd over de terughoudendheid van medewerkers om contact op te nemen
met een vertrouwenspersoon. Hij ziet een relatie met de mogelijke negatieve consequenties
die voor medewerkers kunnen gelden wanneer zij een klacht indienen. De Raad ziet graag
dat het College zijn uiterste best doet om drempels tot de vertrouwenspersoon of
klachtencommissies weg te nemen.
Gerelateerd aan het voorgaande doet de Raad de suggestie aan het College om een filmpje te
maken over sociale veiligheid waarin helder wordt uitgelegd: 1) met wat voor klachten
medewerkers zich tot welke instanties kunnen richten; 2) wat hij/zij van deze instanties kan
verwachten; en 3) hoe een gesprek met de vertrouwenspersoon cq een klachtenprocedure
verloopt. Hij waardeert de toezegging van het College hiermee aan de slag te gaan en de
Raad hierbij te betrekken.
De Raad is tot slot gealarmeerd over de verslaglegging van de vertrouwenspersoon over
grensoverschrijdende omgang tussen docenten en studenten. Hij wijst op het belang van de
Gedragscode Omgangsvormen aangaande de omgang van docenten en studenten met
elkaar. De Raad waardeert de toezegging van het College om deze gedragscode aan te
scherpen, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke relaties tussen docenten en studenten,
en deze nog beter onder de aandacht te brengen van medewerkers.
Tot slot memoreert de Raad graag de gezamenlijke wens van de Raad en het College om de
jaarverslagen van de vertrouwenspersonen zodanig vorm te geven dat deze de volgende
jaren wel in openbaarheid kunnen worden besproken.
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Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

C.J. de Roon
Voorzitter

