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Voorwoord 
 
In dit verslag wordt zoals gebruikelijk een samenvatting gepresenteerd van de inhoud van 

de aangevraagde gesprekken die ondergetekende in zijn hoedanigheid als onafhankelijk 

facultair vertrouwenspersoon heeft gevoerd met medewerkers van de faculteit in het jaar 

2016. De gesprekken betreffen in het bijzonder problemen die zij ervaren met hun positie 

en wensen binnen de organisatie evenals hun relatie met leidinggevenden en collega’s op 

de werkvloer. Het gaat daarbij om brandende kwesties die medewerkers niet direct met 

hun leidinggevenden hebben kunnen bespreken, of om uiteenlopende redenen juist niet 

hebben willen bespreken, maar waarvoor ze desalniettemin een oplossing zoeken. 

 

Aangezien in een eerder jaarverslag1 al is ingegaan op de instelling van de functie van 

vertrouwenspersoon, de voornaamste taken van de betrokken functionaris en op de in de 

praktijk gevolgde werkwijze zal hier worden volstaan met een verwijzing naar de website 

waar deze gegevens kunnen worden ingezien.2 

 
Algemeen overzicht 
  
In de hieronder staande tabel worden medewerkers die in 2016 klachten en of problemen 

bij de vertrouwenspersoon aan de orde hebben gesteld weergegeven. Daarbij wordt 

gedifferentieerd naar geslacht en functiegroep. Vervolgens zal daarna meer gedetailleerd 

worden ingegaan op de inhoud van de besproken problemen zonder de anonimiteit van de 

medewerkers in kwestie in gevaar te brengen.  

 

Om de analyse en conclusies in dit verslag een algemeen karakter te geven wordt 

hieronder alleen nadruk gelegd op de grote lijnen van de problemen die de 18 

medewerkers van drie van de vijf instituten van de faculteit bij de vertrouwenspersoon 

aan de orde hebben gesteld.  

Als de betrokken medewerkers worden gedifferentieerd naar geslacht en aanstellingstype 

(WP, OBP en AIO) dan laat de volgende tabel een opvallend resultaat zien.  

  

                                                 
1 Jaarverslag Onafhankelijk Facultair Vertrouwenspersoon: Verslagperiode 2013. Leiden, 7 januari 
2014. Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Eenzelfde titel over 2014, 9 januari 
2015. Ook eenzelfde titel over 2015, 6 januari 2016.  
2 Zie http://www.fsw.leidenuniv.nl/medewerkers/nieuws/wasif-shadid-is-de-fsw-
vertrouwenspersoon-fsw.html 
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Medewerkers gedifferentieerd 

naar geslacht en aanstellingstype 
 Man Vrouw Tot. 

WP 2 11 13 
72.2% 

OBP - 1 1 
5.6% 

AIO - 4 4 
22.2% 

Tot 2 
11.1% 

16 
88.9% 

18 
100% 

 
 

Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 
1. Ervaren problemen op de werkvloer en behoefte aan contact met de 

vertrouwenspersoon komen bij alle functiegroepen voor (WP 72.2%), (OBP 5.6%) en 
(AIO 22.2%). Het is hier ook relevant op te merken dat dergelijke problemen bij drie 
van de vijf instituten van de faculteit voorkomen.  

2. Meer dan 88.9% van de cliënten (dus 16 van de 18 medewerkers) is vrouw. De 
meerderheid daarvan (11, 68.8%) behoort tot de functiegroep WP. In hoeverre hier 
sprake is van een scheve verdeling hangt onder andere af van de feitelijke man-vrouw 
verhouding binnen de formatie van de functiegroepen. In ieder geval kan voorzichtig 
worden gesteld dat vrouwelijke medewerkers problemen die zij ervaren op de 
werkvloer eerder naar voren brengen.  
 

Kijkend naar het verloop over het afgelopen drie jaar kan gesteld worden dat het aantal 

medewerkers dat een beroep heeft gedaan op de vertrouwenspersoon geen stijgende lijn 

vertoont. In 2013 bedroeg het aantal 9 personen en in 2014 is dat gestegen tot 18. Ook in 

2015 zet deze trend zich voort met een stijging naar 27. Het jaar 2016 laat daarentegen 

een daling naar 18 zien, en zelfs naar 14 als gekeken wordt naar de redenen voor de 

aangevraagde gesprekken en in het bijzonder bij de functiegroep WP (zie hieronder 

paragraaf ‘Gevoerde gesprekken en gerapporteerde problemen’).  

Ook de sterke daling van het aantal AIO-cliënten in vergelijking met het jaar ervoor is 

vermeldingswaardig: van 9 in 2015 naar 4 in 2016.  

 
 
Gevoerde gesprekken en gerapporteerde problemen 
 
Om beter zicht te krijgen op de ervaren problemen van medewerkers worden hieronder de 

aard van de besproken problemen en ervaren conflicten samengevat. De omschrijvingen 

zijn summier gehouden om de anonimiteit van de medewerkers in kwestie te waarborgen. 
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Als specifiek wordt gekeken naar de aard van de door medewerkers gerapporteerde 
onvrede dan zien we dat de problemen evenals in 2015 overwegend betrekking hebben 
op:  

 Taakverdeling, taakinhoud, verloop van ROG en verstoorde wederzijdse relatie 
met leidinggevende. 

 Ervaren stressvol werkklimaat, werkoverbelasting en gebrek aan inspraak bij het 
vaststellen van taken. 

 Aanstelling en wijzigingen in werkinhoud  

 Psychische intimidaties en angst op de werkvloer 

 Gebrek aan interesse van leidinggevenden voor taken en persoonlijke problemen 
van hun medewerkers.  

 En specifiek voor AIO’s:  
o Behoefte aan onderzoekbegeleiding en planning om het proefschrift 

binnen de aanstellingstermijn te kunnen afronden.  
o Gebrek aan aandacht voor specifieke persoonlijke problemen die ook van 

invloed zijn op het werk. 
o Overmatige onderwijsbelasting.  
o Intimidatie door leidinggevende en stress. 
o Publicatiedruk en onvrede met auteursvolgorde bij publicaties.  

 
Verder is het in dit verslag van belang aandacht te besteden aan de redenen voor de 

aangevraagde gesprekken met de vertrouwenspersoon. Anders dan voorgaande jaren had 

een niet onbelangrijk deel van de klachten (klachten van vier van de 18 medewerkers in 

alle functiegroepen) direct of indirect te maken met het jaarverslag van 2015. Deze 4 

(allen wp-medewerkers) brachten hoofdzakelijk hun onvrede met de wijze waarop het 

faculteitsbestuur is omgegaan met het aspect ‘angst op de werkvloer’ en de als gevolg 

daarvan getroffen maatregelen op hun instituut. Als deze specifieke klacht buiten 

beschouwing wordt gelaten dan zien we dat in 2016 slechts 14 medewerkers in de drie 

functiegroepen problemen in hun werkcontext hebben ervaren die ze ook belangrijk 

genoeg vonden om aan de vertrouwenspersoon voor te leggen (9 WP, 1 OBP en 4 AIO).  

 

 
Aanbevelingen aan het faculteitsbestuur  
 
Gezien het relatief kleine aantal medewerkers dat gedurende het jaar 2016 beroep heeft 

gedaan op de vertrouwenspersoon kan over het algemeen worden gesteld dat er op de 

werkvloer van de faculteit sprake is van een bevredigend werkklimaat.  

Met de door de vertrouwenspersoon gevolgde werkwijze3 hebben de consulten evenals in 

voorgaande jaren, hier en daar, een bijdrage geleverd aan verbetering van de verhouding 

                                                 
3 Afhankelijk van de klacht of het gevraagde advies bestond de werkwijze uit empathisch 
luisteren, begeleiding, bemiddeling, informatie, verwijzing naar relevante instanties en of 
hulp bij onderzoeks-aanpak.  
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met leidinggevenden, het bespreekbaar maken van ervaren onbehagen, het de-escaleren 

van al bestaande conflicten, ‘stoom afblazen’ en last but not least onderzoek beter op de 

rails zetten. In enkele gevallen is door tussenkomst van de vertrouwenspersoon helaas 

geen bevredigend resultaat bereikt en werd daarom verwezen naar een voor de specifieke 

problematiek geschikte deskundige.  

Het hierboven staande neemt niet weg dat iedere ontevreden medewerker er één te veel is 

en dat er serieuze aandacht moet worden besteed aan de gesignaleerde problemen. 

Wellicht kunnen de volgende aanbevelingen een bijdrage leveren aan het optimaliseren 

van het werkklimaat op de faculteit. 

 
 
Aanbevelingen met betrekking tot medewerkers 
 

(1) Tref afdoende maatregelen om de nog steeds door sommige medewerkers op de 
werkvloer gevoelde angst te verminderen. Zoals in 2015 meenden sommige 
medewerker die zo’n angst naar voren hebben gebracht ook namens andere 
collega’s te spreken.  

(2) Houd de oververtegenwoordiging van vrouwen in de ervaren problemen goed in 
de gaten. Hoewel deze oververtegenwoordiging proportioneel overeen komt met 
de feitelijke personele verhouding binnen de faculteit is het ook in dit jaarverslag 
noodzakelijk om instituutsbesturen te vragen dit aspect goed in de gaten te 
houden.  

(3) Continueer de functie ‘Onafhankelijk Facultair Vertrouwenspersoon’. De 
aanwezigheid binnen de faculteit van een onafhankelijke uitlaatklep voor 
medewerkers versterkt hun gevoel van zekerheid met positieve gevolgen voor de 
interpersoonlijke verhoudingen op de werkvloer en wetenschappelijke productie.  

(4) Druk leidinggevenden op het hart om interesse te tonen en meer aandacht te 
besteden aan de persoonlijke (werk)omstandigheden van hun medewerkers. Deze 
persoonlijke aandacht zou ook tijdens informele gesprekken herhaaldelijk moeten 
plaats vinden en niet beperkt blijven tot tijdens de formele ROG’s.  

 
Aanbevelingen met betrekking tot AIO’s 
 

(1) Continueer de functie ‘Onafhankelijk Facultair Vertrouwenspersoon’.  Voor deze 
kwetsbare functiegroep is deze functie zelfs van nog meer wezenlijk belang dan 
voor andere medewerkers. Gezien de aard van de in voorgaande jaren door AIO’s 
aangekaarte kwesties dient de te benoemen functionaris onder andere kennis te 
hebben van wetenschappelijk onderzoek en promotie-aangelegenheden. 

(2) Laat de onderwijsbelasting van AIO’s zo veel mogelijk afhangen van de ruimte 
die de AIO heeft om het proefschrift binnen de vastgestelde tijd af te ronden en 
niet van de behoefte van het instituut of sectie aan onderwijzend personeel om het 
onderwijsprogramma uit te voeren. 

(3) Concretiseer afspraken tussen AIO’s en hun begeleider(s) met betrekking tot de 
wijze en frequentie van begeleiding. Leg deze schriftelijk vast en controleer de 
naleving ervan. Deze aanbeveling is ook vorig jaar geformuleerd, maar door 
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sommigen medewerkers nog niet in de praktijk ervaren. Dat wil zeggen dat 
gemaakte afspraken nog steeds te globaal zijn en door begeleiders niet (goed 
genoeg) worden nagekomen.  

(4) Controleer regelmatig of AIO’s voldoende in de gelegenheid worden gesteld om 
het door hen gewenst en voor het onderzoek noodzakelijk aanvullend onderwijs 
te volgen. Ook dit jaar blijkt dit aspect te worden verwaarloosd.  
 

Prof. dr. em. W. Shadid 
Onafhankelijk facultair vertrouwenspersoon 
Leiden, 10 januari 2017 
 


