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Voorwoord 
 
In dit verslag wordt een samenvatting gepresenteerd van de gesprekken die 

ondergetekende in zijn hoedanigheid als onafhankelijk facultair vertrouwenspersoon heeft 

gevoerd met medewerkers van de faculteit in het jaar 2015. De gesprekken betreffen met 

name hun positie en wensen binnen de organisatie alsmede hun verhoudingen met 

leidinggevenden en collega’s op de werkvloer.  

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

voornaamste taken van de vertrouwenspersoon en op de in de praktijk gevolgde 

werkwijze zal hier worden volstaan met een verwijzing naar de website waar 

geïnteresseerden deze gegevens kunnen vinden.2 

 
Algemeen overzicht 
  
In de hieronder staande tabel worden de medewerkers die in 2015 klachten en problemen 

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

wordt gedifferentieerd naar geslacht en functiegroep. Vervolgens wordt in een aparte 

tabel meer gedetailleerd 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 hier 

alleen nadruk gelegd op de grote lijnen van de klachten die in de 27 gevoerde gesprekken, 

met medewerkers van drie van de vijf instituten van de faculteit aan de orde zijn geweest.  

 
Medewerkers gedifferentieerd 

naar geslacht en aanstellingstype 
 Man Vrouw Tot 

WP 2 15 17 
OBP - 1 1 
AIO - 9 9 
Tot 2 25 27 

 

                                                 
1 Jaarverslag Onafhankelijk Facultair Vertrouwenspersoon: Verslagperiode 2013. Leiden, 7 januari 
2014. Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. En dezelfde titel over 2014, 9 januari 
2015. 
2 Zie http://www.fsw.leidenuniv.nl/medewerkers/nieuws/wasif-shadid-is-de-fsw-
vertrouwenspersoon-fsw.html 
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Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 

1. Toename van het aantal aangevraagde gesprekken met de vertrouwenspersoon. In 
2013 bedroeg het aantal 9 en in 2014 18. In 2015 is dat aantal met 50% gestegen 
tot 27. 

2. Gerapporteerde onvrede op de werkvloer en behoefte aan contact met de 
vertrouwenspersoon komen bij alle functiegroepen voor (WP, OBP en AIO), en 
komen zoals hierboven is aangegeven bij drie van de vijf instituten van de 
faculteit voor.  

3. Bijna 93% (25 personen) van de cliënten is vrouw. De slechts 2 mannelijke 
medewerkers behoren tot de functiegroep wetenschappelijk personeel (WP).  

In hoeverre het vermelde onder punt 3 een scheve verdeling van de seksen aangeeft 
hangt onder andere af van de feitelijke man-vrouw verhouding binnen de staf van de 
functiegroepen. In ieder geval kan de conclusie worden getrokken dat vrouwelijke 
medewerkers eerder met hun problemen op de werkvloer naar voren brengen. Met 
betrekking tot AIO’s en OBP zou dit deels te maken kunnen hebben met de 
kwetsbaarheid van hun positie, grotere afhankelijkheid en tijdelijke aanstellingen.  

 
Gevoerde gesprekken en gerapporteerde klachten 
 
De gesprekken met 27 medewerkers die in 2015 zijn gevoerd laten zien dat evenals in 

2014 de klachten overwegend betrekking hebben op:  

 Conflicten met leidinggevenden over taakverdeling, taakinhoud, verloop van 
ROG en verstoorde wederzijdse relaties. 

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

 Vrees voor en conflicten over het beëindigen van aanstellingen en wijzigingen in 
werkinhoud  

 Psychische intimidaties door leidinggevenden en een angst op de werkvloer  

 En specifiek voor AIO’s:  
o Klachten over gebrek aan onderzoekbegeleiding en te late feedback op 

ingeleverde concepten van artikelen en hoofdstukken. 
o Klachten over gebrek aan aandacht voor AIO’s door sommige 

promotoren waardoor enkelen van hen het promotietraject is gestaakt. 
o Klachten over de verplichting om meer onderwijs te geven in geval 

wetenschappelijke medewerkers in de secties door omstandigheden niet 
beschikbaar zijn.  

o Klachten over hoe om te gaan met niet vervulde onderzoektijd als gevolg 
van ziekte- en of zwangerschaps- en bevallingsverlof  

o Klachten over inhoudelijke meningsverschillen tussen promotoren 
waardoor de AIO in de problemen is gekomen. 

o Klachten over gevoelde angst, ervaren intimidatie en kleinering door 
leidinggevenden en of promotor.  
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Met de gevolgde werkwijze3 hebben de consulten evenals voorgaande jaren hier en daar 

een bijdrage geleverd aan verbetering van de verhouding met de leidinggevenden, het 

bespreekbaar maken van onbehagen, het de-escaleren van conflicten, het ‘stoom 

afblazen’ en onderzoek beter op de rails zetten. In enkele gevallen is ook naar andere 

voor de specifieke problematiek geschikte instanties.  

 
Aanbevelingen aan het faculteitsbestuur  
 
Gezien het relatief kleine aantal medewerkers dat gedurende het jaar 2015 een beroep 

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

de faculteit sprake is van een bevredigend werkklimaat. Dat neemt uiteraard niet weg dat 

iedere ontevreden medewerker er één te veel is en dat er serieuze aandacht moet worden 

besteed aan het hierboven gesignaleerde onbehagen.  

De waardering gematigd positief of  tevreden over het werkklimaat op de faculteit zoals 

uit de personeelsmonitor 2015 is gebleken mag niet de norm zijn. Hoewel zo’n 

waardering de minimaal aanvaardbare mag zijn, is het indicatief voor de bekende zesjes 

cultuur.  

Omdat de in de monitor onderzochte aspecten algemeen van aard zijn zijn de specifieke 

persoonlijke problemen van medewerkers zoals hierboven is aangegeven anders en 

verdienen extra aandacht. Wellicht kunnen de volgende aanbevelingen een bijdrage 

leveren aan het optimaliseren van het werkklimaat. 

 
Aanbevelingen met betrekking tot medewerkers 
 

(1) Dring bij de universiteit aan op een grovere cijfermatige beoordeling van de 
onderwijskwaliteit van medewerkers in het ROG-formulier. De hiervoor 
toegekende cijfers door leidinggevenden worden niet alleen arbitrair, selectief en 
moeilijk objectiveerbaar bevonden, maar vormen bovendien een bron van 
conflict tussen leidinggevende en medewerkers. Het achterwege laten hiervan, of 
het hanteren van een driepuntsschaal zou spanningen tussen beide aanzienlijk 
kunnen verminderen. 

(2) Hoewel de terugkoppeling van ROG-verslagen ook dit jaar als verbeterd wordt 
ervaren kregen medewerkers die het ROG-verslag alleen voor gezien hebben 
getekend niet voldoende persoonlijke aandacht van de beoordelingsautoriteit of 
het bestuur. Verder is het nog steeds noodzakelijk om leidinggevenden op het 
hart te drukken om tijdens ROG een drie of vijf jaar loopbaantraject met 
medewerkers te bespreken, ook daar waar (bevorderings-) mogelijkheden niet 
aanwezig zijn. 

                                                 
3 Afhankelijk van de klacht of het gevraagde advies bestaat de werkwijze uit empathisch 
luisteren, begeleiding, bemiddeling, informatie, verwijzing naar relevante instanties en of 
hulp bij onderzoeks-aanpak.  
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(3) Tref afdoende maatregelen om de door sommigen op de werkvloer gevoelde 
angst te verminderen. Medewerkers die menen namens vele collega’s te spreken 
typeren dit als angstcultuur en zijn van mening dat toezicht van WD’s op de gang 
van zaken binnen secties en op de verhouding tussen medewerkers enerzijds en 
hun leidinggevenden anderzijds vaak ontbreekt. Deze angst(cultuur) heeft ook in 
deze verslagperiode ertoe geleid dat sommigen gesprekken met de 
vertrouwenspersoon buiten het FSW-gebouw moesten worden gevoerd.  

(4) Hoewel de oververtegenwoordiging van vrouwen in de bij de 
vertrouwenspersoon aangekaarte klachten representatief kan zijn voor de 
verhouding man - vrouw binnen de twee functiegroepen in de faculteit, is het 
toch aan te bevelen instituutsbesturen op het hart te drukken deze sekse 
verhouding in het klachtenpatroon meer in de gaten te houden.  

(5) Stimuleer medewerkers via herhaaldelijke mailings om in geval van onbehagen 
op de werkvloer toch contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. 
Medewerkers die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt blijken het te 
waarderen dat ze op deze manier hun klachten bespreekbaar hebben kunnen 
maken en hun persoonlijk onbehagen op de werkvloer anoniem te hebben kunnen 
ventileren. 

 
Aanbevelingen met betrekking tot AIO’s 
 

(1) Houd jaarlijks een anonieme enquête onder deze functiegroep om de 
(on)tevredenheid over hun positie, onderzoekbegeleiding en vorderingen na te 
gaan. De personeelsmonitor van de universiteit is wat betreft deze aspecten te 
algemeen en niet toereikend om hun specifieke problematiek te monitoren. Er 
wordt in zo’n monitor bijvoorbeeld niet gevraagd naar de kwaliteit van de 
begeleiding en feedback, naar de tijdsduur van de feedback of naar de 
verhoudingen tussen de leden van de onderzoeksgroep. 

(2) Houd de naleving van facultaire regels met betrekking tot de arbeidsrechtelijke 
positie van AIO’s en van gemaakte afspraken tussen hen en hun begeleiders goed 
in de gaten. Dat is van wezenlijk belang voor de onderzoekvoorgang en voor het 
welslagen van het AIO-systeem. Reglementen zonder effectieve controle op de 
naleving ervan is uiteraard niet voldoende om de positie van de AIO’s adequaat 
te bewaken.  

(3) Stel regels op met de bedoeling AIO's volledig te compenseren voor de tijd die ze 
door ziekte, zwangerschap en bevalling niet aan hun promotieonderzoek hebben 
kunnen besteden. Dat zou moeten worden gegarandeerd ook in het geval de 
promotor tijdens de ziekteperiode van de AIO tijdelijk een andere onderzoeker 
heeft aangesteld om de voortgang van het onderzoek niet te vertragen. 
Verlengingen van de aanstelling van de AIO met kortere periodes dan de verloren 
onderzoektijd en onder voorwaarden benadeelt de AIO en leiden over het 
algemeen tot inefficiëntie, stress en daardoor ziekteverzuim. 

(4) 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. Sommige (vaak mondeling) gemaakte afspraken zijn nog te 
globaal en worden door begeleiders geregeld niet goed nagekomen en of niet als 
bindend ervaren. 
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(5) 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, 5 januari 2016 
 


