
Vertrouwenspersonen: wat geldt voor wie? 

Er zijn vertrouwenspersonen voor verschillende onderwerpen of thema’s. Met wie je het beste 

contact kunt opnemen hangt af van je vraag, klacht of probleem. Hieronder in het kort: wat geldt 

voor wie?  

Mocht je twijfelen over bij wie je het beste terecht kunt, neem dan met één van de 

vertrouwenspersonen contact op. Hij of zij zal je op het juiste spoor zetten.  

Type klacht Klager Klachten over 

Personeelsaangelegenheden 

Vragen of problemen in de 

arbeidsrelatie met de 

universiteit die je niet met je 

leidinggevende wilt/kunt 

bespreken 

Medewerkers Medewerkers 

Ongewenst gedrag 

Het ondervinden van (seksuele) 

intimidatie, agressie, geweld of 

discriminatie 

• Medewerkers werkzaam bij 

de Universiteit Leiden of in 

opdracht werkzaam van de 

Universiteit Leiden, 

waaronder ook 

gastdocenten, stagiairs, 

uitzendkrachten, bijzonder 

hoogleraren etc. 

• Studenten die zijn 

ingeschreven of tegen 

betaling onderwijs volgen 

• Medewerkers werkzaam bij 

de Universiteit Leiden of in 

opdracht werkzaam van de 

Universiteit Leiden, 

waaronder ook  

gastdocenten, stagiairs, 

uitzendkrachten, bijzonder 

hoogleraren etc. 

• Studenten die zijn 

ingeschreven of tegen 

betaling onderwijs volgen 

Wetenschappelijke 

integriteit 

Als je een vermoeden hebt dat 

de Nederlandse Gedragscode 

Wetenschappelijke Integriteit 

wordt geschonden 

• Medewerkers die een 

aanstelling hebben (gehad) 

of onder 

verantwoordelijkheid van 

de Universiteit Leiden 

werkzaam zijn (geweest). 

Bijvoorbeeld ook 

buitenpromovendi, 

bijzonder hoogleraren etc. 

• Studenten 

• Externen 

• Medewerkers die een 

aanstelling hebben (gehad) 

of onder 

verantwoordelijkheid van 

de Universiteit Leiden 

werkzaam zijn (geweest). 

Bijvoorbeeld ook 

buitenpromovendi, 

bijzonder hoogleraren etc. 

• Studenten 

Promovendi 

Vragen die je met iemand 

anders dan je promotor of 

begeleider wilt bespreken 

Promovendi, inclusief contract- 

en buitenpromovendi 

Medewerkers 



Misstanden 

Het aan de kaak stellen van 

maatschappelijke misstanden 

• (voormalig) Medewerker: 

aanstelling of anderszins 

werkzaam; ten hoogte 12 

maanden geleden 

• (voormalig) Student: als 

student ingeschreven of ten 

hoogste 12 maanden 

geleden ingeschreven is 

geweest 

(voormalig) Medewerker: 

aanstelling of anderszins 

werkzaam; ten hoogte 12 

maanden geleden 

Ombudsfunctionaris  

studenten 

Voor klachten van studenten 

die menen onbehoorlijk te zijn 

behandeld door een 

medewerker of een 

bestuursorgaan van de 

universiteit 

Studenten Medewerkers 

 


