
Vertrouwenspersonen Universiteit Leiden 
 

Als je ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) ondervindt, of 

iemand verdenkt van inbreuk op de (wetenschappelijke) integriteit, dan kun je je wenden tot 

vertrouwenspersonen.  

Elke vertrouwenspersoon kan je op weg helpen en zo nodig doorverwijzen naar de meest geschikte 

persoon voor jouw vraag.  

 
Centrale vertrouwenspersonen: 

 
Externe Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag 

 
Je bespreekt in vertrouwelijke sfeer met deze persoon het probleem en zoekt gezamenlijk naar 

(mogelijke) oplossingen. De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen als je het probleem wilt 

aankaarten bij een derde (bijvoorbeeld een leidinggevende). Tevens bestaat de mogelijkheid een 

klacht in te dienen bij een klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld. Via de Klachtenregeling 

ongewenst gedrag kunnen maatregelen worden getroffen tegen een beklaagde.  

 

Taken van de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag  

- Het opvangen van melders en hen advies en ondersteuning verlenen  

- Het informeren van melders over de verschillende wegen die openstaan om het probleem tot 

een oplossing te brengen of een klacht in te dienen   

- Het zo nodig begeleiden van melders in gesprekken met derden. Indien een klager de zaak wil 

laten bemiddelen of aan de orde wil stellen bij de klachtencommissie biedt hij eveneens 

ondersteuning. (Het behoort niet tot de taken om als vertrouwenspersoon als mediator op te 

treden)  

- Desgewenst doorverwijzen naar deskundigen op het gebied van preventie en bestrijding 

ongewenst gedrag 

- Het adviseren van het College van Bestuur op het gebied van preventie en bestrijding ongewenst 

gedrag 

- Het registreren van meldingen en klachten en jaarlijks geanonimiseerd hier over rapporteren aan 

het College van Bestuur  

- Het verzorgen van voorlichting en publiciteit over de eigen functie en over ongewenst gedrag  

- Het onderhouden van contacten met personen en instanties die ongewenst gedrag binnen de 

universiteit uit hoofde van hun functie kunnen signaleren. 

 

Bereikbaarheid vertrouwenspersonen: 

 

Piet de Boer  

Telefoon: 06 2504 2886 

Email: pdeboer@winstonpartners.nl. 

Maandag, dinsdag, donderdag tussen 9.00-17.00 uur en 1x per 2 weken op vrijdagochtend  tussen 

9:00 en 13:00 uur 

 

Marieke Brunings  

Telefoon: 06 52658853 

Email: mbrunings@winstonpartners.nl. 

Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00-17.00 uur. 
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Of via het algemene nummer van Winston & Partners: 071 513 2493. Je kunt dan vragen naar de 

vertrouwenspersoon voor de Universiteit Leiden. 

 
Ombudsfunctionaris Studenten 
 

De Ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld 

door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit.  

Met een onbehoorlijke behandeling wordt bedoeld een behandeling die respectloos is, oneerlijk, niet 

volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student. De ombudsfunctionaris heeft 

een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht zodat de 

vertrouwelijkheid is gewaarborgd.  

Iedere student die meent onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een 

bestuursorgaan van de universiteit kan om behandeling van de klacht vragen. Ook als de studie aan 

de universiteit is beëindigd kan een klacht nog door de Ombudsfunctionaris worden behandeld. 

Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de universiteit 

studeerde. De gebeurtenis moet sowieso bij voorkeur niet langer dan een jaar geleden zijn 

voorgevallen.  

Onafhankelijk oordeel  

In regelgeving zijn rechten en plichten van medewerkers en van studenten vastgelegd, maar waar 

zoveel mensen met elkaar te maken hebben kan er wel eens iets fout gaan. Een behandeling van 

klachten door een onafhankelijke Ombudsfunctionaris maakt een afgewogen oordeel mogelijk en 

kan leiden tot aanbevelingen om herhaling te voorkomen. Daarnaast is het signaleren van steeds 

terugkerende problemen een belangrijke taak, om ook daarvoor suggesties te doen die tot 

verbetering kunnen leiden.  

 

Een klacht indienen 

Bekijk onder 'Klachten' hoe je een klacht kunt indienen en waaraan deze moet voldoen.  

De gehele procedure staat uitgebreid beschreven in de 'Regeling Ombudsfunctionaris’. 

 

Ombudsfunctionaris Studenten  

 

Eugène van der Heijden  

Tel. +31 71 - 527 3657/8026  

Email: ombudsfunctionaris@leidenuniv.nl  

 

maandag, woensdag en donderdag. 

Bezoekadres: 

Studentencentrum Plexus 

Kaiserstraat 25 

2311 GN Leiden 

 

Vertrouwenspersoon Personele Aangelegenheden 

De universiteit streeft ernaar dat iedereen zich prettig voelt in zijn functie en werkomgeving. Het kan 
echter voorkomen dat medewerkers in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen 
hebben. 

Als het niet lukt om uw probleem of klacht in overleg met uw leidinggevende op te lossen kunt u 
terecht bij de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan: 



- Problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s.  
- Veranderingen in het werk of de organisatie, al dan niet als gevolg van een reorganisatie, met in 

uw ogen onjuiste of onterechte gevolgen. 

- Misstanden in de directe werkomgeving die u niet openlijk durft aan te kaarten. 

Wat doet de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden?   

De vertrouwenspersoon probeert problemen weer bespreekbaar te maken en helpt met zoeken naar 
een oplossing. In eerste instantie helpt de vertrouwenspersoon u om zelf gesprekken aan te gaan en 
de problemen op te lossen. Daarbij bewaart de vertrouwenspersoon absolute geheimhouding. Soms 
gaat de vertrouwenspersoon mee naar een gesprek, maar alleen in overleg met u. 

Voor wie?  
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die bij de universiteit werkt. De 
vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in normale rechtsgang en 
ook niet optreden als raadsman bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.  
 
Commissie voor beroep en bezwaar 
Bent u het niet eens met een besluit dat u direct in uw belang treft en komt u er niet uit met uw 
leidinggevende of de vertrouwenspersoon? Dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit via 
de Commissie voor Beroep en Bezwaar. 
 
Vertrouwelijkheid gegarandeerd 
Zowel de vertrouwenspersoon als de commissie voor beroep en bezwaar, de secretaris en het 
bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook 
vertrouwelijk behandeld. 
 

Marije Bedaux 

tel.nr. +31 6 41 88 58 19 

Emailadres: vertrouwenspersoon@bb.leidenuniv.nl  

 

Vertrouwenspersoon Misstanden 

Als je vermoedt dat er binnen jouw opleiding een misstand bestaat, kun je dat melden bij de 

directeur van je opleiding. Als je dat liever niet doet, kun je het melden bij de vertrouwenspersoon 

misstanden. 

 

Wat doet de vertrouwenspersoon misstanden?  

De vertrouwenspersoon misstanden kan je begeleiden en adviseren hoe je de situatie kunt 

aankaarten, en je zo nodig doorverwijzen. Ook kan hij de misstand namens jou melden bij de 

Commissie Klokkenluiders. Je blijft daarbij anoniem, tenzij je toestemming geeft om je naam bekend 

te maken. De Commissie Klokkenluiders zal de misstand vervolgens onderzoeken en er verslag over 

uitbrengen bij het College van Bestuur. 

 

Gert de Boer 

Telefoon: 06 510 663 29  

E-mail: info@8hoog.nl 
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Phd.Vertrouwenspersonen voor promovendi per Graduate School: 
 

 

 

 

 

 

De promovendus kan er ook voor kiezen om naar een vertrouwenspersoon van een andere Graduate 

School te gaan.  

*Promovendi van de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) kunnen bij één van de andere 

vertrouwenspersonen terecht. 

 

NB: De vertrouwenspersonen verwijzen een melder zelf waar nodig door aan de juiste 

(vertrouwens)persoon zodat iemand met 1 telefoontje/email weet waar die terecht kan. Deze opzet 

voorkomt het nadeel van een centraal loket waarbij iemand standaard het verhaal 2x zou moeten 

vertellen. 

 

 

Archeologie  David Fontijn 

Geesteswetenschappen +  KITLV   Rosalien van der Poel* 

Geneeskunde Frits Koning 

Rechtsgeleerdheid Rikki Holtmaat   

Sociale Wetenschappen  + Governance and Global Affairs Henk Tromp 

Wiskunde en Natuurwetenschappen Jan Boersema 


