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Geacht College van Bestuur, 
 
 
De Gezamenlijke Vergadering (GV) heeft kennisgenomen van weer nieuwe problemen 
aan de UvA op het gebied van sociale veiligheid, nu bij de opleiding C&R van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). De GV verzoekt het College, ter 
ondersteuning van de reeds genomen initiatieven van de CSR en de COR, om 
zorgvuldig onderzoek te verrichten naar deze zaak, en het beleid van sociale veiligheid 
in nauwe samenspraak met de medezeggenschap opnieuw vorm te geven. Er moet zo 
snel mogelijk verandering komen, om gevallen van sociale onveiligheid te voorkomen, 
om te zorgen dat de slachtoffers gehoord worden en om er voor te zorgen dat er 
adequaat gehandeld wordt. 
 
De GV waardeert de beslissing tot het instellen van een externe onderzoekscommissie, 
maar wil daarbij benadrukken dat deze externe commissie volledige toegang tot de 
dossiers zal moeten krijgen om tot een compleet en in de ogen van de academische 
gemeenschap betrouwbaar resultaat te kunnen komen. Daarnaast wil de GV 
benadrukken dat het uitbesteden van dit onderzoek noch de bestuurlijke organen, noch 
de medezeggenschapsraden ontslaat van hun verantwoordelijkheid om eigenstandig een 
afweging te maken over wat noodzakelijk is om tot een nieuw beleid van sociale 
veiligheid te komen. 
 
De GV wil begrijpen wat hier is misgegaan, en onderzoekt daarom zelf hoe de 
Universiteit in het verleden het beleid op het gebied van sociale veiligheid heeft 
vormgegeven en hoe (de samenwerking met) de medezeggenschap  daarbij een rol heeft 
gespeeld. Het doel van dit onderzoek heeft ten eerste een vorm van zelfreflectie: wat 
waren in het verleden de mogelijkheden van de medezeggenschap? Het volgende doel 
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van dit onderzoek  is om eigenstandig tot een lijst van minimale, noodzakelijke 
voorwaarden te komen waaraan het toekomstige beleid van sociale veiligheid moet 
voldoen. De GV voorziet dat deze lijst een aantal minimale eisen voor het instemmen 
met de wijziging van de verschillende regelingen op het gebied van 
personeelsbeoordeling, opleidingsplan van leidinggevenden, klachtenprocedure, 
ombudsfunctie en vertrouwenspersonen zal betreffen, die onder het instemmingsrecht 
van de centrale medezeggenschapsraden vallen en in het Universiteitsreglement worden 
genoemd.  

 
 

 
 
Hoogachtend, 
     
        
                              
                                          
Pjotr van der Jagt 
Voorzitter  
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Vicevoorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 19|20 
 

 


