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Uw kenmerk

Geachte decaan, beste Fred,
De Universiteit van Amsterdam (UvA) wenst zorg te dragen voor borging van sociale veiligheid van haar
studenten en medewerkers. In dit kader hanteert de UvA een structuur van klachtbehandeling, in welk verband
de vertrouwenspersonen een belangrijke positie innemen. Middels deze brief doet de Facultaire Studentenraad
van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) u een advies toekomen over hoe er bijgedragen kan
worden aan de toegankelijkheid van desbetreffende vertrouwenspersonen. Tevens informeert deze brief u over
de huidige stand van zaken.
Op 29 januari 2019 is er een Quick Scan rapportage uitgebracht, waarin beschreven staat dat:
‘Op een totaal van bijna 32.000 studenten en ongeveer 9.000 medewerkers (personeel in dienst, PID, en personeel
niet in dienst, PNID) worden binnen de UvA puur cijfermatig bezien, weinig meldingen bij vertrouwenspersonen
gedaan en weinig klachten bij de klachtencommissie ingediend.’.1
In het Jaarverslag Vertrouwenspersonen (2018) wordt dit aantal geconcretiseerd. Zo zijn in 2018 de
vertrouwenspersonen 27 keer bezocht door een student met een melding over ongewenst gedrag. Op een totaal
van 32.000 studenten is dit aantal relatief klein. Het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van
vertrouwenspersonen kan dan ook nuttig zijn, omdat hiermee het bestaan van de vertrouwenspersonen
zichtbaar wordt voor de student.
De FSR FGw raad ten eerste aan om posters op te hangen waarop schematisch beschreven staat (zie
bijlage 1) met welke problemen een student bij een vertrouwenspersoon terecht kan. Dit geeft de student een
duidelijk overzicht van de hoe, wat en waar. Ten tweede raadt de FSR FGw aan om deze posters op te hangen in
de wachtruimtes van de studieadviseurs. Ten derde is de FSR FGw van mening dat studieverenigingen
informatie over de vertrouwenspersoon in hun nieuwsbrief kunnen zetten. Ten slotte is de FSR FGw bereid om
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social media in te zetten voor het bekender maken van deze vertrouwenspersonen. Hierbij kan er gedacht
worden aan een tekst op Facebook en Instagram. Tevens kan berichtgeving in de Wandkrant hieraan bijdragen.
De FSR FGw adviseert zijn ideeën, over het toegankelijker maken van de vertrouwenspersonen, in acht te
nemen en ziet uw reactie graag tegemoet.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino,
Voorzitter FSR FGw
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Bijlage 1:
Voorbeeld van een mogelijk, schematische beschrijving, die op de posters weergegeven kan worden. Op deze
manier wordt het voor studenten overzichtelijk wanneer, en hoe zij contact kunnen opnemen met een
vertrouwenspersoon.
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