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Allereerst bedankt het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam de Ombudsman voor het 
aanleveren van dit jaarverslag en het daarmee gegeven inzicht in een deel van het klachtproces van de 
Hogeschool van Amsterdam.  
 
Het College van Bestuur heeft kennis genomen van verslagjaar 2020. Het College geeft, in het licht van 
de verantwoordelijkheid die hij heeft om de HvA te ontwikkelen naar een sociaal veilige organisatie, een 
reactie op de verstrekte informatie.   
 
Het College constateert het volgende: 
Dat het aantal klachten/medewerkers die de ombudsman hebben benaderd in 2020, ten opzichte van 
voorgaande jaren over het algemeen gering is van omvang, tussen 23 (2018) en 38 (2020). Uit eerder 
door de Ombudsman uitgebrachte gegevens blijkt dat aanvankelijk na een lichte daling vanaf 2013, een 
eveneens lichte stijging is ingezet in 2019 en 2020 tot het huidige niveau. De beschikbaarheid en bereik-
baarheid van de Ombudsman is in deze jaren ongewijzigd gebleven. De bekendheid met het klachtpro-
ces is toegenomen, in lijn met het eerdere besluit omtrent de verbeterde interne communicatie (website*, 
folders) en aanpassing van het klachtproces en een betere samenwerking en afstemming met de Ver-
trouwenspersonen Personeel.  
 
De Ombudsman komt tot drie aanbevelingen die het College overneemt: 
Herstel van vertrouwen 
Wanneer er fouten zijn gemaakt of iets niet goed is verlopen dan wordt het vaak wel rechtgezet door de 
leidinggevende maar niet altijd goed afgehecht. Als een leidinggevende daar excuses aan kan toevoegen 
dan draagt het bij aan herstel van vertrouwen. Dus naast het erkennen dat er iets verkeerd is gegaan 
biedt de leidinggevende ook expliciet excuses aan voor een goede afronding van de zaak. 
 
Communicatie  
In sommige gevallen neemt een leidinggevende een besluit waarbij onvoldoende wordt uitgelegd waarop 
een besluit is gebaseerd. Transparantie en toelichting bevordert een gezonde weerbaarheid in het ge-
sprek met elkaar. Goed afstemmen of eea wederzijds goed is begrepen stelt de medewerker ook in de 
gelegenheid om vragen te stellen over het besluit. 
 
Hoor en Wederhoor 
Als klachten over een medewerker worden ingediend bij de leidinggevende dan ligt het in de rede dat een 
leidinggevende hoor en wederhoor toepast en dus ook bij degene die het betreft navraag doet. Het is ook 
van belang dat hij in dat stadium nog geen oordeel geeft over de klacht die hij heeft gehoord en daar nog 
geen conclusie aan verbindt. Hoor en wederhoor faciliteert dat de medewerker zich weerbaar kan maken.  
 
De Ombudsman zal gevraagd worden deze aanbevelingen actief te communiceren naar de betreffende 
leidinggevenden die bij een dossier betrokken zijn teneinde te waarborgen dat de dossiers naar tevre-
denheid van alle betrokkenen kunnen worden afgesloten.  

 
Daarnaast is het College van mening dat de samenwerking met de Vertrouwenspersonen Personeel nog 
versterkt worden door de respectievelijke jaarverslagen gelijktijdig te publiceren in het eerste kwartaal van 
het kalenderjaar. Dat geeft de mogelijkheid tot gezamenlijke analyse en, met het tweejaarlijkse medewer-
kerstevredenheidsonderzoek (van de beleidsafdeling HR) gelegenheid tot een goede analyse en advies 
op het terrein van sociale veiligheid. 
 
Het College dankt de ombudsman voor haar inzet en wenst haar succes met de werkzaamheden. 
 
* Klacht, probleem of lastige situatie? - Hogeschool van Amsterdam (hva.nl) 

https://az.hva.nl/medewerkers/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/ac-hr/klacht-probleem-of-lastige-situatie/klacht-probleem-of-lastige-situatie.html

