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In mijn jaarverslag van 2016 en 2017 signaleerde ik nog dat klachten bij de vertrouwens-

personen werden ingediend die waarschijnlijk op z’n plek waren geweest bij de ombudsman 

maar daar niet meer terecht kwamen. Sindsdien zijn er afspraken gemaakt en vindt minstens 

1 keer per jaar gezamenlijk overleg plaats over de onderlinge samenwerking en werkwijze en 

is er op individueel niveau onderlinge afstemming en samenwerking als het om verwijzingen 

gaat. Sinds die tijd is het aantal verwijzingen naar de ombudsman toegenomen waardoor 

het aantal zaken bij mij is gestegen. In de verslagjaren 2018 en 2019 werden totaal 51 zaken 

aan de ombudsman voorgelegd en zijn er geen formele klachten ter beoordeling ingediend. 

Ik heb geconstateerd vanaf het moment dat ik in 2006 aan de HvA deze functie uitoefen dat 

medewerkers terughoudend zijn om ombudsbemiddeling in te schakelen op het moment dat 

dit wenselijk is volgens mij. Het risico daarvan is niet alleen dat escalatie kan toenemen. 

Risico is ook dat de klacht niet op de juiste wijze wordt behandeld waardoor een 

conflictsituatie blijft voortbestaan. Als je de oplossing uit de weg blijft gaan dan blijft de 

onveilige situatie op je werk in stand met het risico dat de arbeidsrelatie verder escaleert. 

Als ik navraag doe naar de oorzaak om geen ombudsmanbemiddeling te willen inzetten, 

dan blijkt dat medewerkers bang zijn dat bemiddeling de relatie met de leidinggevende 

zal schaden of dat de arbeidsovereenkomst in gevaar zal komen. Het risico van te laat 

ingrijpen is echter dat de situatie voortduurt en verder escaleert en dat de arbeidsrelatie 

onherstelbaar beschadigd wordt. Het is vanzelfsprekend dat je elkaar aanspreekt als zaken 

niet goed verlopen zonder te hoeven vrezen voor je baan maar dat gebeurt niet altijd. 

Conflictvermijdend gedrag lost uiteindelijk niks op. Probleem is dan ook dat medewerkers 

te lang wachten of te laat bij mij komen met als gevolg dat het moeilijk is om dat recht te 

zetten. Volgens hoogleraar conflictbeheersing, Friedrich Glasl, blijkt uit onderzoek dat het 

uit de hand lopen van relaties vaak een vast patroon volgt. In zijn model voor het ontsporen 

van conflicten, de escalatietrap van Glasl, is dit uitgewerkt. 1 In het beginstadium van het 

conflict zijn er allerlei uitkomsten mogelijk en speelt het belang van herstel van de relatie 

een grote rol. Naarmate het conflict verder gaat gisten en langer duurt en de standpunten 

verharden kan dit leiden tot escalatie en staan partijen tegenover elkaar. Escalatie vertaalt 

zich bij medewerkers soms in ziekteverzuim, in vertrek van de medewerker en in juridische 

procedures. Van een conflictvaardige organisatie mag dan ook verwacht 

1  https://nl.wikipedia.org/wiki/Escalatieladder

Voorwoord 
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worden dat eerder doorverwijzen naar de ombudsman plaatsvindt als het stokt in de eerste 

lijn, juist om die escalatie te voorkomen. 

Alle medewerkers die een beroep op mij hebben gedaan en het College van Bestuur dank ik 

voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Jacqueline van Meerkerk 

mr. J. (Jacqueline) van Meerkerk, ombudsman personeel HvA 

T 020-525 6220 

M 06 10895 485 

E ombudsmanhvapersoneel@hva.nl 

Oude Turfmarkt 151, 1012 GC Amsterdam 

deeltijdfunctie: maandag en dinsdag
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De ombudsman behandelt en beoordeelt als bovenpartijdige derde klachten die door 

individuele medewerkers bij haar worden ingediend over een naar het oordeel van de 

klager onjuiste of onbillijke behandeling door een medewerker of bestuursorgaan en de 

ombudsman verricht daartoe onafhankelijk en onpartijdig onderzoek zoals het Reglement 

Ombudsman bepaalt 2. In principe kan elke medewerker rechtstreeks naar de ombudsman 

maar zal de ombudsman de organisatie veelal eerst zelf de kans geven om de klacht op te 

lossen. De ombudsman biedt als onpartijdige derde advies over mogelijkheden, rechten en 

plichten in rechtspositionele situaties en bemiddelt vanuit een onafhankelijke positie met als 

doel een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen en heeft ook de mogelijkheid om een 

klacht te onderzoeken en kan de klacht beoordelen. In dat geval stelt zij een rapport op met 

bevindingen en oordeel en kan zij aanbevelingen doen zodat de oorzaak van de klacht wordt 

weggenomen, hersteld kan worden of gerepareerd. Indien een andere klachtregeling binnen 

de hogeschool meer geëigend is voor de behandeling van de klacht, dan wordt de klager 

gemotiveerd verwezen naar een andere functionaris en naar de betreffende klachtregeling. 

De ombudsman meldt structurele knelpunten en misstanden binnen de hogeschool aan 

het betrokken bestuursorgaan en/of aan het College van Bestuur op basis van bij haar 

ingediende klachten. In voorkomende gevallen kan de ombudsman door middel van 

aanbevelingen suggesties doen aan het bevoegd gezag om de gevolgen van de onbehoorlijke 

gedraging te voorkomen. De ombudsman is bij de vervulling van haar taak niet ondergeschikt 

aan andere organisatieonderdelen of personen binnen de hogeschool en is bevoegd binnen 

de instelling inlichtingen op te vragen en bescheiden in te zien, die op de klacht betrekking 

hebben. Daarmee verschilt de bevoegdheid van de ombudsman met die van anderen in 

de organisatie. De ombudsman werkt onder een geheimhoudingsplicht en dit geldt ook 

voor de betrokkenen bij het onderzoek. Naast onafhankelijkheid zijn toegankelijkheid en 

laagdrempeligheid belangrijke kenmerken van een deugdelijk klachtproces 

   

Tenminste een keer per jaar bespreekt de ombudsman de problemen, met waarborging van 

de anonimiteit van de medewerker, met de voorzitter van het College van Bestuur HvA. Vanaf 

1 augustus 2020 met mevrouw dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling, waarnemend voorzitter College 

van Bestuur en tot die datum vond dat plaats met de heer Prof. mr. H.M. (Huib) de Jong.  

2 Artt: 3 t/m 8 Regeling Ombudsman Personeel HvA vastgesteld door het College van Bestuur op  
 22 oktober 2019.

Functie-inhoud  
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De ombudsfunctie is vastgesteld op 0.4 fte. Daarbinnen verricht de ombudsman onderzoek 

en rapportage. Zo betreft het vooronderzoek bijvoorbeeld het raadplegen van regelgeving. 

Er vindt altijd een gesprek plaats met een medewerker. In sommige zaken vergt het veel 

tijd om te kunnen vaststellen wat de klacht is en waar de klacht thuishoort omdat een 

medewerker met een emotioneel verhaal komt. De ombudsman verricht dossieronderzoek 

en het opstellen van verslagen, elk gesprek wordt genoteerd, en er worden bevindingen en 

eindrapporten uitgevoerd. Ook het onderhouden van in en externe contacten, regelgeving 

en beleid opvragen bij functionarissen in de organisatie die betrekking hebben op de zaak 

en inzichtelijk maken wat de toepasselijke regelgeving inhoudt, vergen tijd. De HvA is een 

organisatie met verschillende werkadressen en het kost de ombudsman reistijd om naar 

die locaties te gaan om bijvoorbeeld leidinggevenden te spreken. De ombudsfunctie wordt 

weliswaar uitgevoerd in deeltijd maar e-mail wordt dan ook regelmatig op andere dagen 

gelezen en een afspraak kan meestal binnen 2 weken worden ingepland. 

Klachtbehandeling 
De meeste mensen leggen hun klacht per e-mail aan de ombudsman voor. In sommige 

gevallen is niet meteen duidelijk wat de klacht inhoudt. De ombudsman voert altijd een 

gesprek met de klager om te onderzoeken waar de klacht over gaat. Iemand stuurt 

bijvoorbeeld een e-mail met de klacht dat hij zich onheus bejegend voelt, maar dat wil nog 

niet zeggen dat de klacht over ongewenst gedrag gaat. Je kunt je geïntimideerd voelen als 

een procedure niet correct wordt uitgevoerd maar dat maakt het nog geen klacht over 

ongewenst gedrag in de zin van de Regeling Ongewenst Gedrag. Een gesprek met een 

klager is dus altijd nodig om te achterhalen of je als ombudsman bevoegd bent om de 

klacht te gaan behandelen. Als blijkt dat de klacht mogelijk om ongewenst gedrag gaat zoals 

pesten of discriminatie dan is een verwijzing naar de Vertrouwenspersoon op zijn plaats. 

Regelmatig wordt ook verwezen naar de HR-adviseur als de zaak erom vraagt. In 2019 is de 

formatie Vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag met 3 medewerkers uitgebreid en is 

zoals gezegd de onderlinge samenwerking geïntensiveerd. Er is plenair overleg geweest over 

de verschillende werkwijzen van de ombudsman en vertrouwenspersoon en verschillen in 

mogelijkheden waardoor je beter op elkaar aan kan sluiten en klagers eerder naar het juiste 

loket kunnen worden doorverwezen. 

Medewerkers komen bij de ombudsman als sprake is van een vermeende onzorgvuldige 

procedure of onjuiste of onbillijke behandeling met de vraag of dat klopt. Advisering is een 

gewenste manier van klachtbehandeling als een medewerker zelf de regie wil houden. 

Zo gingen medewerkers met informatie van de ombudsman, opnieuw in gesprek met de 

leidinggevende en lieten afspraken vastleggen of vroegen om nadere uitleg van een besluit. 

De toepasselijke wet en regelgeving is altijd de eerste toetssteen en kan in sommige gevallen 

direct opheldering geven, bijvoorbeeld wanneer duidelijk wordt dat de leidinggevende 

bevoegd is om een bepaald besluit te nemen maar de medewerker het besluit niet begrijpt 

of het schort aan uitleg of dat de medewerker het er niet mee eens is. De ombudsman 

adviseert dan om opnieuw met de leidinggevende in gesprek te gaan en een beschrijving 

te geven over hoe dit proces voor de klager verlopen is, wat onduidelijk is en waar hij 

opheldering over wil krijgen. Dat kan een gemeenschappelijk referentiekader opleveren 

en een nieuw vertrekpunt. Wanneer de klacht niet met een advies is opgelost dan kan met 

toestemming van de klager bemiddeling worden ingezet. De ombudsman zal in dat geval 

verdergaand onderzoek verrichten en hoor en wederhoor toepassen om een compleet 

beeld te krijgen van de zaak. Op basis van haar bevindingen stelt de ombudsman een 

behandelwijze voor bijvoorbeeld of de klacht met bemiddeling op te lossen is. Bemiddeling 

vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Zodra de medewerker hiermee instemt 

wordt door de ombudsman gevraagd of de leidinggevende hier ook positief tegenover 

staat. Een bemiddeling is een soort “mediation light”. Het verschil met mediation is dat bij 

ombudsbemiddeling de klacht als onderwerp centraal staat en opgelost moet worden. In 

een of twee gesprekken moet een afronding plaats kunnen vinden, terwijl mediation als 

doelstelling heeft de relatie te herstellen en dat kan dan ook een langer traject zijn. Wanneer 

een driegesprek onder leiding van de ombudsman geen oplossing biedt of dat de klager 

ontevreden blijft, dan heeft de klager de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij 

de ombudsman en om een beoordeling van de klacht vragen. Een formele klachtrapportage 

van de ombudsman kan voor betrokken partijen uitsluitsel geven over de klacht en voor 

de organisatie verheldering opleveren over hoe de klacht is ontstaan. De procedure voor 

een formele klacht is opgenomen en vastgelegd in het Reglement van de Ombudsman. 
3De uitspraak van de ombudsman wordt verstuurd naar de klager en beklaagde en 

desbetreffende Decaan van de faculteit of Hoofd van de desbetreffende (Staf) 

3  Art. 9 Regeling Ombudsman Personeel HvA
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Dienst en naar het College van Bestuur. De ombudsman is bevoegd om een oordeel uit te 

spreken over de gegrondheid van de klacht. De ombudsman kan geen sancties opleggen 

maar bij een gegronde klacht wel aanbevelingen doen aan het College van Bestuur om de 

klacht op te lossen, bijvoorbeeld doordat excuses worden aangeboden aan de klager of een 

maatregel genomen wordt om het probleem alsnog op te lossen of soortgelijke problemen in 

de toekomst te voorkomen.   

De ombudsman heeft een onafhankelijke positie maar is tegelijkertijd ook onderdeel van 

het Klachtproces binnen de HvA. In dat proces zijn de vertrouwenspersonen het eerste 

aanspreekpunt voor klachten van medewerkers en kunnen zij doorverwijzen naar de 

ombudsman. De ombudsman is het laatste loket waar de medewerker naartoe kan. De 

ombudsman kan een klacht veelal oppakken als de klager geen gehoor vindt voor zijn klacht 

of ontevreden blijft over de uitkomst of vanwege een vertrouwensbreuk deze niet in de 

eerste lijn durft in te dienen. Als het stokt in de eerste lijn dan kunnen HR-adviseurs altijd 

doorverwijzen naar de ombudsman. Het belang daarvan wordt in het Voorwoord van dit 

verslag beschreven.

Behandelde klachten in 2018   
In het verslagjaar 2018 zijn totaal 23 zaken aan de ombudsman voorgelegd waarvan 1 

medewerker 2 keer een klacht heeft ingediend. Dat betrof twee verschillende kwesties. In 

een zaak was de ombudsman niet bevoegd om de klacht in behandeling te nemen omdat 

er een andere regeling van kracht is om de klacht te behandelen en is de klager verwezen 

naar de toepasselijke regeling en klachtinstantie. In de overige zaken was de ombudsman 

bevoegd om een klacht of probleem in behandeling te nemen. Een enkele zaak uit 2017 liep 

door tot in 2018. Alle zaken werden met een advies of bemiddeling behandeld. Ook al waren 

de meeste zaken binnen uiterlijk 3 weken behandeld, 9 zaken hadden een doorlooptijd van 

1 tot meer dan 2 maanden. De meeste medewerkers vonden de ombudsman via verwijzing. 

In meerdere gevallen liep dit via vertrouwenspersonen, maar ook werden sommige 

medewerkers op de functie geattendeerd door een facultaire medezeggenschapsraad, 

door een directe collega of via vonden zij de ombudsman de website. Door medewerkers 

van de faculteiten werden de meeste zaken ingediend. Alle zaken werden met een advies of 

bemiddeling behandeld. 

Medewerker 

Eerder bij ombudsman

OP 14

OBP 8

Mannen 6

Vrouwen 15

Vragen 8

2-3 Weken

2 maanden

1 Week

1 Maand

2-3 Weken

2 maanden

1 Week

1 Maand

Website

Medewerker 

Eerder bij ombudsman

Website

Klachten 14

OBP 10

OP 17

Vrouw 16

Man 11

Vragen 6

Klachten 21
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Herkomst: 2018

Figuur 2 Aantal meldingen per 

doelgroep

Figuur 1 Aantal verwijzingen per 

verwijskanaal

Tabel 1 Aantal klachten per faculteit, staf/dienst

Categorie Onderdeel Aantal  
medewer-

kers 

Zaken 
2018

Onderwijs  Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) 187 2
 Onderwijs en Opvoeding (FOO) 417 2
 Techniek (FT) 503 2
 Business en Economie (FBE) 769 7
 Gezondheid (FG) 255 4
 Digitale Media en Creatieve Industrie 
(FDMCI) 670 4

 Maatschappij en Recht (FMR) 595 -
Centrale Diensten4 455 1
 Bestuursstaf 5 177 -
Niet op zijn plaats bij de ombudsman 1
Totaal HvA 23

4 Centrale Diensten: Administratief Centrum; Facility Services; ICT-Services; HvA Bibliotheek;   
 Studentenzaken. 

5 Bestuursstaf (BS); Human Resources (HR); Onderwijs en Onderzoek (O&O); Finance, Planning &   
 Control (FP&C); Communicatie (COM); Informatie Regie Secretariaat (IRS); Juridische Zaken (JZ);   
 Institutional Research (IR); Bestuursondersteuning (BO); Bedrijfsvoering Bestuursstaf (BB).
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De ombudsman registreert geen afzonderlijke opleidingen en diensten omdat dit wellicht 

herleidbaar zou kunnen zijn naar personen. Een medewerker heeft twee klachten ingediend. 

Het betrof verschillende kwesties. 
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Figuur 3 Aantal meldingen per geslacht 

De behandeling van een klacht hangt af van de vorm waarin de medewerker een klacht aan 

de ombudsman voorlegt. Zo betekent een vraag veelal een informatie/ adviestraject, hoewel 

in een later stadium alsnog een bemiddeling kan volgen Een vraag kan dus eindigen in een 

klacht waar bemiddeling op volgt en ook een formele beoordeling. 
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Figuur 4 Vorm waarin een klacht wordt voorgelegd Grafiek 2018 

Aard van de klachten 
Een klacht kan over meer dan een probleemgebied gaan. Dat verklaart waarom er meer 

onderwerpen dan behandelde zaken zijn. Alle klachten, gegrond of ongegrond, worden 

geregistreerd. 

Tabel 2 Aard van de klachten 

2018

Aanstelling 6
Bejegening 8
Communicatie 6
Informatievoorziening 1
Faciliteiten en voorzieningen 1
Financieel 
Functioneren/beoordelen 3
Herplaatsing/interne mobiliteit 1
Loopbaanontwikkeling 1
Ontslag /einde dienstverband 3
Procedure en regelgeving 9
Re-integratie 3
Reorganisatie /herstructurering 1
Samenwerking/ werkrelatie 9
Sollicitatie 1
Taakverdeling/taaklast 1
Anders

 

De meeste zaken gingen over afspraken en beloftes. Klachten gaan dan over beloftes die niet 

worden nagekomen en niet op papier worden gezet. Dat kan gelden voor vakantiedagen, 

hogere inschaling en het kan over een aanstellingssalaris gaan. 

Het loopt uit tot een klacht omdat:

 > het ontbreekt aan uitleg welke stappen genomen worden en dat dit in het 

personeelsdossier wordt vastgelegd;

 > er een besluit genomen is en de medewerker niet geïnformeerd wordt over de reden van 

dat besluit en waarom dat besluit genomen is;  

 > bevordering in een jaargesprek zou zijn toegezegd en niet in gang wordt gezet en dat er 

ook niet op teruggekomen wordt. 
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Figuur 5 Doorlooptijd 
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Behandelde klachten in 2019   
In het verslagjaar 2019 zijn 28 zaken aan de ombudsman voorgelegd. Er is een formele klacht 

bij de ombudsman ingediend en door de klager weer ingetrokken omdat de klacht op een 

andere manier tot een oplossing is gebracht. In sommige gevallen fungeert de ombudsman 

als doorgeefluik wanneer een medewerker een klacht bespreekt en dit zelf niet verder 

wil brengen, terwijl de ombudsman vindt dat het management daarover geïnformeerd 

moet worden. In dit enkele geval heeft de ombudsman met toestemming van de klager, 

de klacht besproken met het management. De ombudsman is onbevoegd in de zaak van 

een medewerker die inmiddels niet meer werkzaam was bij de HvA maar wel een melding 

wilde doen. De ombudsman heeft geluisterd en het probleem kunnen verhelderen en 

georganiseerd dat er alsnog een afrondend bemiddelingsgesprek met de opleidingsmanager 

plaatsvond om een punt te zetten achter de klacht. Een enkele zaak uit 2018 liep door in 

2019. Alle zaken werden met advies of bemiddeling behandeld. De helft van de klachten 

hadden een doorloop van 4 weken en de andere helft een doorloop van 1 tot meer dan 

2 maanden. De ombudsman werd gevonden via verwijzing door vertrouwenspersonen, 

een deelraad, door een collega en in sommige gevallen door de HR-adviseur of een 

leidinggevende en via de website. De meeste klachten werden door medewerkers van de 

faculteiten ingediend. 

Herkomst:

Figuur 2 Aantal meldingen per 

doelgroep

Figuur 1 Aantal verwijzingen per 

verwijskanaal
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Tabel 1 Aantal klachten per faculteit, staf/dienst

Categorie Onderdeel Aantal 
medewerkers 

Zaken 
2019

Onderwijs Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) 195 3
Onderwijs en Opvoeding (FOO) 434 4
Techniek (FT) 513 3
Business en Economie (FBE) 715 4
Gezondheid (FG) 259 3
Digitale Media en Creatieve Industrie 
(FDMCI) 700  6

Maatschappij en Recht (FMR) 578 1
Centrale Diensten 6 499 3
Bestuursstaf 7 174
Niet op zijn plaats bij de ombudsman 1
Totaal HvA 28

6 Centrale Diensten: Administratief Centrum; Facility Services; ICT-Services; HvA Bibliotheek;   
 Studentenzaken.

7 Bestuursstaf; Human Resources; Onderwijs en Onderzoek; Finance, Planning & Control;   
 Communicatie; Informatie Regie Secretariaat; Juridische Zaken; Institutional Research; Bestuurs   
 ondersteuning; Bedrijfsvoering Bestuursstaf. 
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De ombudsman registreert geen afzonderlijke opleidingen of diensten omdat dit wellicht 

herleidbaar naar personen zou kunnen zijn. 
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Figuur 3 Aantal meldingen per geslacht
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Figuur 4 Vorm waarin een klacht wordt voorgelegd  

Aard van de klachten 
Tabel 2 Aard van de klachten 

2019
Aanstelling 6
Bejegening 9
Communicatie 9
Informatievoorziening 1 
Faciliteiten en voorzieningen 1
Financieel 2
Functioneren/beoordelen 7
Herplaatsing/interne mobiliteit 1
Loopbaanontwikkeling 
Ontslag /einde dienstverband 5
Procedure en regelgeving 11
Re-integratie 3
Reorganisatie /herstructurering
Samenwerking/ werkrelatie 10
Sollicitatie 1
Taakverdeling/taaklast
Anders

In de tabel wordt het aantal klachten geteld en niet het aantal mensen dat zich tot de 

ombudsman heeft gewend. De meeste klachten gingen over regelgeving, samenwerking en  

werkrelatie. Als medewerkers denken dat regelgeving niet goed wordt uitgevoerd dan komt 

er druk op de samenwerking en ontstaan klachten omdat medewerkers erop vertrouwen dat 

regelgeving correct wordt uitgevoerd. 
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Figuur 4 Gemiddelde doorlooptijd klachtafhandeling
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Bevindingen en Conclusies
Afspraken vastleggen
Klachten komen ook bij de ombudsman binnen omdat volgens klagers, afspraken niet 

zouden worden vastgelegd. Medewerkers vertrouwen erop ook als het niet op papier staat 

dat het goed komt maar beide partijen hebben er belang bij dat het wel op papier komt. 

Beide partijen hebben daarin dus een verantwoordelijkheid dat afspraken op papier komen. 

Dat kan achteraf veel problemen voorkomen. 

Tijdig functioneren bespreken
Klachten ontstaan wanneer iemand nooit feedback van de leidinggevende heeft gekregen 

op zijn functioneren en dat pas hoort tijdens het jaargesprek. Dit geeft klachten omdat 

iemand tijdig de kans moet krijgen om zich te verbeteren en dit niet is gebeurd en er wel 

een conclusie wordt getrokken. Dus het verdient aanbeveling dat de leidinggevende de 

medewerker in een vroeg stadium feedback geven. 

Verwachtingen managen
Als een leidinggevende een belofte doet aan een medewerker en achteraf blijkt dat de 

leidinggevende dit niet kan waarmaken, dan moet de leidinggevende de medewerker 

tijdig informeren. Dit geeft echter problemen als de leidinggevende het zich niet meer 

kan herinneren, of dat het niet op papier staat dat de belofte dus niet waargemaakt kan 

worden. Dat kan door allerlei omstandigheden het geval zijn. Er is een belofte gedaan die 

de leidinggevende niet kan waarmaken en in plaats van dat aan de medewerker te vertellen, 

wordt er te lang afgewacht totdat de medewerker zelf navraag gaat doen en dan wordt het 

soms een probleem en kan er zelfs een vertrouwensbreuk ontstaan omdat er verwachtingen 

zijn gewekt die niet worden nagekomen. Tijdige uitleg kan een probleem voorkomen. 

Gespreksonderwerp vooraf meedelen
Als een leidinggevende een medewerker uitnodigt, zonder uitleg te geven waar het gesprek 

over zal gaan en wie erbij aanwezig is, waardoor de medewerker onvoorbereid naar een 

gesprek komt en ook niet wist dat hij iemand mee kon nemen, dan blijkt dat medewerkers 

niet goed op die situatie kunnen reageren omdat ze onvoldoende voorbereid zijn. En dan 

wordt het moeilijk om een gesprek te voeren met de medewerker omdat hij niet voorbereid 

is, niet goed kan reageren en is er meestal een tweede gesprek nodig om de medewerker 
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de gelegenheid te geven zich wel voor te bereiden. Als je een medewerker niet vertelt waar 

hij voor wordt uitgenodigd dan kun je weerstand verwachten. Het verdient aanbeveling dat 

leidinggevenden bij uitnodiging benoemen waar het gesprek over gaat, welke onderwerpen 

besproken worden, wie eraan deelnemen en informeren of de medewerker zelf iemand wil 

meenemen naar het gesprek. 

Re-integratie en functioneren
Als een leidinggevende in de rol van casemanager tijdens het re-integratie gesprek ineens in 

zijn rol van leidinggevende stapt en een functioneringsgesprek in plaats van een re-integratie-

gesprek gaat voeren dan roept dat verwarring op bij de medewerker. Die wil het immers over 

zijn re-integratie traject hebben en zeker als iemand nog niet eens aan zijn re-integratie is 

begonnen, dan snapt een medewerker niet dat het over zijn functioneren gaat. Dit leidt tot 

klachten over het verloop van de re-integratie omdat medewerkers zich overvallen voelen 

en niet voorbereid zijn op een dergelijk gesprek. Als een medewerker werk- gerelateerd ziek 

is en de casemanager gaat het over functioneren hebben leidt dit bovendien niet tot een 

adequaat gesprek. Het verdient aanbeveling hier alert op te zijn. 
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Bekendheid  
 
Om te zorgen dat medewerkers weten dat er een ombudsman is en wat zij doet wordt door 

de afdeling Communicatie binnen het intranet de zoekfunctie in de A tot Z lijst en contact- 

informatie op interne pagina’s van de faculteiten en diensten bijgehouden. 

Verder onderhoudt de ombudsman contact met medezeggenschapsorganen om 

bekendheid aan de functie te geven. De ombudsman geeft ook desgewenst informatie aan 

medewerkers over haar taak en functie. Deze activiteiten van de ombudsman zijn gericht op 

het geven van voorlichting om zo de zichtbaarheid, beeldvorming en toegankelijkheid van de 

functie te versterken. 

De ombudsman is bij alle medezeggenschaps-deelraden van de Faculteiten en de Deelraad 

Staven en Diensten langs geweest om nader kennis te maken en informatie te geven over 

de functie en uit te wisselen voor welke soort klachten kan worden doorverwezen naar de 

ombudsman.   

24 25Jaarverslag Ombudsman 2018 en 2019



Professionalisering 
 

De effectiviteit van de ombudsman heeft ook te maken met de kwaliteit van haar werk. Om 

de ombudsfunctie goed te blijven uitvoeren is deskundigheidsbevordering en scholing 

noodzakelijk. De ombudsman is lid en Secretaris van de Vereniging Ombudsmannen in 

het Hoger Onderwijs (VOHO) en binnen de vereniging al een aantal jaren coach 8voor 

collega ombudsmannen bij andere onderwijsinstellingen die nieuw zijn in het ombudswerk. 

Doelstelling van de vereniging is deskundigheid en effectiviteit van de leden in hun 

werk te bevorderen. Maar ook om kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren 

en ondersteuning te verlenen bij en te streven naar professionele uitoefening van het 

ombudswerk in het onderwijs. De ombudsman neemt deel aan de algemene vergaderingen 

en intervisiebijeenkomsten van VOHO waar ten behoeve van genoemde doelstellingen 

ervaringen en deskundigheid met elkaar worden gedeeld.    

Het lidmaatschap van The European Network for Ombudsmen in Higher Education 

(ENOHE) en de Amerikaanse International Ombudsmen Association verschaffen op allerlei 

manieren informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van klachtrecht en 

jurisprudentie op het gebied van ombudswerk. 

Via de nieuwsbrief en symposia van de Vereniging voor Klachtrecht heeft de ombudsman 

toegang tot informatie op het gebied van klachtrecht. Deze vereniging wil in- en 

externe klachtregelingen verder professionaliseren en verbeteren ter bevordering van 

vakbekwaamheid van interne en externe klachtbehandelaars. 

 

8 Https://verenigingombudsmannenho.nl/ 
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Overige interne/externe  
contacten 2018 en 2019 
De ombudsman is betrokken geweest bij de herstructurering van het klachtproces als lid 

van de klankbordgroep herinrichting van het klachtproces voor werknemers binnen de 

Hogeschool. Herstructurering heeft geresulteerd in een Overzicht Klachtproces Medewerkers 

HvA waarin per onderwerp: klachtbereik, regelingen, functionarissen en vindplaats informatie 

is samengebracht. Zo is het Reglement Ombudsman Personeel van 2006 vervangen door de 

“Regeling Ombudsman Personeel HvA” en op 22 oktober 2019 in werking getreden.  

 

Er heeft een uitgebreid kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de Commissie 

Wetenschappelijke Integriteit (CWI) en Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit 

(VWI) om informatie te geven over de functie en afspraken te maken over afstemming. Het is 

belangrijk om overleg te voeren en bij vraagstukken van twijfel met elkaar af te stemmen wie 

daarin welke rol kan spelen.  

 

De ombudsman heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van vertrouwenspersonen 

met de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Het is belangrijk is dat wij op de hoogte zijn 

van elkaars werk en dat klachten tijdig bij het juiste loket terechtkomen.  

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met dhr. P.W. (Peter) van Dijk, Organisatieontwikkelaar, 

Beleidsafdeling HR, ter voorbereiding van de training Conflicthantering in het programma van 

Verbindend Leiderschap, die niet is doorgegaan. Omdat de ombudsman ook kennis heeft 

van het voorkomen van klachten was zij benaderd om vanuit de praktijk daar in die training 

iets over te vertellen.

Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met dhr. M. (Martijn) de Hamer, 

Functionaris Gegevensbescherming en toezichthouder AVG en de ombudsman heeft 

informatiegegeven over de functie.  

 

Incidentele contacten met functionarissen in de organisatie vinden plaats wanneer de 

ombudsman een vraag heeft over regelgeving of beleid wil opvragen. Zo voert zij incidenteel 

overleg met de beleidsafdeling HR of Juridische Zaken  
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De ombudsman heeft ook extern, buiten de HvA informatie verstrekt over de ombudsfunctie. 

Zo heeft er een gesprek plaatsgevonden met mevr. drs. M.J. (Jacqueline) Schoone, 

Ombudsfunctionaris UvA. om haar informatie te geven over de functie. Omdat de 

ombudsman HvA tevens secretaris is van de VOHO, heeft Jacqueline Schoone contact met 

haar opgenomen.   

Er heeft in december 2019 een gesprek plaatsgevonden met de FNV in verband met de toen 

op handen zijnde cao – onderhandelingen met de VSNU. De FNV wilde informatie over het 

ombudswerk om te overwegen om de ombudsman in de cao te gaan verankeren. Dat is 

inmiddels tot stand gekomen in de nieuwe cao VSNU. Vanwege de rol van de ombudsman als 

bestuurslid/ secretaris van VOHO heeft zij samen met de voorzitter informatie gegeven over 

de ombudsfunctie.
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