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Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen 

Wageningen University & Research 

 
 Zoals vastgesteld door de raad van bestuur van Wageningen University & Research d.d. 6 mei 2019  

 

Artikel 1  Begripsbepaling 

In deze (klachten)regeling voortvloeiend uit de CAO NU en de CAO WR wordt verstaan onder: 

1.1  Organisatie:  

Wageningen University & Research, dat wil zeggen Wageningen University en Wageningen 

Research (Stichting en werkmaatschappijen). 

1.2  Raad van Bestuur:  

College van bestuur van Wageningen University en het college van bestuur van de Stichting 

Wageningen Research.  

1.3 Raad van Toezicht: 

Raad van Toezicht van Wageningen University en van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Wageningen Research  

1.4 Werknemer(s), PhD-candidate(s) en student(en) etc.: 

Onder werknemers worden alle personen verstaan die met of zonder dienstverband 

werkzaamheden verrichten binnen de organisatie. Onder PhD-candidates van Wageningen 

University worden verstaan alle promovendi met of zonder dienstverband bij de organisatie. 

Onder studenten worden alle personen verstaan die studeren bij de organisatie. Tevens kunnen 

ex-werknemers, oud-PhD-candidates en oud-studenten die uiterlijk tot voor drie jaar een 

dienstverband bij de organisatie hadden of promotieonderzoek verrichtten bij de organisatie of 

bij de organisatie studeerden, een beroep op deze klachtenregeling doen.  

- Waar gesproken wordt van werknemer/werkomgeving wordt tevens bedoeld 

student/studieomgeving. 

- Waar gesproken wordt van werknemer/hij, wordt tevens bedoeld werkneemster/zij.  

- Waar gesproken wordt van persoon wordt tevens bedoeld werknemer/PhD-

candidate/student. 

1.5  Melding: 

Een melding is een uiting van een werknemer, PhD-candidate of student aan een 

vertrouwenspersoon over een hem/haar persoonlijk overkomen ongewenste omgangsvorm. 

1.6 Klacht:  

Een klacht is een uiting van een werknemer, PhD-candidate of student over een hem/haar 

persoonlijk overkomen ongewenste omgangsvorm, waarbij een beroep op de klachtenregeling 

ongewenste omgangsvormen wordt gedaan.  

1.7 Melder:  

De werknemer, PhD-candidate of student die bij de vertrouwenspersoon melding maakt van een 

hem/haar persoonlijk overkomen ongewenste omgangsvorm. 

1.8 Klager : 

De werknemer, PhD-candidate of student die een klacht inzake ongewenste omgangsvormen via 

de klachtmedewerker indient bij de raad van bestuur. 

1.9  Aangeklaagde:  

De werknemer, PhD-candidate of student tegen wie de klacht op het gebied van ongewenste 

omgangsvormen is gericht. 

1.10 Integriteitscode Wageningen University & Research:  

In de integriteitscode WUR zijn de principes die aan integer handelen binnen WUR ten grondslag 

liggen, verankerd. Zij beschrijven het gewenste gedrag van ieder die deel uitmaakt van WUR en 

geven richting aan de wijze waarop WUR optreedt naar studenten, opdrachtgevers, 

partnerorganisaties en de samenleving in het algemeen. 

1.11  Ongewenste omgangsvormen:  

Afhankelijk van de aard van de klacht of situatie zijn verschillende regelingen van kracht die 

onder de paraplu van de integriteitscode zijn gebracht. De klachtenregeling Ongewenste 

Omgangsvormen is één van die regelingen.  Onder ongewenste omgangsvormen wordt in dit 
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verband verstaan: seksuele intimidatie, intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten op 

de werkplek of in de studiesituatie. 

1.12  Seksuele intimidatie:  

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of 

ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag die als ongewenst wordt ervaren. 

1.13  Intimidatie: 

Intimidatie is ongewenst gedrag, dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een 

persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 

kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

1.14  Discriminatie: 

Discriminatie betreft het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen groepen of individuen ten 

aanzien van geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, ras, sekse, politieke gezindheid, 

(lichamelijk) gebrek, huidskleur en uiterlijk of anderszins zoals bedoeld in artikel 1 van de 

Grondwet dat ongewenst of ongewild is, dan wel redelijkerwijs als zodanig door degene die 

daarmede wordt geconfronteerd, wordt ervaren. 

1.15  Agressie en geweld:  

Agressie en geweld betreffen voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek lastig wordt 

gevallen, geïntimideerd, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks 

verband houden met het verrichten van arbeid of het volgen van een studie bij de 

organisatie. Onder agressie en geweld vallen onder andere treiteren, schelden, gooien met 

voorwerpen en slaan. 

1.16  Pesten:  

Bij pesten gaat het om systematisch sterk hinderen, lastig vallen of lichamelijk of geestelijk 

ongemak veroorzaken, gericht op dezelfde persoon, vaak gedurende langere tijd. Pesten binnen 

de organisatie is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel ongemak door 

één persoon of een groep personen waardoor klager niet meer optimaal kan functioneren binnen 

de organisatie Voorbeelden zijn sociaal isoleren, werken onaangenaam of onmogelijk maken, 

bespotten, roddelen en bedreigen. 

1.17  Vertrouwenspersoon:  

De door de raad van bestuur benoemde onafhankelijke functionaris tot wie de werknemer, PhD-

candidate of student zich in eerste instantie kan wenden om melding te maken van ongewenste 

omgangsvormen  

1.18 Bedrijfsmaatschappelijk werker: 

De bedrijfsmaatschappelijk werker is een professionele onafhankelijke hulpverlener waar 

werknemers, PhD-candidates, etc. een beroep op kunnen doen.  
1.19  Externe klachtencommissie:  

De door de raad van bestuur ingestelde externe klachtencommissie die de raad van bestuur 

adviseert over de ingediende klacht(en). 

1.20  Bemiddelaar:  

De bemiddelaar is een door de commissie voorgestelde, en  door klager en aangeklaagde 

geaccepteerde, persoon om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. 

1.21  Klachtmedewerker: 

De door de raad van bestuur aangewezen medewerker bij wie de klacht kan worden ingediend 

en die zorg draagt voor de administratieve ondersteuning bij de afwikkeling van de klacht. Deze 

klachtmedewerker is contactpersoon voor zowel de raad van bestuur als de externe 

klachtencommissie. Ook het bewaken van de klachtenprocedure behoort tot de taken van de 

klachtmedewerker. Na indiening van de klacht wijst de klachtmedewerker klager en 

aangeklaagde op hun rechten en plichten zoals deze staan vermeld in de klachtenregeling.DE 

klachtmedewerker wijst expliciet naar artikel 3.7 (over bijstand klager), artikel 3.8 (over 

bijstand aangeklaagde en artikel 3.14 (over de hoorzitting). De functie van klachtmedewerker is 

onverenigbaar met de rol van vertrouwenspersoon. 

1.22 De klachtmedewerker brengt jaarlijks een verslag uit aan de raad van bestuur over het aantal 

klachten, de aard van de behandelde zaken en de adviezen aan de raad van bestuur. Deze 

rapportages zijn geanonimiseerd. De raad van bestuur brengt dit verslag ter kennis van de 

vertrouwenspersonen en de medezeggenschapsorganen. 

1.23  Benadeling: 
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Het is verboden om personen te benadelen wegens het feit dat zij een beroep hebben gedaan op 

deze klachtenregeling, ter zake bijstand hebben verleend of als getuige zijn gehoord. 

 

Artikel 2  De klachtencommissie 

2.1  Indien de werknemer, PhD-candidate of student een klacht ten aanzien van ongewenste 

omgangsvormen indient, wordt de klacht via de klachtmedewerker rechtstreeks voorgelegd aan 

(de portefeuillehouder personeel van) de raad van bestuur. Deze zal de klacht voor advies 

voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie (verder de klachtencommissie) 

indien hij geen mogelijkheden ziet om alsnog in het informele (voor)traject tot een oplossing te 

komen. 

2.2 De raad van bestuur kan ook zelf het initiatief nemen om een onderzoek naar ongewenste 

omgangsvormen te laten uitvoeren door de klachtencommissie zonder dat een klacht is 

ingediend.  

2.3 De klachtencommissie is belast met een drietal taken, te weten: 

- Uitspreken van een oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht; 

- Het onderzoeken van de klacht(en) over ongewenste omgangsvormen; 

- Het uitbrengen van een advies inzake de klacht(en) aan de raad van bestuur. 

2.4  Ten aanzien van de samenstelling van de externe klachtencommissie geldt dat deze bestaat uit 

tenminste twee leden en een (vice-)voorzitter alsmede dat voldoende deskundigheid op juridisch 

gebied en op het gebied van ongewenste omgangsvormen aanwezig is. De klachtencommissie 

wordt ondersteund door een in overleg met de raad van bestuur aan te stellen secretaris, die 

geen lid van de klachtencommissie is. De leden van de commissie mogen noch direct noch 

indirect enige vorm van binding met Wageningen University & Research hebben. 

 

Artikel 3  Klachtenprocedure 

3.1 Een klacht over een ongewenste omgangsvorm wordt door de klager schriftelijk via de 

klachtmedewerker ingediend bij de raad van bestuur. Indien sprake is van meerdere klagers, 

tegen dezelfde aangeklaagde, dient iedere klager afzonderlijk een eigen klachtbrief in te dienen. 

De klacht omvat tenminste: 

a  Een omschrijving van de klacht; 

b  De naam van de aangeklaagde of namen van de  aangeklaagden; 

c  Een beschrijving van de door de klager reeds ondernomen stappen. 

De externe commissie heeft de mogelijkheid om individuele klachten, betreffende eenzelfde 

zaak, te bundelen en collectief te behandelen en beoordelen 

Indien de klacht gericht is tegen of ingediend is door een lid van de raad van bestuur dan dient 

in deze regeling voor “raad van bestuur” gelezen te worden “raad van toezicht”. 

3.2  De klachtmedewerker zorgt ervoor dat, in overleg met de raad van bestuur, een externe 

klachtencommissie wordt ingesteld en stuurt klager een bevestiging van ontvangst en een 

exemplaar van de klachtenregeling. 

3.3  Voor de mogelijkheid tot het indienen van een klacht geldt een termijn van drie jaar vanaf het 

tijdstip waarop de ongewenste omgangsvorm zich heeft voorgedaan. 

3.4  Een klacht is in ieder geval niet ontvankelijk indien: 

a De klacht niet betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen zoals bedoeld in deze 

regeling; 

b De termijn voor het indienen van een klacht verstreken is; 

c De klacht anoniem is ingediend; 

d De klacht reeds eerder door de commissie is behandeld, tenzij sprake is van nieuwe feiten 

en/of omstandigheden; 

e Ten aanzien van de klacht een gerechtelijke procedure loopt of is afgerond. 

3.5  De klachtencommissie heeft recht op informatie van de zijde van de raad van bestuur die zij bij 

de vervulling van haar taak nodig acht. Voorts is de commissie bevoegd al dan niet op aangeven 

van klager en aangeklaagde om andere personen/getuigen (intern of extern) te horen of 

deskundigen (intern of extern) te raadplegen. Er wordt van die bevoegdheid zo terughoudend 

mogelijk gebruik gemaakt en in beginsel worden alleen die getuigen gehoord die uit eerste hand 

over relevante gebeurtenissen kunnen getuigen.  
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3.6 De klachtencommissie hoort de klager en de aangeklaagde binnen 15 werkdagen nadat zij de 

klacht heeft ontvangen. Bij de uitnodiging voor de hoorzitting ontvangt de aangeklaagde tevens 

een afschrift van de klacht en alle andere door de klager ter zake van de klacht ingediende 

stukken. Door ‘derden’ verstrekte informatie inzake klager of aangeklaagde kunnen door klager 

of aangeklaagde slechts worden ingebracht na schriftelijke toestemming van die ‘derde’. 

3.7 De klager kan zich ten aanzien van de klachtenprocedure laten bijstaan door de betrokken 

vertrouwenspersoon en/of iemand anders van binnen dan wel buiten de organisatie. 

3.8 De aangeklaagde kan zich bij aanvang van een klachtenprocedure voor ondersteuning 

desgewenst laten bijstaan door een bedrijfsmaatschappelijk werker en/of iemand anders van 

binnen dan wel buiten de organisatie.  

3.9 Indien de klager of aangeklaagde zich laat bijstaan door een rechtshulpverlener, kan de raad 

van bestuur in uitzonderlijke gevallen besluiten te voorzien in rechtshulpverlening voor klager 

en/of aangeklaagde.  

3.10 Indien de klacht respectievelijk gegrond of ongegrond wordt verklaard, kan de raad van bestuur 

in uitzonderlijke gevallen alsnog besluiten de eventuele kosten voor rechtshulp van 

respectievelijk de klager of aangeklaagde te vergoeden. 

3.11  Indien het naar het oordeel van de commissie noodzakelijk is dat een getuige anoniem wordt 

gehoord, kan de commissie daartoe, gemotiveerd beslissen. 

3.12 Het onderzoek dient binnen 40 werkdagen na het horen van klager en aangeklaagde te worden 

voltooid. Indien het onderzoek niet binnen een termijn van 40 werkdagen kan worden voltooid, 

doet de klachtencommissie verslag van haar bevindingen tot dan toe aan de raad van bestuur. 

Een eventueel verzoek om verlenging van de bedoelde termijn met maximaal 30 werkdagen 

wordt bijgevoegd. Indien klager en aangeklaagde er mee instemmen kan de termijn worden nog 

verder worden verlengd. Bijvoorbeeld om een oplossing via een bemiddelaar of mediation 

mogelijk te maken. 

3.13  Bij elke hoorzitting zijn in ieder geval de secretaris en twee leden van de klachtencommissie 

waaronder de voorzitter aanwezig. De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten. Van 

iedere zitting wordt een schriftelijk verslag door de secretaris opgemaakt ten behoeve van het 

door de commissie te formuleren advies aan de raad van bestuur. Daarnaast wordt met behulp 

van opnameapparatuur –na toestemming van betrokkenen- het besprokene ter zitting 

vastgelegd welke door de commissie ten behoeve van het te formuleren advies kan worden 

beluisterd. De verslagen van de hoorzitting(en) van zowel klager als aangeklaagde worden ter 

kennisname aan zowel klager als aangeklaagde toegezonden, nadat deze door de voorzitter van 

de commissie zijn vastgesteld. Toezending gebeurt uiterlijk een week voordat een eventuele 

slotzitting plaatsvindt. De getuigen ontvangen alleen het verslag van hun eigen hoorzitting,  

eveneens uitsluitend ter kennisname. 

3.14  Ten aanzien van de hoorzitting geldt het onderstaande: 

a De klager en de aangeklaagde worden in aanwezigheid van elkaar gehoord.  

b Wanneer gezamenlijk horen naar het oordeel van de commissie (al dan niet naar aanleiding 

van een verzoek hiertoe van één der partijen) niet wenselijk wordt geacht, worden de 

partijen in eerste instantie afzonderlijk door de commissie gehoord. 

c Wanneer de externe commissie besloten heeft tot groepsbehandeling van meerdere klachten 

betreffende eenzelfde zaak (zie artikel 4.1), kan een hoorzitting ook in groepsverband 

plaatsvinden. 

d De betrokkenen werkzaam binnen Wageningen University & Research hebben een 

verschijningsplicht. 

e De klager en de aangeklaagde hebben recht op inzage in alle op de klacht betrekking 

hebbende stukken; zulks via de secretaris. 

3.15  Nadat het onderzoek is afgerond, brengt de klachtencommissie een gemotiveerd advies aan de 

raad van bestuur uit. Dit advies van de commissie aan de raad van bestuur omvat in ieder geval 

onderstaande punten: 

a De aard van de klacht; 

b Wie door ongewenste omgangsvormen is/zijn getroffen; 

c Of de klacht gegrond of ongegrond is; 

d Indien de klacht gegrond is, een advies aan de raad van bestuur inzake te nemen 

maatregelen. 
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e Indien de klacht hiertoe aanleiding geeft kan het advies tevens een advies over het 

nazorgtraject bevatten. 

3.16  Binnen 15 werkdagen na ontvangst van het advies van de klachtencommissie neemt de raad van 

bestuur schriftelijk een besluit over de klacht op basis van het advies van de commissie en over 

eventueel te nemen maatregelen. Over het voornemen om van het advies af te wijken wordt 

alvorens een besluit te nemen overleg gepleegd met de voorzitter van de klachtencommissie. 

Alsdan kan de termijn met 10 werkdagen worden verlengd. Indien de raad van bestuur het 

advies van de klachtencommissie niet volgt, wordt deze beslissing in het besluit van de raad van 

bestuur gemotiveerd vermeld. Het besluit van de raad van bestuur inclusief het advies van de 

klachtencommissie en de verslagen van de hoorzittingen worden via  de klachtmedewerker ter 

kennis gebracht van de klager, de aangeklaagde de vertrouwenspersoon (indien betrokken bij de 

procedure), en de leden van de klachtencommissie. Indien de raad van bestuur dat opportuun 

acht zal zij ook de betreffende directie over de uitkomst en eventuele te ondernemen nadere 

acties informeren. 

3.17  Zowel voor als tijdens de behandeling van de klacht kan de raad van bestuur op verzoek van 

klager en/of de klachtencommissie tijdelijke voorzieningen treffen:  

- indien dit voor het welzijn van de klager noodzakelijk is en/of; 

- er sprake is van een voor één of meer direct betrokkenen onhoudbare situatie. 

3.18  De klacht kan te allen tijde worden ingetrokken.  

 

Artikel 4  Geheimhouding 

4.1  Alle direct of indirect betrokkenen bij een klachtenprocedure hebben een geheimhoudingsplicht 

ter waarborging van de privacy van klager, aangeklaagde en getuigen. Deze verplichting geldt 

niet ten opzichte van artsen en justitie.  

4.2  De geheimhouding geldt voor het voortraject, gedurende de klachtenprocedure alsook na 

besluitvorming door de raad van bestuur. Indien er binnen het betreffende organisatieonderdeel 

of afdeling sprake is van een niet aflatende geruchtenstroom, is het de directie van de 

decentrale eenheid (kenniseenheid of een daarmee gelijk te stellen eenheid) toegestaan om, na 

de besluitvorming door de raad van bestuur, binnen het organisatieonderdeel aan de betreffende 

werknemers mede te delen of de klacht gegrond dan wel ongegrond is, hoe de procedure van de 

klachtenbehandeling verlopen is, en wat de praktische uitwerking is n.a.v. van de behandeling 

van de klacht. Alle partijen dienen zich in te spannen om (verdere) beschadiging van personen, 

of belangen, te voorkomen, dan wel deze zoveel als mogelijk te beperken.  

 

Artikel 5  Citeerartikel en inwerkingtreding 

Deze regeling wordt aangehaald als “Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen Wageningen 

University & Research” en is bij besluit van de raad van bestuur d.d. 20 juli 2015 gewijzigd per 6 mei 

2019. 

 

Toelichting Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen  

Ten aanzien van onderdelen van de klachtenprocedure zijn bepaalde termijnen gesteld. In onderstaande 

tabel wordt per activiteit de termijn die daarvoor gesteld is weergegeven.  

 
 

Termijnen 
 
Artikel: 
 
3.6 

Termijn: 
 
15 werkdagen 

Activiteit: 
 
Horen klager en aangeklaagde en 
bepalen van de ontvankelijkheid 
van de klacht. 

Motivering: 
 
Het gezamenlijk horen van klager 
en aangeklaagde , zal de 
afhandeling bespoedigen. Klager en 
aangeklaagde kunnen dan tevens 
door de klachtencommissie in 
kennis worden gesteld van de te 
volgen procedure. 
 

3.12 40 werkdagen Nader onderzoeken van de klacht 
(o.a. nader horen van de klager, 
aangeklaagde en eventueel andere 

De termijn voor het bepalen van de 
ontvankelijkheid en onderzoek naar 
de inhoud van de klacht en het 
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personen) en vervolgens het 
uitbrengen van advies aan de raad 
van bestuur. 

uitbrengen van advies aan de raad 
van bestuur bedraagt 40 
werkdagen. Dit is nodig i.v.m. de 
planning van hoorzittingen en om 
betrokkenen daarbij voldoende 
gelegenheid te geven om deze voor 
te bereiden. Deze termijn kan 
worden verlengd, zie artikel 4.9. 
 

 
 

 
 
 
 
 
3.16 

30 werkdagen 
 

 
 
 
 
 
15 werkdagen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verlenging 10 
werkdagen 

Verlengingsmogelijkheid onderzoek 
klachtencommissie indien niet 

binnen de termijn van 40 
werkdagen de procedure kan 
worden afgerond 
 
 
De raad van bestuur neemt een 
besluit op basis van het advies van 
de klachtencommissie. 

 
 

 
 
 
 
 
De termijn van 15 werkdagen 
waarin de raad van bestuur een 
beslissing over eventueel te nemen 
maatregelen moet nemen is 
gesteld aangezien het voor een 
ieder van belang is dat de zaak zo 
spoedig mogelijk maar zorgvuldig 

wordt afgehandeld. 
 
Indien de raad van bestuur het 
advies van de klachtencommissie 
niet wil volgen is overleg met de 
voorzitter van de 
klachtencommissie voorgeschreven 
en kan de termijn met 10 
werkdagen worden verlengd. 

 
 

Indien bovenstaande termijnen onverhoopt niet kunnen worden gehaald, dan zullen betrokkenen 

daarover door de klachtmedewerker worden geïnformeerd. 


