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Introductie 

De MeToo-beweging maakte een aantal jaar geleden pijnlijk 
duidelijk dat seksueel wangedrag nog veel te vaak voorkomt. Door 
de recente onthullingen over wangedrag bij voetbalclub ‘AFC Ajax’ 
en televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ is ongewenst gedrag 
iets waar nu opnieuw veel over gepraat wordt. Ook onder studenten 
is dit een veelbesproken thema. Zo kwam bijvoorbeeld afgelopen 
november naar buiten dat op de Universiteit van Maastricht 39% van 
de studenten tenminste eens te maken heeft gehad met seksueel 
wangedrag. 1 Leden van studie- of studentenverenigingen worden 
volgens dit onderzoek veel vaker slachtoffer van seksueel geweld. 

Tilburg University heeft al een ‘Code of conduct’ waarin een 
routekaart wordt geschetst voor studenten op het gebied van 
integriteit en de schending daarvan. Hier kunnen studenten zien 
waar zij terecht kunnen wanneer er iets aan de hand is op het 
gebied van seksueel misbruik, discriminatie, geweld, pesterij, et 
cetera. Deze schendingen kunnen echter niet enkel plaatsvinden op 
universiteiten maar ook bij verschillende verenigingen verbonden 
aan de universiteit. Front denkt daarom dat het van belang is dat 
naast de routekaart van Tilburg University, er vertrouwenspersonen 
opgeleid worden voor buiten de universiteit. Binnen Tilburg University 
is het aanstellen van vertrouwenspersonen al verankerd in artikel 1.12 
van de cao Nederlandse Universiteiten. 2 Hierin is onder andere de 
aanstelling en taakstelling van de vertrouwenspersoon vastgelegd. 
Front onderschrijft het belang van deze functie binnen de universiteit. 
Voor studenten kan het echter een grote stap zijn om direct naar een 
leidinggevende of vertrouwenspersoon op de universiteit te stappen. 
Dit omdat zij deze personen niet kennen en vaak ver van hen af 
staan. Een laagdrempelige tussenstap, zoals toegankelijke student-
vertrouwenspersonen binnen verenigingen, zouden dit gat kunnen 
opvullen. Op dit moment hebben bepaalde verenigingen in Tilburg al 
zulke vertrouwenspersonen.

In de huidige strategie van Tilburg University wordt omschreven 
dat de universiteit ‘caring’ wil zijn en aandacht wil besteden aan 
diversiteit, inclusie en sociale veiligheid en dat er gestreefd wordt

1 Bijna helft studenten Universiteit Maastricht slachtoffer van seksueel     
wangedrag. (2021, November 4). Science Guide. Geraadpleegd van: 
https://www.scienceguide.nl/ 2021/11/ bijna-helft-studenten-uni-
versiteit-maastricht-slachtoffer-van-seksueel-wangedrag/#:~:tex-
t=Onderzoek%20onder%20bijna%202500%20studenten&text=Onder-
%20de%20respondenten%20bevonden%20zich,overige%20538%20
deden%20dit%20niet

2 Universiteiten van Nederland. (2021, November). Cao Nederlandse 
Univer siteiten. Geraadpleegd van: https://www.caouniversiteiten.nl/
wpcontent/uploads/2021/12/ CAO_NU_2021-2022.pdf 



naar een sociaal veilige omgeving. Extra aanspreekpunten in de vorm 
van vertrouwenspersonen voor wangedrag onder studenten kunnen 
hier een positieve bijdrage aan leveren. Het is noodzakelijk dat deze 
vertrouwenspersonen trainingen hebben gehad om de studenten zo 
goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Voorstel

Fractie Front stelt voor om jaarlijks trainingen te faciliteren voor 
vertrouwenspersonen van studenten-, sport- en studieverenigingen. 
Deze vertrouwenspersonen zijn de eerste, laagdrempelige 
aanspreekpunten voor het melden van misstanden over onvriendelijk 
gedrag, discriminatie, racisme, uitsluiting of pesten. Veel verenigingen 
hebben al vertrouwenspersonen aangesteld of zijn bezig met het 
installeren van vertrouwenspersonen binnen hun vereniging. We zijn 
met verschillende verenigingen in gesprek geweest en zij geven aan 
dat de vertrouwenspersonen al benaderd worden door studenten 
met klachten, echter weten de vertrouwenspersonen vaak niet hoe 
ze hier mee om moeten gaan en naar wie ze deze personen kunnen 
doorverwijzen. De trainingen zullen de vertrouwenspersonen leren 
hoe ze in eerste instantie de kwesties zelfstandig kunnen afhandelen. 
Daarnaast worden ze opgeleid met de juiste kennis om de personen, 
wanneer nodig, door te verwijzen naar andere personen en/of 
instanties.

De trainingen dienen ieder jaar aan het begin van het collegejaar 
gegeven te worden. Alle verenigingen gekoppeld aan Tilburg 
University krijgen de kans om twee personen aan te melden 
voor deze trainingen, bij voorkeur een man en een vrouw, met 
mogelijkheden tot uitbreiding afhankelijk van de grootte van 
de vereniging. Zo zijn er op iedere vereniging laagdrempelige 
vertrouwenspersonen die dicht bij de studenten zelf staan en 
creëren we onder de studenten van Tilburg Universiteit een groot 
toegankelijk netwerk aan personen waar studenten terecht kunnen. 
De aangestelde vertrouwenspersonen hebben de taak om de eerste 
opvang te verzorgen van studenten die ongewenst gedrag hebben 
ervaren en zijn een aanspreekpunt voor klachten over allerlei soorten 
misstanden. De trainingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat 
deze taak zo goed mogelijk uitgevoerd wordt. Bovendien zullen 
verenigingen gestimuleerd worden om vertrouwenspersonen in 
te voeren wanneer er door de universiteit trainingen gefaciliteerd 
worden.

Verder zouden we aan deze training graag een certificaat koppelen, 
waarmee bevestigt wordt dat de vertrouwenspersoon deelgenomen 
heeft aan de training. Op deze manier kunnen de verenigingen actief 
promoten onder hun leden dat er opgeleide vertrouwenspersonen 
aanwezig zijn. Het is belangrijk dat studenten weten waar ze 
terecht kunnen en dat ze weten dat deze personen hiervoor een 
gecertificeerde training hebben gehad. 
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Conclusie

Door middel van dit initiatief, wil Front dat er jaarlijkse trainingen 
gefaciliteerd worden door de universiteit voor vertrouwenspersonen 
van verenigingen. Op deze manier worden deze vertrouwenspersonen 
opgeleid om op een laagdrempelige manier aanspreekpunt te zijn 
voor studenten binnen hun vereniging die te maken hebben met 
misstanden. De universiteit draagt op deze manier bij aan het creëren 
van een zo veilig mogelijke omgeving voor haar studenten. Front blijft 
graag betrokken en gaat graag in gesprek met de universiteit en de 
betrokken verenigingen voor de verdere praktische invulling van de 
trainingen.




