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De vertrouwenspersoon is er specifiek voor zaken binnen ismus. Zij is een klankbord
voor ismusleden die moeilijkheden ervaren met omgangsvormen binnen de
vereniging.
De moeilijkheden kunnen uiteenlopen van pestgedrag tot sexuele intimidatie en van
discriminatie tot verbaal en fysiek geweld; de vertrouwenspersoon is er voor al
dergelijke klachten.
De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om te luisteren en te adviseren;
mochten er naar inzien van de vertrouwenspersoon vervolgstappen raadzaam zijn,
dan zal zij het ismuslid in kwestie adviseren contact op te nemen met de passende
instantie. Dat kan het bestuur van ismus zijn, maar ook de opleiding, faculteit of
eventueel zelfs de politie. Wanneer het ismuslid in kwestie dit wenst, kan de
vertrouwenspersoon ook in een begeleidende rol bijdragen aan de bemiddeling
tussen klager en beklaagde, of bij het doen van aangifte bij de politie.
Alle informatie die de vertrouwenspersoon krijgt blijft geheim, tenzij het informatie
betreft die wijst op strafbare feiten genoemd in art. 160 van het Wetboek van
Strafvordering. In dat geval is er een wettelijke plicht de informatie aan een
opsporingsambtenaar door te geven, maar ook dan wordt informatie met uiterste
vertrouwelijkheid behandeld.
Gesprekken met de vertrouwenspersoon vinden plaats in een vaste ruimte, waarin
de vertrouwelijkheid van het gesprek zowel geluidsmatig als visueel kan worden
gegarandeerd. In het Elinor Ostrom gebouw is kamer 02.322 (geen ramen en
geluidsdicht) hiervoor geschikt.
Er wordt een aparte webpagina op de ismuswebsite gemaakt waar uitgelegd staat
wat de vertrouwenspersoon doet en waarvoor men bij haar terecht kan. Afspraken
kunnen gemaakt worden via het volgende mailadres:
ismusvertrouwenspersoon@ru.nl.
De vertrouwenspersoon doet minstens één keer per jaar (maar vaker wanneer het
aantal of de aard van de klachten daar aanleiding toe geeft) schriftelijk verslag van
haar activiteiten. Dit verslag is zodanig geformuleerd dat de gegeven informatie op
geen enkele wijze herleidbaar is tot individuen. Het verslag wordt uitsluitend verstrekt
aan het ismusbestuur en aan de verantwoordelijke leerstoelhouder van de opleiding
Politicologie en vormt onderdeel van gesprek tijdens hun periodieke overleggen.
De vertrouwenspersoon kan het ismusbestuur zowel gevraagd, dus door middel van
de schriftelijke verslaglegging, als ongevraagd van advies dienen, wanneer de
ontvangen klachten haar daar reden toe geven.
Tot slot: de ismus vertrouwenspersoon dient als aanvulling op de reeds bestaande
klachtenprocedures binnen de RU. Het staat studenten dan ook volledig vrij andere
vertrouwenspersonen binnen de universiteit te contacteren.
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