Taakomschrijving vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit Erasmus Universiteit Rotterdam
Alle (wetenschappelijke) medewerkers van de EUR dienen zich te houden aan de gedragscode
wetenschappelijke integriteit. Er is sprake van een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit als de
gedragscode wordt geschonden. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•

Fingeren, falsificeren en bewust verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten;
Bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden;
Plagiëren van publicaties;
Negeren of niet erkennen van mede-auteurs of het zich onterecht voordoen als (mede) auteur;
Niet herstellen van fouten na gefundeerde kritiek en het verheimelijken van wangedrag van
collega’s.

Iedereen die meent dat de gedragscode geschonden is door een EUR-medewerker of oud-medewerker,
kan hierover een klacht indienen bij de commissie Wetenschappelijke Integriteit. Medewerkers,
gastmedewerkers en studenten van de EUR, maar ook mensen die niet aan de EUR verbonden zijn, die
vragen hebben over het al of niet indienen van een klacht, vragen hebben over de klachtenprocedure of
om een andere reden willen spreken over een mogelijke schending van de gedragscode (ook als het een
schending betreft die begaan is door de persoon in kwestie zelf) kunnen op basis van strikte
vertrouwelijkheid contact opnemen met een van de twee door het College benoemde
vertrouwenspersonen wetenschappelijk integriteit.
[NB. Er zijn ook facultaire vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit, EUR-medewerkers kunnen
ook bij hen terecht maar geadviseerd wordt om voordat een klacht daadwerkelijk wordt ingediend bij de
commissie eerst contact op te nemen met een van de centrale vertrouwenspersonen].

Wat doet de vertrouwenspersoon?
•

•
•
•
•

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen
bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een (ex-)medewerker van de Erasmus
Universiteit Rotterdam;
De vertrouwenspersoon luistert;
De vertrouwenspersoon adviseert over het al of niet indienen van een klacht bij de commissie;
De vertrouwenspersoon kan assisteren en adviseren bij pogingen om te bemiddelen of de zaak
op een andere manier op te lossen;
De vertrouwenspersoon kan informeren over de procedure die gevolgd wordt bij het indienen
van een klacht.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?
•
•
•

De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in de normale
rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures;
De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de commissie wetenschappelijke integriteit;
De vertrouwenspersoon heeft geen onderzoeksbevoegdheid en dit betekent dat hij of zij geen
onderzoek doet en daar geen opdracht toe geeft.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon deelt niets van wat hem of haar is toevertrouwd tenzij de persoon die advies
heeft gevraagd instemt met het delen ervan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vertrouwenspersoon de
behoefte heeft om zelf advies in te winnen. Dit is alleen toegestaan als de adviesvrager hiermee akkoord
gaat en geldt ook in het geval van ‘assisteren bij een poging tot bemiddeling’. De vertrouwenspersoon
zet geen stappen zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen van de adviesvrager.
Kan de vertrouwelijkheid doorbroken worden?
Bij het eventueel doorbreken van vertrouwelijkheid - zoals bij strafbare feiten of gewetensnood - volgt
de vertrouwenspersoon de handreikingen daarover van de Landelijke vereniging voor
vertrouwenspersonen en het Huis voor de Klokkenluiders 1
Ondersteuning en verslaglegging
De beide vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via één emailadres dat hiervoor speciaal is aangemaakt.
Het emailadres wordt beheerd door Riëtte te Lindert, die ook aan strikte vertrouwelijkheid gehouden is.
Jaarlijks rapporteren de vertrouwenspersonen aan het College van Bestuur over:
•
•

Het aantal keren dat om advies is gevraagd;
Op hoofdlijnen over de onderwerpen waarover advies wordt gevraagd.
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