Meldpunt ‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’
Waarvoor kan ik bij het meldpunt terecht?
De Universiteit Utrecht en het UMCU hechten waarde aan het professioneel handelen van
medewerkers en studenten. Het gaat daarbij ook om professionele verantwoordelijkheid ten aanzien
van dierenwelzijn. Binnen het onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg (dit laatste geldt voor de
faculteit Diergeneeskunde), kun je geconfronteerd worden met gedrag van collega’s, docenten,
medestudenten en diereigenaren (Diergeneeskunde) dat de grens van wettelijke of ethische kaders
overschrijdt als het gaat om dierenwelzijn.
Als zoiets gebeurt, is het belangrijk dat je dit eerst aankaart binnen de eigen werk- of
onderwijssituatie en bespreekbaar maakt met je leidinggevende, docent of tutor. Maar soms biedt
dit geen oplossing en blijf je in een lastige situatie zitten. In dat geval kun je terecht bij het Meldpunt
‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’ dat is bestemd voor medewerkers en studenten van de
faculteit Diergeneeskunde en medewerkers en studenten van de faculteiten Bèta en Geneeskunde,
het GDL en het UMCU die werkzaam zijn binnen de zogenoemde ‘proefdierketen’ of hierin onderwijs
volgen.
Het meldpunt richt zich op het zoeken naar oplossingsstrategieën binnen je faculteit. Het meldpunt is
er niet voor conflicten met collega’s, studieadviezen, dierenwelzijnsadviezen en ongewenste
intimiteiten. Voor dit laatste kun je terecht bij Jeanette van Rees. Als je klachten of vragen hebt over
omstandigheden of gebeurtenissen op het werk kun je contact opnemen met de
vertrouwenspersoon van de Universiteit Utrecht: Paul Herfs (alleen voor medewerkers).
Hoe kan ik een melding indienen?
Je kunt op de volgende manieren in contact komen met het meldpunt en aangeven dat je een
melding wilt doen:
•

Via het speciale telefoonnummer 030 253 5200.

•

Per e-mail: meldpuntprofessioneelhandelen@uu.nl

•

Via het aanmeldformulier Meldpunt Professioneel handelen en dierenwelzijn

•

Langsgaan bij de kamer van de vertrouwenspersoon van dit meldpunt, Nienke Endenburg
(faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 2, Nieuw Gildestein, kamer 0.34)

De vertrouwenspersoon zal je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.
Tijdens dit gesprek kun je je melding doen en deze verder toelichten. De vertrouwenspersoon heeft
een geheimhoudingsplicht.
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Wat gebeurt er met mijn melding?
Wanneer je een melding hebt gedaan, wordt deze vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat jouw
naam alleen bekend is bij de vertrouwenspersoon van het meldpunt. Deze zal eerst toetsen of jouw
melding in aanmerking komt voor verdere behandeling. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit de
volgende alternatieven:
•

Niet in behandeling nemen van de melding
De vertrouwenspersoon neemt geen anonieme meldingen in behandeling en evenmin
meldingen die in het voorgaande reeds van behandeling werden uitgesloten. Zij mengt zich
niet in lopende beroeps- of bezwaarprocedures.

•

Doorverwijzen
Indien door de melder gewenst, of als de melding niet thuis hoort bij het Meldpunt
‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’, verwijst de vertrouwenspersoon naar de meest
geëigende instantie door. Dit gebeurt tevens wanneer de melder nog niet geprobeerd heeft
de melding in de eigen werk- of onderwijssituatie op te lossen.

•

Melding decaan
In het geval dat de melding een overtreding van de wet betreft, kan de vertrouwenspersoon
dit naar eigen bevinden rechtstreeks melden bij de decaan en/ of de betreffende
vergunninghouder.

•

Inbrengen in het reflectieteam*
De vertrouwenspersoon brengt de melding anoniem in bij de maandelijkse bijeenkomst van
het betreffende reflectieteam. Er zijn twee reflectieteams: een reflectieteam specifiek voor
de faculteit Diergeneeskunde en een reflectieteam Dierproeven dat ingezet zal worden voor
meldingen vanuit de faculteiten Bèta en Geneeskunde, het UMCU en het GDL. De
vertrouwenspersoon bewaakt de verdere procesgang.

•

Inbrengen in de Advisory Board **
In geval dat de voortgang van een melding stagneert, kan de vertrouwenspersoon de
melding in de Advisory Board inbrengen om het proces weer op gang te brengen.

•

Opschorten van behandeling
Indien de vertrouwenspersoon van het Meldpunt ‘Professioneel handelen en dierenwelzijn’
de melding ontvankelijk heeft verklaard, maar de melder start een officiële procedure buiten
de faculteit, dan zal de melding opgeschort worden.

* Reflectieteam
De reflectieteams bestaan uit contactpersonen vanuit verschillende departementen van de
betrokken faculteiten. Deze contactpersonen vormen tevens de brug naar de departementale
management teams (MT’s). Het reflectieteam ondersteunt de vertrouwenspersoon bij het zoeken
naar een oplossingsrichting. Het reflectieteam komt maandelijks bijeen om de binnengekomen
casuïstiek door te nemen en te bespreken wat eventuele oplossingsstrategieën kunnen zijn.
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** Advisory Board
De Advisory Board bestaat voorlopig uit de decaan van de faculteit Diergeneeskunde, de hoogleraar
Dierenwelzijn, de hoogleraar Dier en Recht, de voorzitter van de KNMvD, de directeur van de
Instantie voor Dierenwelzijn in Utrecht, de vertrouwenspersoon (personeelszaken) van de
Universiteit Utrecht en de vertrouwenspersoon van het meldpunt ‘Professioneel handelen en
dierenwelzijn’. De taak van de Advisory Board is de voorwaarden te scheppen waarbinnen het
meldpunt ‘Professioneel handelen en dierenwelzijn’ moet opereren.
Binnen welke termijn wordt mijn melding behandeld?
Als je hebt aangegeven dat je een gesprek met de vertrouwenspersoon wilt, wordt er binnen twee
werkdagen een afspraak met je gemaakt. In het gesprek waarin je je melding doet, wordt ook
afgesproken binnen welke termijnen je een terugkoppeling kunt verwachten van de
vertrouwenspersoon en hoe deze terugkoppeling wordt gegeven (mondeling of schriftelijk). Deze
termijnen kunnen per casus verschillen, afhankelijk van de ingebrachte melding. Een gemaakte
melding wordt anoniem in de eerstvolgende bijeenkomst van het reflectieteam ingebracht.
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