
• INBREUK WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT
• SOCIAAL ONGEWENST GEDRAG

• PROBLEMEN ROND WERKEN
• PROBLEMEN IN DE ORGANISATIE

WEGWIJZER INTEGRITEIT VOOR MEDEWERKERS

INTEGRITEITS- EN ETHISCHE DILEMMA'S

INBREUK 
WETENSCHAPPELIJKE 
INTEGRITEIT
Je vermoedt een inbreuk op de 
wetenschappelijke integriteit. 
Denk hierbij aan het beïnvloeden 
of verkeerd interpreteren van 
onderzoeksresultaten, het 
fingeren van gegevens, 
partijdigheid of afhankelijkheid 
bij contractonder zoek, het 
plagiëren of schenden van 
copyright, of ander weten
schappelijk wangedrag van 
collega collega’s.

Betrokken personen Betrokken personen Datalek of beveiligingsincident

Leidinggevende Leidinggevende

PROBLEMEN ROND 
WERKEN
Je hebt te maken met 
misverstanden, afspraken die 
onbedoeld niet worden 
nagekomen, verwachtingen die 
niet uitkomen, dingen die 
vergeten worden of 
plichtsverzuim.

PROBLEMEN IN DE
ORGANISATIE
Je hebt te maken met 
procedures en/of werkprocessen 
die tot een probleem leiden voor 
meerdere medewerkers. 

CYBER SECURITY
Je vermoedt een inbreuk op de 
ICTbeveiliging, waarbij de 
beschikbaarheid, de integriteit of 
de vertrouwelijkheid van 
UTinformatie en persoons
gegevens in gevaar is of kan 
komen. Bijvoorbeeld: door een 
hack, phishing mail of een 
computervirus.

SOCIAAL ONGEWENST 
GEDRAG
Je hebt te maken met 
ongewenst gedrag, zoals 
agressie, discriminatie, geweld, 
(seksuele) intimidatie, pesten of 
stalking of met een conflict in de 
werksituatie dat aan dergelijk 
ongewenst gedrag is 
gerelateerd.

De Universiteit Twente verwacht dat iedereen die deel uitmaakt van de UTgemeenschap 

verantwoord omgaat met ethische aspecten. Wat nu als je toch iets ervaart, ziet of hoort 

waarvan jij vindt dat dit niet door de beugel kan? Natuurlijk heeft het altijd de voorkeur 

dat je dit bespreekt met de direct betrokkene of anders met je leidinggevende. Soms

kan dat niet, bijvoorbeeld omdat het niet veilig voor je voelt. Ook dan kun je bij iemand 

terecht. In deze wegwijzer vind je eenvoudig bij wie je kunt aankloppen. Bij wie je ook 

aanklopt, je mag ervan uitgaan dat je goed wordt doorverwezen op basis van wat jij 

verder wilt met je vraag of met je probleem. Om het schema leesbaar te houden staan de

belangrijkste mogelijkheden voor doorverwijzing opgenomen. Op de integriteitswebsite 

vind je een aparte wegwijzer voor studenten en PhD kandidaten.

De wegwijzer integriteit voor medewerkers is naast de aanvullende wegwijzer voor  

PhD kandidaten ook voor hen van toepassing.

Melding (luisterend oor, adviserend, probleem oplossend)

Melding (partijdig, adviserend, probleem oplossend)

Melding (onpartijdig adviserend, probleem oplossend, deescalatie)

Klacht (onpartijdig, oordeel, escalatie)

MEER WETEN? 
GA NAAR UTWENTE.NL/INTEGRITEIT 

FORMELE KLACHT?
Wil je jouw klacht formeel indienen, lees de
procedure in de Klachtenregeling. Let op: 
hierbij is je melding niet meer vertrouwelijk.

 

Commissie
Wetensch. Integriteit   Klachtencommissie  

CvB  CvB  

Vertrouwenspersoon  

Ombudsfunctionaris  

LOWI   Nationale Ombudsman  

Universitaire
vertrouwenspersoon
wetensch. integriteit

 

Melden bij het Computer
Emergency Response  

Team (CERT) @utwente.nl
 

Privacy Contact 
Person (PCP)  

AVG Incidenten 
(onjuiste verwerking 
persoonsgegevens)

Klokkenluidersregeling  Gedragscode
 

Klachten-
regeling

 
Gedragscode

 
Regeling

 
Digitale gedragscode  

https://www.utwente.nl/.uc/f93d4ce5c010265295c00e50613023efbb923748f6e6900/Wegwijzer%20integriteit%20studenten.pdf
https://www.utwente.nl/.uc/ffcefab50010269295c00e50613029320bfa22733747d00/Wegwijzer%20integriteit%20PhDs.pdf
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/en/organisation/about/integrity/scientific-integrity/committee-and-confidential/
https://www.utwente.nl/en/hr/terms-of-employment/confidential-advisors/complaints-procedure/
https://www.utwente.nl/nl/eb/
https://www.utwente.nl/nl/eb/
https://www.utwente.nl/en/hr/terms-of-employment/confidential-advisors/
https://www.utwente.nl/en/organisation/about/integrity/ombuds-officer/
https://lowi.nl/
https://www.nationaleombudsman.nl/
mailto: o.a.m.fisscher@utwente.nl
mailto:cert%40utwente.nl?subject=
https://www.utwente.nl/nl/cyber-safety/contact/#privacy-contact-personen
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/downloads-personeelshandboek/regelingen/melding-onregelmatigheden.pdf
https://www.utwente.nl/en/organisation/about/integrity/codes-of-conduct/agression-protocol.pdf
https://www.utwente.nl/en/organisation/about/integrity/codes-of-conduct/agression-protocol.pdf
https://www.utwente.nl/en/hr/terms-of-employment/downloads-staffmanual/regulations/complaints-procedure.pdf
https://www.utwente.nl/en/hr/terms-of-employment/downloads-staffmanual/regulations/complaints-procedure.pdf
https://www.utwente.nl/en/organisation/about/integrity/scientific-integrity/downloads/netherlands-code-of-conduct-for-research-integrity-2018-uk.pdf
https://www.utwente.nl/en/organisation/about/integrity/scientific-integrity/downloads/scientific-complaints.pdf
https://www.utwente.nl/en/cyber-safety/cybersafety/legislation/staff-code-of-conduct-for-IT-and-internet-use.pdf

