
Datalek of beveiligingsincident

Melden bij het Computer
Emergency Response  

Team (CERT) @utwente.nl
 

Privacy Contact 
Person (PCP)  

AVG Incidenten 
(onjuiste verwerking 
persoonsgegevens)

Digitale gedragscode  

WEGWIJZER INTEGRITEIT PROMOVENDI

INTEGRITEITS- EN ETHISCHE DILEMMA'S

PROBLEMEN ROND PHD- 
TRAJECT 
Je ervaart problelem bij de uitvoering van 
je PhD-traject, bijv. te hoge werkdruk, te 
weinig ondersteuning of verandering van 
afspraken. 

ORGANISATORISCHE 
PROBLEMEN PHD-TRAJECT
Je ervaart problemen door hoe zaken zijn 
georganiseerd, bijv. het onderzoeks-
programma wordt aangepast of wat er 
gebeurt bij vertrek van een professor? 

De Universiteit Twente verwacht dat iedereen die deel uitmaakt van de UT-gemeenschap 

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. Medewerkers en studenten 

kunnen een eigen wegwijzer op de website vinden.

DEZE WEGWIJZER IS EEN AANVULLING OP DE WEGWIJZER INTEGRITEIT  

MEDEWERKERS, DIE OOK VAN TOEPASSING IS OP ALLE PHD'S, ONGEACHT HUN  

STATUS (IN DIENST OF NIET IN DIENST VAN DE UNIVERSITEIT). 

Melding (luisterend oor, adviserend, probleem oplossend)

Melding (partijdig, adviserend, probleem oplossend)

Melding (onpartijdig adviserend, probleem oplossend, deescalatie)

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.

 

P-NUT  
(PhD vereniging UT)  PhD Counsellor  

Twente Graduate 
School (TGS)  

Ombudsfunctionaris  

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