
 

 

 

 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Hierbij reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op het reglement 
vertrouwenspersonen (uw kenmerk: 2021-057349) d.d. 9-4-2021, dat aan de CSR is 
toegezonden ter informatie. 
 
De CSR heeft kennisgenomen van het reglement vertrouwenspersonen en de gewijzigde versie 
van 22 juni jl. dat is opgesteld naar aanleiding van het overleg tussen juridische zaken en de 
medezeggenschap. 
De CSR is content met de manier waarop de medezeggenschap betrokken is bij het opstellen 
van het nieuwe reglement en de mate waarin opmerkingen en verzoeken tot wijziging zijn 
verwerkt. 
 
Zoals aangegeven tijdens de Overleg Vergadering van 29-06-2021 hopen wij dat de 60 uur die 
nu staan voor de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon gemonitord zullen worden, en 
zo nodig uitgebreid zullen worden. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
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Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 

 
The Central Student Council (hereafter: CSR) hereby responds to the Regulations concerning 
the Confidential Adviser for UvA Employees (your reference: 2021-057349) dated 9-4-2021. 
Which were sent to inform the CSR. 

 
The CSR has taken note of the Regulations concerning the Confidential Adviser for UvA 
Employees and the amended version of June 22nd, which was drawn up as a result of the 
consultation between legal affairs and the participation bodies. 
 
The CSR is pleased with the way in which the participation bodies have been involved in the 
drafting of the new regulations and the extent to which comments and requests for changes 
have been incorporated. 
 
As stated during the Overleg Vergadering of 29-06-2021, we hope that the 60 hours that are 
given as an indication for the activities of the confidential advisor will be monitored and 
expanded if it is deemed necessary. 

 
Hoping to have informed you sufficiently, I sign on behalf of the Central Student Council, 
 
 
Kind regards, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
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