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Betreft: klacht naar aanleiding van de publicatie van onderzoek van Corine de Ruiter ‘Mythen over 

conflictscheidingen: de kennis van juridische en sociale professionals’. 

 

Geachte heer Harteman, 

Op 21 juli 2017 heb ik mij persoonlijk bij Corine de Ruiter alsmede via uw ‘Customer Service Point’ een 

klacht ingediend ten aanzien van het bovengenoemde onderzoek van prof. Dr. Corine de Ruiter, dat op 

25 juli 2017 werd ontvangen door uw decaan, prof. Dr. Janssen, namens de klachtencommissie van de 

faculteit ‘Psychology and Neuroscience’.  Na behandeling door vertrouwenspersoon de heer Gerjo Kok 

(september 2017), is de klacht aan uw commissie MUO voorgelegd. 

Op 27 februari 2018 hebben de separate hoorgesprekken plaatsgevonden. Zonder een feitelijke 

onderbouwing, slechts op basis van de beweringen van mevrouw de Ruiter en dus zonder hoor en 

wederhoor en zonder scheiding van feiten en meningen, is afgeweken van de standaard procedure en 

hebben de gesprekken separaat plaatsgevonden. Hierdoor en door het feit dat mevrouw de Ruiter één 

dag voor het hoorgesprek “een waterval aan informatie” indiende, die vanwege de korte tijd niet 

inhoudelijk besproken kon worden, is de afhandeling van de klacht en uw advies aan het College van 

Bestuurd verder vertraagd. U, de commissie, heeft mij en mijn vertrouwenspersoon in de gelegenheid 

gesteld om tot 16 maart 2018 aanvullend te reageren. Hiervan hebben we gebruik gemaakt.  

Op 29 maart 2018 hebben we uw email ontvangen waarin ons wordt meegedeeld dat nader onderzoek 

nodig is. Gezien de complexe materie alsmede veelheid aan informatie hebben we hier begrip voor. 

Echter ons getoonde begrip is geen ‘carte blanche’; we vinden dat we nu, bijna 3 maanden na de 

genoemde email, een plan van aanpak inclusief geplande verwachte opleverdatum van uw advies mogen 

verwachten. Zoals hierboven vermeld loopt deze klacht al sinds 21 juli 2017; nu al bijna 1 jaar.  Wellicht 

kunt u begrijpen dat ons toch al beschadigde vertrouwen in het correct functioneren van het systeem 

van 'checks and balances' in de sociale wetenschappen hierdoor verder beschadigd dreigt te raken. 

Hierbij het dringende verzoek op korte termijn uw nadere onderzoek af te ronden en uw advies te geven 

dan wel hiervoor de planning te communiceren. Doet u dit niet dan zijn we genoodzaakt onze klacht 

onder de aandacht te brengen van het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit. 

We verwachten u voldoende te hebben ingelicht. We zien uw spoedige reactie met interesse tegemoet.  

Een kopie van deze brief wordt naar het College van Bestuur gestuurd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ivo Vrijkotte MBA


