Bestuurlijke Veiligheidsvisie 2015 – 2018: Richtinggevende Principes
1. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid
Medewerkers, studenten en gasten verbonden aan onze universiteit zijn in beginsel verantwoordelijk
voor de eigen én andermans veiligheid. De eindverantwoordelijkheid voor veiligheidszorg ligt bij het
College van Bestuur. De afzonderlijke faculteiten en diensten zijn medeverantwoordelijk voor de
veiligheidszorg binnen hun domein.
2. Wij hebben een brede zorgplicht
De VU accepteert een brede zorgplicht voor de veiligheid van studenten, medewerkers en gasten
verbonden aan de VU. Kortom, tot diegenen die vanuit studie, onderzoek of andere werkzaamheden
waar ook ter wereld aan de VU zijn verbonden.
3. Wij bevorderen een 'veilige cultuur', veiligheidsbewustzijn en geven duidelijk handelingsperspectief
De VU werkt actief aan het bevorderen en behouden van een gezonde veiligheidscultuur. Het College
van Bestuur, decanen en directeuren vervullen hierin een voorbeeldfunctie. De VU spant zich in om het
veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen op het gewenste niveau te brengen en biedt hen
handelingsperspectief voor onveilige situaties. Het is voor medewerkers (en studenten) duidelijk hoe de
VU omgaat met incidenten en waar zij terecht kunnen voor ondersteuning.
4. We werken proactief en risico gestuurd
De VU neemt een actieve houding aan in het herkennen, voorkomen en beheersen van
veiligheidsrisico's, incidenten en crises. De veiligheidszorg van de VU is in een goede balans met de
menselijke maat, de academische waarden en privacybelangen. Onze veiligheidszorg is niet onnodig
belastend voor de openheid en gastvrijheid van ons academisch instituut.
5. Onze veiligheidszorg is integraal, samenhangend, aantoonbaar en stuurbaar
De VU benadert veiligheidszorg integraal. Integraal betekent in samenhang met verschillende belangen,
disciplines, niveaus en personen. Aan de veiligheidszorg liggen heldere normen, doelen en tijdlijnen ten
grondslag.
6. We zijn voorbereid op incidenten en handelen deze adequaat af
We beseffen dat niet alle onveiligheid is te voorkomen. We investeren daarom in de veerkracht van de
organisatie en onze mensen, om de impact van incidenten, calamiteiten en crisis te beperken, als ook
een spoedig herstel mogelijk te maken. We oefenen en trainen onze mensen en maken hen duidelijk
wat er van hen wordt verwacht.

