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Klokkenluidersregeling 

Dichterbij 2018 

 

Inleiding   

Binnen Dichterbij zijn de begrippen Open, Betrokken, Professioneel en Samen 

kernwaarden voor ons handelen. Ook in haar rol van werkgever spant Dichterbij 

zich in om invulling te geven aan deze kernwaarden. Hierbij hoort ook dat 

medewerkers die vermoedens hebben van misstanden, deze vermoedens op een 

eenvoudige en veilige manier kunnen melden.  

Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat zorgvuldig wordt omgegaan met 

(een vermoeden van) een misstand. En dat melders die te goeder trouw 

handelen, bescherming genieten. Deze regeling bestaat uit vier delen:   

Deel 1 - De behandeling van een melding van (een vermoeden 

van) een misstand  

Deel 2 - Overige regels  

Deel 3 - Externe melding  

Deel 4 - Bescherming van de melder  
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Deel 1 - De behandeling van een melding van (een vermoeden van) een 

misstand.   

  

1.1 (Het vermoeden van) een misstand 

 

Onder (een vermoeden van) een misstand wordt het volgende verstaan: het op 

redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een werknemer van Dichterbij dat 

binnen Dichterbij sprake is van een misstand waarbij het maatschappelijk belang 

in het geding is.  

Het maatschappelijk belang is in het geding bij:  

1. een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een 

(dreigend) strafbaar feit; 

2. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid; 

3. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;  

4. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu; 

5. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als 

gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;  

6. een (dreiging van) het bewust onjuist informeren van publieke organen; 

7. een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen; 

8. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren; 

van informatie over de onder 1 tot en met 7 genoemde feiten.   

 

 

1.2 Wie kan melding doen van een (vermoeden van) een misstand? 

 

Elke medewerker met wie Dichterbij een schriftelijke overeenkomst heeft 

afgesloten, kan een melding doen. Het betreft in ieder geval medewerkers met 

een vast of tijdelijk dienstverband, oproepkrachten, uitzendkrachten, 

gedetacheerden, leerlingen met een leerwerkovereenkomst, stagiaires en 

vrijwilligers.  

 

1.3 Ondersteuning 

a. Een medewerker die een melding wil doen, kan zich daarbij laten 

ondersteunen. De melder kan hiervoor een beroep doen op een van de 

medewerkersvertrouwenspersonen van Dichterbij. De melder kan de 

vertrouwenspersoon verzoeken om informatie, advies en ondersteuning 

inzake het vermoeden van een misstand.   

  

b. Een medewerker kan met betrekking tot het vermoeden van een misstand de 

Afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken om informatie, 

advies en ondersteuning.    
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1.4 Het indienen van een melding 

 

a. Een melding wordt gedaan bij het Meldpunt klokkenluiders Dichterbij1.  

  

b. De melding wordt bij voorkeur schriftelijk gedaan. Wanneer de melding 

mondeling wordt gedaan, wordt deze door het Meldpunt schriftelijk 

samengevat en ter goedkeuring aan de melder voorgelegd.  

  

1.5 De behandeling van een melding 

  

a. Na binnenkomst van de melding organiseert het Meldpunt binnen een week 

een gesprek met de melder om de inhoud van de melding te bespreken.  

  

b. Binnen een week na dit gesprek bevestigt het Meldpunt de melding aan de 

melder. In deze bevestiging staat:  

 wat de inhoud van de melding is; 

 dat de melding voor de melder geen strafmaatregelen of oneerlijke 

behandeling tot gevolg heeft; 

 in hoeverre de melding vertrouwelijk kan worden afgehandeld;  

 op welke wijze de melder geïnformeerd wordt over het vervolgtraject 

en de eventuele uitkomsten van het onderzoek;  

 een indicatie van de verwachte termijn waarbinnen het onderzoek 

wordt uitgevoerd.  

  

c. De bevestiging van de melding wordt ondertekend door de melder. De 

melding wordt pas na deze ondertekening in behandeling genomen.  

Dit geldt niet als er sprake is van een situatie waarin direct handelen door het 

meldpunt noodzakelijk is, zoals:  

 acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend 

maatschappelijk belang een onmiddellijk vervolg door het meldpunt 

noodzakelijk maakt; 

 een duidelijke en directe dreiging van verduistering van 

bewijsmateriaal.  

  

d. Na ontvangst van de ondertekende bevestiging start het Meldpunt een 

onderzoek. Het Meldpunt informeert de Raad van Bestuur, of indien het een 

melding over de Raad van Bestuur betreft, de Raad van Toezicht over de 

ontvangen melding.  

  

                                    
1 Hierna genoemd: het Meldpunt  
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e. Het onderzoek en het formuleren van een standpunt over de (vermeende) 

misstand wordt binnen 8 weken na aanvang afgerond. Het Meldpunt 

rapporteert aan de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht en 

aan de melder. Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden 

gegeven, worden de melder en de Raad van Bestuur c.q. de Raad van 

Toezicht door het Meldpunt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarbij 

wordt aangegeven binnen welke termijn men het standpunt tegemoet kan 

zien.  

 

Het standpunt van het Meldpunt wordt geformuleerd met inachtneming van 

het eventueel vertrouwelijke karakter van de te verstrekken informatie en de 

geldende wettelijke bepalingen, zoals die op het gebied van privacy.  

  

f. Na ontvangst van het rapport besluit de Raad van Bestuur, respectievelijk de 

Raad van Toezicht binnen 2 weken over de bevindingen en het standpunt uit 

het rapport van het Meldpunt. Daarbij wordt aangegeven binnen welke 

termijn de eventuele gevolgen/aanpassingen die voortvloeien uit het rapport 

worden gerealiseerd. De melder wordt hierover geïnformeerd en in de 

gelegenheid gesteld om hierop te reageren.   
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Deel 2 - Overige regels  

  

2.1 Het Meldpunt 

 

Het Meldpunt bestaat uit de volgende leden:  

 de voorzitter van de klachtencommissie   

 de vicevoorzitter van de klachtencommissie  

 de coördinator van de teams cliëntenvertrouwenspersonen en 

medewerkersvertrouwenspersonen   

  

2.2  (Externe) deskundigen 

 

Het Meldpunt kan zich indien nodig laten bijstaan door (externe) deskundigen. 

Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, maakt het Meldpunt hiervan melding bij 

de Raad van Bestuur c.q. de Raad van Toezicht. De kosten van deze deskundigen 

komen voor rekening van Dichterbij.   

  

2.3.  Jaarverslag 

 

Het Meldpunt maakt jaarlijks een verslag. Dit bevat:  

 het aantal en de aard van de meldingen van (vermeende) misstanden; 

 het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid; 

 het aantal onderzoeken dat is gedaan.  

  

Dit verslag wordt aan de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de 

ondernemingsraad en de cliëntenraad aangeboden. In het jaarverslag van 

Dichterbij wordt melding gemaakt van de inhoud van het jaarverslag van het 

Meldpunt.  
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Deel 3 - Externe melding 

  

3.1 Wanneer kan men een externe melding doen?  

 

a. Na het doorlopen van de interne procedure, als:  

 de melder het niet eens is met het besluit van de Raad van Bestuur c.q. de 

Raad van Toezicht met betrekking tot de melding en dit aan de Raad van 

Bestuur c.q. Raad van Toezicht kenbaar heeft gemaakt; 

 de melder het niet eens is met de wijze waarop de werkgever zich jegens 

melder heeft gedragen naar aanleiding van een vermoeden van een 

misstand en dit aan de Raad van Bestuur c.q. Raad van Toezicht kenbaar 

heeft gemaakt; 

 de melder niet binnen de in deze regeling genoemde termijn op de hoogte 

is gebracht van het besluit met betrekking tot het vermoeden van een 

misstand.  

  

b. Direct, als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van 

hem kan worden gevraagd. Dit is in ieder geval aan de orde als dit uit een 

wettelijk voorschrift voortvloeit, of als er sprake is van:  

 acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk 

belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;  

 een redelijk vermoeden dat één of meerdere leden van de Raad van 

Bestuur en één of meerdere leden van de Raad van Toezicht bij de 

vermoede misstand betrokken zijn; 

 een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor 

tegenmaatregelen als gevolg van de interne melding; 

 een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van 

bewijsmateriaal; 

 een eerdere melding conform de procedure van dezelfde misstand, die de 

misstand niet heeft weggenomen; 

 een wettelijke plicht tot directe externe melding.  

 

 

3.2  Waar kan men een externe melding doen? 

 

De melder kan de externe melding doen bij een externe instantie. Daarbij geldt 

dat de melding moet worden gedaan bij die externe instantie die daarvoor naar 

redelijk oordeel het meest in aanmerking komt. De melder moet hierbij rekening 

houden met de effectiviteit waarmee de externe instantie kan ingrijpen, en met 

het belang van Dichterbij bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat 

ingrijpen.  
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Onder externe instanties wordt in ieder geval verstaan:  

 een instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten  

 een instantie die belast is met het toezicht op de naleving van een 

wettelijk voorschrift  

 een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een 

misstand kan worden gemeld, bijvoorbeeld de Afdeling onderzoek van 

het Huis voor Klokkenluiders.  
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Deel 4 - Bescherming van de melder  

  

4.1. Bescherming 

   

Dichterbij garandeert dat tegen de melder - die in overeenstemming met deze 

regeling integer en te goeder trouw handelt - geen enkele sanctie zal worden 

ondernomen. De melder of klokkenluider wordt in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, tegen de volgende zaken beschermd:  

 ontslag, anders dan op eigen verzoek;  

 tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een tijdelijk 

dienstverband; 

 niet omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband; 

 verplaatsen of overplaatsen of het weigeren van een verzoek daartoe;  

 treffen van een ordemaatregel; 

 treffen van een disciplinaire maatregel; 

 onthouden van salarisverhoging; 

 onthouden van promotiekansen; 

 afwijzen van verlof.  

 

  

4.2. Vertrouwelijkheid 

  

a. Het meldpunt zorgt ervoor dat de informatie over de melding zodanig 

bewaard wordt dat deze alleen toegankelijk is voor degenen die bij de 

behandeling van de melding betrokken zijn.   

 

b. Degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn, maken de 

identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de melder. Ook gaan zij vertrouwelijk met de informatie 

over de melding om.  

 

c. Als het niet mogelijk is om de een melding binnen de in de bevestiging 

aangegeven grenzen vertrouwelijk af te handelen, wordt het vervolgtraject 

eerst met de melder gecommuniceerd. Pas na schriftelijke instemming van de 

melder met het bekendmaken van zijn identiteit kan het Meldpunt 

vervolgstappen zetten.   


