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Meldingen van (vermoede) misstanden (klokkenluidersregeling) 

De Klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de klachtenregeling. De Klokkenluidersregeling is alleen van toepassing in heel specifieke situaties. Hier 

gelden bewust specifieke regels zodat medewerkers veilig kunnen melden zonder dat ze hierdoor benadeeld worden, en zodat medewerkers dit op zo'n 

manier doen dat de naam van Eddee Zorgverlening BV en Eddee SAMEN BV niet onnodig geschaad wordt. 

Wat zijn die specifieke situaties:  

Als sprake is van een (vermoeden van) een misstand; namelijk: als het maatschappelijk belang in het geding is bij: 

• (dreigende) schending van wettelijk voorschrift (o.a. een (dreigend) strafbaar feit) 

• (dreigend) gevaar voor volksgezondheid 

• (dreigend) gevaar voor veiligheid van personen 

• (dreigend) gevaar voor aantasting milieu 

• (dreigend) gevaar voor goed functioneren van de onderneming als gevolg van onbehoorlijke wijze van handelen/nalaten 

• (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen 

• (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen 

• (dreiging van) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over bovengenoemde feiten. 

Het vermoeden moet: gebaseerd zijn op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die opgedaan is door de werkzaamheden voor de organisatie. 

Het is vaak lastig om te bepalen of er sprake is van een maatschappelijk belang. Vereist is steeds dat sprake is van een patroon of structureel karakter, of van 

een zodanig ernstige of omvangrijke misstand dat daardoor het maatschappelijk belang wordt geraakt. Ook fraude, corruptie en vriendjespolitiek worden 

genoemd als ernstige misstanden. Let op: arbeidsconflicten vallen hier niet onder! Neem bij twijfel contact op met het Huis voor Klokkenluiders via 

telefoonnummer: (088) 371 30 30. Dat kan anoniem en je kunt op elk moment uit de procedure stappen. 

Opmerkingen vooraf: 

In principe meld je intern. Extern melden is 'klokkenluiden'; dit is alleen bedoeld voor ernstige immorele praktijken met een groot maatschappelijk belang en 

doe je om de gemeenschap te waarschuwen voor een specifieke, acute of dreigende misstand. Je volgt hiervoor altijd onderstaande procedure. Je bent 

overigens (behoudens een aantal wettelijke verplichtingen) niet verplicht om te melden. 

Deze procedure is openbaar en kan worden gebruikt door: 
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• Werknemers (huidig en voormalig) van Eddee 

• Anderen die vanuit hun werk in aanraking zijn gekomen met Eddee 

Als je een vermoeden van misstand hebt bij een andere organisatie waar je door je werk mee in aanraking bent gekomen, kun je zelf kiezen of je onze 

procedure volgt of die van de betreffende organisatie. 

Privacy uitgangspunten: 

• fysieke en digitale documentatie alleen toegankelijk voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.  

• Identiteit van melder wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder 

• Als melder anoniem via vertrouwenspersoon heeft gemeld, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon; deze 

stuurt direct door naar de melder. 

Bescherming melder: 

Als je oprecht zo zorgvuldig mogelijk handelt mag je hiervoor niet benadeeld worden.  

• In ieder geval mag er niets worden besloten over de volgende zaken, voor zover dit tenminste verband houdt met de melding:  

o Verlenen van ontslag anders dan op eigen verzoek 

o Tussentijds beëindigen of niet verlengen van tijdelijk dienstverband 

o Niet omzetten van tijdelijk naar vast dienstverband 

o Verplaatsen of overplaatsen of weigeren van verzoek daartoe 

o Treffen van disciplinaire maatregel 

o Onthouden van salarisverhoging 

o Onthouden van promotiekansen 

o Afwijzen van verlof 

• Wat is zorgvuldig handelen:  

o Je hebt eerst intern gemeld conform procedure (tenzij sprake was van een uitzonderingssituatie zoals genoemd in stap 1 van de Procedure 

hieronder) 

o Je hebt bij externe melding gehandeld conform procedure en je hebt de feiten op passende en evenredige wijze bekend gemaakt 

o Je vermoeden is op redelijke gronden gebaseerd dat de betreffende feiten juist zijn  

o Het gaat bij externe melding om een maatschappelijk belang zoals hierboven in de opsomming verwoord 

o Het weegt zwaarder dat de maatschappij gebaat is bij externe melding dan dat Eddee gebaat is bij geheimhouding 
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Procedure Klokkenluidersregeling 

Stap Wie Wat Verplicht gebruiken 
Frequentie / 

Deadline 

0 Melder 

Kan altijd een adviseur in vertrouwen raadplegen voor informatie, advies en ondersteuning 

en zich desgewenst door deze laten vertegenwoordigen (adviseur: ieder natuurlijk persoon 

die het vertrouwen geniet van de melder en die geheimhoudingsplicht heeft over het 

gemelde vanuit zijn beroep/ambt, bijv. een advocaat) 

Kan altijd de Afdeling Advies van het Huis van Klokkenluiders vragen om informatie, advies 

en ondersteuning 

  

1 Melder 

Meldt intern bij de bestuurder, eventueel via de vertrouwenspersoon van Eddee 

(als het gaat om het functioneren en/of handelen van de bestuurder: melden bij voorzitter 

van de Raad van Toezicht) 

(als sprake is van een uitzonderingssituatie zoals hier genoemd, dan direct gaan naar de 

stap omtrent extern melden: 

• Als eerst doen van interne melding niet in redelijkheid kan worden gevraagd; in elk 

geval in de volgende gevallen: 

• Bij acuut gevaar waarbij zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt 

• Redelijk vermoeden dat bestuurder en één of meerdere leden van de RvT bij de 

vermoede misstand betrokken zijn 

• Situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 

gevolg van intern melden 

• Duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal 

• Er is al eerder dezelfde misstand gemeld volgens deze procedure maar de misstand 

is niet weggenomen 

Wettelijke plicht tot directe externe melding) 

Schriftelijk  

  

Als (deels) mondeling: 

bestuurder (of als dat 

aan de orde is: 

voorzitter RvT of 

vertrouwenspersoon) 

zet melding op schrift 

en laat deze door 

melder goedkeuren 

en ondertekenen en 

geeft melder een 

afschrift 

  

Als via 

vertrouwenspersoon: 

deze stuurt op de 

wijze waarop met 

melder is 

afgesproken, de 
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melding door met 

vermelding 

ontvangstdatum en 

geeft melder een 

afschrift van de 

melding. 

2 

Bestuurder (of 

indien aan de 

orde: voorzitter 

RvT) 

Reageert op de melding 

• Stuur binnen een week bevestiging van ontvangst met referentie aan 

oorspronkelijke melding 

• Doe zorgvuldig onderzoek en hoor de melder tijdens het onderzoek (indien 

anoniem via vertrouwenspersoon: vragen schriftelijk aan melder stellen via 

vertrouwenspersoon die anoniem en schriftelijk via vertrouwenspersoon 

beantwoord worden) 

• Reageer binnen acht weken met inhoudelijk standpunt en tot welke stappen de 

melding heeft geleid (geformuleerd met inachtneming van evt vertrouwelijk 

karakter van de te verstrekken (bedrijfs)informatie en geldende wettelijke 

bepalingen zoals privacyregelgeving) 

• Licht in gesprek met melder (bij anonieme melding: met vertrouwenspersoon) het 

standpunt toe en stelt melder in staat hierop te reageren. 

  

Als termijn van acht weken niet haalbaar blijkt: stel melder schriftelijk op de hoogte en geef 

aan binnen welke termijn het standpunt gereed zal zijn; max vier weken uitstel 

 

Binnen een week: 

bevestiging 

ontvangst  

  

Binnen 8 weken: 

inhoudelijke 

reactie  

3 Melder 

Doet een externe melding (klokkenluiden) 

• Als: 

o Melder het niet eens is met inhoudelijk standpunt en van mening is dat het 

vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd en dit ook in het 

toelichtingsgesprek heeft laten weten 
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o Melder het niet eens is met de wijze waarop Eddee zich jegens melder heeft 

gedragen n.a.v. een melding, en dit ook in het toelichtingsgesprek heeft 

laten weten 

o Melder geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen zoals in 

vorige stap benoemd 

o Sprake is van een uitzonderingssituatie zoals genoemd in stap 1 

• Bij: een externe derde/externe instantie die daarvoor naar redelijk oordeel het meest 

in aanmerking komt; rekening houdend met a. effectiviteit waarmee die derde kan 

ingrijpen en b. het belang van Eddee bij een zo gering mogelijke schade als gevolg 

van dat ingrijpen. Melder vraagt aan de Afdeling Advies van het Huis van 

Klokkenluiders welke instantie zij adviseren en volgt dit advies op. 

 


