
 
 
 
 

NOTITIE N.09-059  
 
 
 
 
Datum : juni 2009
Onderwerp : Klokkenluiderregeling De Goede Woning 
Vastgesteld door : Managementteam op 
Vastgesteld door : Ondernemingsraad op 21-04-2009 
  
 
 
 
MELDING VAN EEN MISSTAND: KLOKKENLUIDERREGELING DE GOEDE WONING 
 
 
Doel en doelgroep/werkingssfeer 
Wij vinden het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen 
van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke 
regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerk(st)er vermoedens van 
(ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure 
worden behandeld én dat de medewerk(st)er die ‘aan de bel trekt’ (de klokkenluider) persoonlijk geen 
negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. 
De klokkenluiderregeling die wij hebben opgesteld, komt mede voort uit de door onze organisatie 
onderschreven AEDES-code en sluit aan bij onze ‘Wijzer professioneel werken’, die een aantal 
gedragsregels bevat waaraan medewerk(st)ers van De Goede Woning zich dienen te houden.  
De klokkenluiderregeling geldt voor alle medewerk(st)ers die bij De Goede Woning werkzaam zijn, 
(voormalige) klanten en externe relaties. 
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Artikel 1. Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. De Goede Woning: wooncorporatie De Goede Woning, te weten de werkorganisatie en 

daaronder vallende afdelingen, diensten e.d. vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder, 
alsmede de werkmaatschappijen waarin De Goede Woning een 100% zeggenschap heeft. 

2. Betrokkene: degene die, al dan niet in dienst, werkzaam is ten behoeve van  
De Goede Woning of een (voormalige) klant van De Goede Woning die een melding doet van 
(een vermoeden van) een misstand. 

3. Melding: elke melding aan de vertrouwenspersoon over (een vermoeden van) een 
 misstand. 
4. Het bestuur: het orgaan dat wordt gevormd door de directeur/bestuurder van de 
 woningstichting, belast met het besturen van de woningstichting. 
5. (Een vermoeden van) een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met 

betrekking tot De Goede Woning, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in 
 verband met: 
a. Een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie of valsheid in geschrifte; 
b. Een (dreigende) grove schending van regelgeving of beleidsregels; 
c. Het (dreigend) misleiden van justitie; 
d. Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; 
e. Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; 
f. Een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van 

informatie over deze feiten. 
6. Vertrouwenspersoon: een daartoe aangewezen (extern) persoon, zoals bedoeld in artikel 4 

van deze regeling, die fungeert als 1e aanspreek- en opvangpunt voor personen die met 
onregelmatigheden zijn geconfronteerd. 

 
Artikel 2. Beperking werkingssfeer 
Deze regeling is uitdrukkelijk niet bestemd voor: 
a. Het melden van persoonlijke klachten van betrokkenen, betreffende aangelegenheden in 

verband met de uitgevoerde werkzaamheden voor en/of door  
De Goede Woning. Dergelijke klachten kunnen wat betreft de (voormalige) klanten bij de 
betreffende afdeling gemeld worden. Daarnaast is er voor klanten de mogelijkheid om de 
bestaande ‘Geschillencommissie’ van De Goede Woning in te schakelen. (Voormalige) 
personeelsleden kunnen in deze gevallen terecht bij hun teamleider, afdelingsmanager of de 
afdeling HRM.   

b. Het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale 
ondernemingsactiviteiten. (Voormalige) personeelsleden kunnen in deze gevallen terecht bij 
hun teamleider, afdelingsmanager of de afdeling HRM. 

c. Het uiten van kritiek op door de werkgever/organisatie gemaakte beleidskeuzes. 
 
Artikel 3. Algemene bepalingen 
1. Van iedere medewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van een (vermoeden van) 

een misstand. De meldende medewerk(st)er heeft recht op een vertrouwelijke behandeling 
van zijn/haar persoonsgegevens. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor klachten van 
persoonlijke aard van de medewerk(st)ers. Dergelijke klachten moeten altijd met de eigen 
leidinggevende besproken worden of indien daar aanleiding toe is met de 
vertrouwenspersoon. 

2. De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient te 
goeder trouw te handelen. 

3. De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand dient niet 
uit persoonlijk gewin te handelen. 

4. Indien sprake is van bewust gedane valse meldingen wordt een sanctie opgelegd. 
5. De medewerk(st)er die een melding maakt van (een vermoeden van) een misstand waar 

hij/zijzelf aan heeft deelgenomen, is niet gevrijwaard van interne sancties of vervolging.  
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Wel zal bij de oplegging van sancties in overweging worden genomen dat de medewerk(st)er 
zelf melding heeft gemaakt van de misstand waaraan hij/zij (mede) schuldig is. 

 
Artikel 4. Oplossingsmogelijkheden 
1. Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand allereerst bij zijn leidinggevende of, 

indien hij dit niet wenselijk acht, bij de verantwoordelijke van de leidinggevenden (niet zijnde 
de directeur/bestuurder of de Raad van Commissarissen). Een (voormalige) klant of externe 
meldt een vermoeden van een misstand allereerst bij zijn contactpersoon van  
De Goede Woning of bij een teamleider, afdelingsmanager of de afdeling HRM. 

2. Indien de betrokkene een melding aan een leidinggevende of aan zijn contactpersoon niet 
wenselijk acht of die melding is niet effectief is gebleken, bijvoorbeeld bij geen gehoor, doet de 
betrokkene melding aan de vertrouwenspersoon.  

 
Artikel 5. Melding aan de vertrouwenspersoon 
1.  Een betrokkene die in de werksituatie wordt geconfronteerd met of kennis neemt van een 

(vermoeden van een) misstand, kan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tot één jaar na ontslag, 
uitschrijving of beëindiging van de relatie hiervan aangifte doen bij de vertrouwenspersoon. 

2.  De behandeling van de melding wordt nader beschreven in de ‘Handleiding 
vertrouwenpersoon De Goede Woning, notitie N. 09-060. 

 
Artikel 6. Behandeling van de melding 
1. De vertrouwenspersoon neemt de melding in ontvangst en bevestigt de ontvangst 
 schriftelijk.  
2. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. 
3.  De vertrouwenspersoon behandelt de melding overeenkomstig het bepaalde in sectie III van 

 de ‘Handleiding vertrouwenspersoon De Goede Woning’. Deze is te vinden op de website van 
De Goede Woning.  

4.  Bij het (alsnog) niet in behandeling nemen geeft de vertrouwenspersoon gemotiveerd aan 
waarom de melding niet wordt behandeld en geeft, voor zover mogelijk, de melder aan waar 
hij wel terecht kan. 

 
Artikel 7. Rechtsbescherming 
1. De betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een (vermoeden van 

een) misstand heeft gemeld, wordt als gevolg van het melden op geen enkele wijze in zijn 
positie benadeeld. Hetzelfde geldt voor degene waar de melding betrekking op heeft tot het 
moment waarop het tegendeel is bewezen. 

2. Indien de werksituatie voor de medewerk(st)er, die met inachtneming van de bepalingen in 
deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld en die te goeder trouw is, door 
de melding onwerkbaar wordt zal de werkgever zich als goed werkgever gedragen en zowel 
in- als extern naar een passende oplossing zoeken. 

3. Represailles van collega’s ten opzichte van de melder, als gevolg van het melden, worden 
door De Goede Woning niet geaccepteerd en zullen te allen tijde leiden tot sancties. Zolang 
de medewerk(st)er niet anders te kennen geeft, wordt de door hem/haar gewenste anonimiteit 
gerespecteerd. 

 
Artikel 8. Anonimiseren 
 Bij verslaglegging of rapportages, anders dan benodigd ten behoeve van het onderzoek als 

bedoeld in de ‘Handleiding vertrouwenspersoon De Goede Woning’, worden de 
persoonsgegevens van de betrokkenen geanonimiseerd. 

 
Artikel 9. Sancties bij misbruik van de klokkenluiderregeling 
1. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand handelt te 

goeder trouw, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Misbruik (opzettelijk en/of doelbewust) 
wordt gesanctioneerd. De verantwoordelijkheid voor het ophelderen van de aard van het 
misbruik en de ernst van het misbruik ligt bij de vertrouwenspersoon.  
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2. De vertrouwenspersoon moet (op grond van een feitenanalyse) aantonen dat een melding op 

onjuiste gronden heeft plaatsgevonden.  
3. De vertrouwenspersoon laat een marginale toets uitvoeren van deze feitenanalyse door een 

persoon bij De Goede Woning die geen relatie heeft met de melding. Deze persoon  
 

beoordeelt of op grond van de feitenanalyse door de vertrouwenspersoon het misbruik 
bewezen wordt. De toetsing strekt zich niet uit over de inhoud van de melding. 

4. De vertrouwenspersoon kan een passende maatregel als bedoeld in artikel 10, lid 3 van de 
‘Handleiding vertrouwenspersoon’ voorstellen aan de directeur/bestuurder van  
De Goede Woning. 

5. De maatregel wordt vastgesteld en uitgevoerd door de directeur/bestuurder van 
De Goede Woning. 

 
Artikel 10.  Slotbepalingen 
1. De meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard worden aan het eind van het boekjaar 

vernietigd. Overige meldingsdossiers worden vernietigd na interne afhandeling of nadat 
(extern) de rechtsgang is doorlopen. 

2. De betrokkene waarover een melding is gedaan heeft, voordat een besluit over zijn/haar 
positie is genomen, het recht tot inzage in het dossier (met uitzondering van de 
persoonsgegevens) om eventuele onjuistheden te corrigeren en zijn/haar verdediging voor te 
bereiden. 

3. De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door de bestuurder en de Raad van 
Commissarissen, met instemming van de Ondernemingsraad, geëvalueerd. 

4. De regeling kan door de bestuurder en de Raad van Commissarissen worden gewijzigd of 
ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon. 

5. In die gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de Bestuurder, tenzij het de bestuurder 
betreft, dan beslist de Raad van Commissarissen. 

 
Artikel 11. Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klokkenluiderregeling De Goede Woning’.  
 
Artikel 12. Publicatie en inwerkingtreding  
De klokkenluiderregeling wordt gepubliceerd op de website van De Goede Woning. Na vaststelling en 
publicatie treedt deze regeling in werking. 


