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Inleiding 
Woonstichting Charlotte van Beuningen vindt transparantie, bewust en integer handelen 

erg belangrijk en verwacht van medewerkers dat ze in hun dagelijks werk hoge normen 

hanteren op dit gebied. Woonstichting Charlotte van Beuningen wil medewerkers 

stimuleren om mogelijke misstanden binnen de organisatie aan de orde te stellen. 

Allereerst door een bedrijfscultuur te creëren waarbij men betrokken is en met elkaar 

bespreekt (en aanspreekt) wat wel en geen integer gedrag is. Maar ook een cultuur 

waarbij medewerkers bewust zijn van de mogelijke risico’s.   

Op basis van de klokkenluiderregeling kunnen medewerkers een vermoeden van 

misstanden binnen het bedrijf (zoals criminele handelingen en financiële misstanden), 

melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor beëindiging van het dienstverband, 

strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Met deze regeling willen we borgen dat 

misstanden worden onderzocht en dat noodzakelijk maatregelen genomen worden. In de 

klokkenluiderregeling staat waar een melding gedaan kan worden en hoe de procedure in 

elkaar zit, wat er met een melding wordt gedaan en hoe de werknemer geïnformeerd 

wordt over de voortgang van de procedure.   
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1. Begrippenlijst  
In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. Klokkenluider: iemand van binnen de handelende organisatie die een vermoeden 

van een misstand, illegaal handelen, of onrecht machtssystemen openlijk (intern 

of extern) aan de kaak stelt; 

2. raadsman: iedere persoon die het vertrouwen van de klokkenluider geniet en op 

wie een geheimhoudingsplicht rust;  

3. de directeur-bestuurder: de directeur-bestuurder van woonstichting Charlotte van 

Beuningen die door de Raad van Commissarissen als zodanig is benoemd; 

4. meldpunt: de plaats waar het vermoeden van een misstand wordt gemeld; 

5. de leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de klokkenluider; 

6. externe derde: externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of 

vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde een raadsman, aan wie de 

klokkenluider een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn 

redelijk oordeel van een zodanig groot maatschappelijk belang is dat het belang in 

de concrete omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang 

van de werkgever bij geheimhouding, en die naar zijn redelijk oordeel in staat 

mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen heffen 

of doen heffen; 

7. vertrouwenspersoon: degene die door de directeur-bestuurder van woonstichting 

Charlotte van Beuningen is aangewezen als zodanig voor de woningcorporatie te 

fungeren. Dit is Gonny Driessen van GIMD. Zij is bereikbaar via 088 – 800 85 00, 

via 06 10 93 80 92 of via g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl 
8. een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd 

vermoeden met betrekking tot de organisatie waar de klokkenluider werkzaam is 

en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met: 

o een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in 

geschrifte; 

o een (dreigende) schending van wet- en regelgeving; 

o een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; 

o een (dreiging van) bewust onjuist informeren van onder meer publieke 

organen; 

o een (dreiging van) schending van de integriteitcode van woonstichting 

Charlotte van Beuningen; 

o een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld, of (een dreiging van) 

het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over 

deze feiten of fraude. 

2. Doel en toepassing   

1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers van woonstichting Charlotte van 

Beuningen en heeft als doel hen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid 

te bieden te rapporteren over (een vermoeden van) een misstand van ethische, 

operationele of financiële aard binnen woonstichting Charlotte van Beuningen.  
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2. De klokkenluiderregeling geldt voor alle medewerkers van woonstichting Charlotte van 

Beuningen en de leden van de Raad van Commissarissen. Stagiaires en medewerkers die 

op uitzendbasis voor woonstichting Charlotte van Beuningen werken kunnen wel 

misstanden melden, maar geen gebruik maken van de bescherming zoals deze in de 

regeling is vastgelegd. 

3. Het reglement is vastgesteld door het managementteam en wordt geplaatst op 

intranet en de website van woonstichting Charlotte van Beuningen.  

3. Rechtsbescherming 
De klokkenluider die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder 

trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn 

positie of toekomstige loopbaan benadeeld als gevolg van het melden daarvan. 

Daarnaast garandeert de directie aan de vertrouwenspersoon en direct leidinggevende 

waarbij het vermoeden van een misstand is geuit, dat zij op geen enkele wijze worden 

benadeeld als gevolg van het uitvoeren van deze regeling.  

4. Interne melding bij het meldpunt  
1. De klokkenluider meldt een vermoeden van een misstand bij het meldpunt. Dit is de 

direct leidinggevende of de directeur-bestuurder. Indien de melding een directielid of lid 

van de Raad van Commissarissen betreft, is het meldpunt de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van woonstichting Charlotte van Beuningen. Indien de melding de 

voorzitter van de Raad van Commissarissen betreft, bestaat het meldpunt uit de 

directeur-bestuurder en de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De 

vertrouwenspersoon van woonstichting Charlotte van Beuningen kan door de 

klokkenluider om advies worden gevraagd.  

2. Het meldpunt legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk 

vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de klokkenluider, die daarvan een 

gewaarmerkt afschrift ontvangst. 

3. De klokkenluider kan het meldpunt verzoeken zijn identiteit bij de directeur-

bestuurder niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. Indien de 

identiteit niet bekend gemaakt wordt, wordt de bevestiging van de melding of het 

standpunt gestuurd naar de persoon bij wie de klokkenluider het vermoeden van een 

misstand gemeld heeft. Deze brengt vervolgens de klokkenluider op de hoogte. 

4. Onverwijld wordt door het meldpunt een onderzoek naar aanleiding van de melding 

van een vermoeden van een misstand gestart. 
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Ten aanzien van het onderzoek gelden de volgende principes: 

• De informatie die het meldpunt van de klokkenluider krijgen is vertrouwelijk. Deze 

informatie mag alleen gebruikt worden in het kader van het onderzoek en de 

advisering aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen; 

• De directeur-bestuurder is met inachtneming van de privacyregels van 

medewerkers bevoegd om ten behoeve van het onderzoek schriftelijke en 

mondelinge informatie op te vragen bij alle bedrijfsonderdelen. De 

bedrijfsonderdelen zijn verplicht om alle beschikbare en ter zake dienende 

informatie te verstrekken; 

• Ten behoeve van het onderzoek kan het meldpunt besluiten externen hierbij in te 

schakelen, indien dit in het belang van het onderzoek is (bijvoorbeeld de 

accountant); 

• De ontvanger van de melding (meldpunt) dient de naam van de klokkenluider 

geheim te houden indien de klokkenluider daarom heeft gevraagd;  

• De ontvanger van de melding past altijd het principe van hoor- en wederhoor toe, 

tenzij dit in strijd is met het belang van het onderzoek; 

• De ontvanger van de melding zet zijn bevindingen altijd op schrift. 

5. Het meldpunt beoordeelt of een externe derde als bedoeld in 1.6 van een misstand op 

de hoogte moet worden gebracht. 

5. Melding aan externe derde  
1. De klokkenluider kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde 

in de volgende situaties: a. hij het niet eens is met het ontvangen standpunt, of; b. als 

hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn van 6 weken, of; c. of de 

termijn voor het ontvangen van een standpunt gelet op alle omstandigheden onredelijk 

lang is en de klokkenluider hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het meldpunt, of; d. 

sprake is van een van de volgende uitzonderingsgronden;  1. acuut gevaar, waarbij een 

zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding 

noodzakelijk maakt; 2. een situatie waarin de klokkenluider in redelijkheid kan vrezen 

voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; 3. een duidelijke dreiging 

van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 4. een eerdere interne melding 

conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft 

weggenomen; 5. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.  

2. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel 

van de klokkenluider gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking 

komt. Hierbij houdt de klokkenluider enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die 

derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever bij een zo gering 

mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet 

noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.  

3. Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding 

bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij de 

klokkenluider, die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.  
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6. Mondeling of schriftelijk melden  
De klokkenluider kan de misstand schriftelijk en/of mondeling indienen. Om 

onduidelijkheid over het gemelde te vermijden, gaat de voorkeur uit naar schriftelijke 

melding. Wanneer de misstand mondeling wordt gemeld, maakt de ontvanger van de 

melding een gespreksverslag, waarin hij zo nauwkeurig mogelijk de melding omschrijft. 

Dit verslag wordt voor akkoord door de klokkenluider ondertekend, tenzij de 

klokkenluider dit niet wenst vanwege zijn of haar behoefte aan anonimiteit.  

7. Standpunt  
1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de 

klokkenluider door of namens de directeur-bestuurder schriftelijk op de hoogte gebracht 

van een inhoudelijk standpunt over het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij 

wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.  

2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de 

klokkenluider door of namens de directeur-bestuurder hiervan in kennis gesteld en wordt 

aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.  

8. Raadsman 
1. De klokkenluider kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om 

hem in vertrouwen om raad te vragen.  

2. Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van de klokkenluider 

geniet en op wie een geheimhoudingsplicht rust.  

9. Geheimhouding 

1. Eenieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over de melding van een 

vermoeden van een misstand, zal daarover geheimhouding betrachten tegen derden, 

tenzij hij op basis van deze regeling of bij of krachtens de wet bevoegd is of verplicht is 

die informatie aan een derde te verschaffen.  

2. De directeur-bestuurder alsmede de voorzitter van de Raad van Commissarissen zullen 

nooit de naam van de werknemer openbaren, tenzij de wet hen hiertoe verplicht.  

3. Als op enig moment de directeur-bestuurder of de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen op grond van de wet verplicht wordt de naam van de werknemer die een 

vermoeden van een misstand heeft gemeld te openbaren, zal de directeur-bestuurder of 

de voorzitter van de Raad van Commissarissen de werknemer onmiddellijk hiervan op de 

hoogte stellen. Deze kennisgeving zal geschieden voor openbaring van de naam van de 

betreffende werknemer, tenzij de directeur-bestuurder alsmede de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen. 

10. Inwerkingtreding 

Deze regeling is in werking getreden op 1 november 2013, is geüpdatet in 2017 en in 

2019 en 2020. 


