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Inleiding
Woonstad Rotterdam acht het van belang dat medewerkers 
op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van een 
vermoeden van een eventuele misstand.  
Deze klokkenluidersregeling bevat de procedure voor het 
melden van het vermoeden van een misstand en geeft weer  
hoe daarmee wordt omgegaan. 

Wanneer de werknemer beoogt een melding in het kader  
van de klokkenluidersregeling te doen, is het van belang dat 
duidelijk wordt aangegeven dat het een melding in het kader  
van de klokkenluidersregeling betreft. 
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Artikel 1

Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
•  de werkgever: stichting Woonstad Rotterdam 

(hierna: Woonstad Rotterdam)
•  de werknemer: degene die al dan niet in 

dienstbetrekking voor de werkgever arbeid 
verricht of heeft verricht

•  de hoogst leidinggevende: het bestuur van 
Woonstad Rotterdam

•  de hoogst verantwoordelijke: de Raad van 
Commissarissen

•  een vermoeden van een misstand: het 
vermoeden van een werknemer dat er binnen 
Woonstad Rotterdam sprake is van een misstand 
voor zover:

 –  het vermoeden gebaseerd is op
  redelijke gronden en het maatschappelijk  
  belang in het geding is bij:
  >  een (dreigende) schending van een 

wettelijk voorschrift, waaronder een 
(dreigend) strafbaar feit

  >  een (dreigende) schending van andere 
regels dan een wettelijk voorschrift

  >  een (dreiging van) bewust onjuist of 
onrechtmatig informeren van onder meer 
publieke organen

  >  een (dreigend) gevaar voor de 
volksgezondheid, de veiligheid van 
personen of aantasting van het milieu

  >  een (dreigend) gevaar voor het goed 
functioneren van de organisatie als gevolg 
van een onbehoorlijke wijze van handelen 
of nalaten

  >  een (dreigende) verspilling van 
maatschappelijk geld

  >  (een dreiging van) het bewust achter-
houden, vernietigen of manipuleren  
van informatie over de hiervoor  
genoemde feiten

  >  (een dreiging van) feiten en omstandigheden 
die Woonstad Rotterdam schade kunnen 
berokkenen

•  adviseur: een persoon die uit hoofde van zijn 
functie een geheimhoudingsplicht heeft en  
die door de werknemer in vertrouwen kan 
worden geraadpleegd over een vermoeden  
van een misstand

•  vertrouwenspersoon: degene die als zodanig 
door de werkgever is aangewezen

•  afdeling Advies van het Huis voor 
Klokkenluiders: de afdeling Advies van het Huis, 
zoals bedoeld in artikel 3a lid 2, Wet Huis voor 
Klokkenluiders

•  afdeling Onderzoek van het Huis voor 
Klokkenluiders: de afdeling Onderzoek van het 
Huis, zoals bedoeld in artikel 3a lid 3, Wet Huis 
voor Klokkenluiders

•  melding: de melding van een vermoeden van een 
misstand op grond van deze regeling

•  de melder: de werknemer die een vermoeden 
van een misstand heeft gemeld op grond van 
deze regeling

•  de onderzoekers: degenen aan wie het bestuur 
van Woonstad Rotterdam het onderzoek naar de 
misstand opdraagt

•  de Interne Audit Dienst (IAD) is aangewezen 
als interne onderzoekscommissie, met dien 
verstande dat in voorkomende gevallen het 
bestuur kan besluiten om een externe commissie 
in te stellen

•  de externe instantie: de instantie die naar het 
redelijk oordeel van de melder het meest in 
aanmerking komt om daar de externe melding 
van het vermoeden van een misstand bij te doen

•  externe derde: iedere (vertegenwoordiger van 
een) organisatie die naar het redelijk oordeel  
van de melder in staat mag worden geacht  
direct of indirect de vermoede misstand te 
kunnen (doen) oplossen
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Artikel 2 
Informatie, advies en onder-
steuning voor de werknemer
1.   De werknemer kan een adviseur die uit hoofde 

van zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft 
(zoals een advocaat, een rechtshulpverlener  
van een vakbond of de bedrijfsarts) in 
vertrouwen raadplegen over een vermoeden  
van een misstand.

2.   De werknemer kan ook de interne vertrouwens-
persoon van de werkgever in vertrouwen 
verzoeken om informatie, advies en onder-
steuning inzake het vermoeden van een 
misstand.

3.  De werknemer kan ook de afdeling Advies van  
het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen 
verzoeken om informatie, advies en 
ondersteuning inzake het vermoeden van  
een misstand.

Artikel 3 
Interne melding door  
een werknemer
1.   Uitgangspunt is dat de werknemer een 

vermoeden van een misstand eerst intern bij de 
werkgever meldt, tenzij dit in redelijkheid niet 
van hem kan worden gevergd, als omschreven in 
artikel 10 lid 2 van deze regeling. In die gevallen 
kan de werknemer direct een externe melding 
van een vermoeden van een misstand doen bij 
een externe organisatie of een externe derde als 
bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze regeling.

2.   De werknemer kan het vermoeden van een 
misstand melden via de vertrouwenspersoon. 

3.   De werknemer kan een vermoeden van een 
misstand intern melden bij een leidinggevende 
die bij de werkgever hiërarchisch een hogere 
positie bekleedt dan hij. De melding is vormvrij 
en kan zowel mondeling als schriftelijk worden 
gedaan.

4.   Meldingen die anders dan via de leidinggevende 
of de vertrouwenspersoon worden ontvangen, 
worden niet in behandeling genomen.
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Artikel 4 
Vertrouwelijke omgang  
met de melding en de identiteit
van de melder
1.   De werkgever zorgt ervoor dat de informatie 

over de melding zodanig wordt bewaard, dat 
deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor 
diegenen die bij de behandeling van de melding 
betrokken zijn.

2.   Al diegenen die bij de melding betrokken zijn, 
maken de identiteit van de melder niet bekend 
zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming 
en gaan vertrouwelijk om met de informatie over 
de melding.

3.   Wanneer de melder geen toestemming heeft 
gegeven zijn identiteit bekend te maken, 
loopt alle correspondentie met betrekking 
tot de melding via de leidinggevende of de 
vertrouwenspersoon bij wie de werknemer de 
melding heeft gedaan.

Artikel 5 
Vastlegging, doorsturen  
en ontvangstbevestiging van  
de interne melding
1.   Als de melding is gedaan bij een leidinggevende, 

dan legt deze de melding met de datum waarop 
deze is ontvangen – in overleg met de melder 
– schriftelijk vast en legt deze vastlegging ter 
ondertekening aan de melder voor. De melder 
ontvangt daarvan een afschrift. 

2.   Als de melding is gedaan via de vertrouwens-
persoon, dan legt deze de melding met de datum 
waarop deze is ontvangen – in overleg met de 
melder – schriftelijk vast en legt deze vastlegging 
ter ondertekening aan de melder voor. De 
melder ontvangt daarvan een afschrift.

3.   De leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
stuurt de melding met de schriftelijke vastlegging 
onverwijld door naar het bestuur van Woonstad 
Rotterdam.

4.   Als de melder, de leidinggevende of de 
vertrouwenspersoon een redelijk vermoeden 
hebben dat het bestuur bij de vermoede 
misstand is betrokken, dan stuurt de 
leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
de melding met de schriftelijke vastlegging 
onverwijld door naar de Raad van 
Commissarissen. In dat geval dient in deze 
regeling het bestuur verder gelezen te worden  
als de Raad van Commissarissen.

5.   Het bestuur stuurt de melder of, als de 
identiteit van de melder niet aan het bestuur 
kenbaar is gemaakt, de leidinggevende of 
de vertrouwenspersoon, binnen 1 week een 
bevestiging dat de melding is ontvangen.  
De bevestiging bevat in ieder geval de datum 
waarop de melding is ontvangen en de 
schriftelijke vastlegging daarvan.
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Artikel 6 
Behandeling van de interne 
melding door de werkgever
1.   Het bestuur stelt binnen 2 weken na ontvangst 

van de melding een onderzoek in naar het 
gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:

 a  het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke 
gronden – het vermoeden moet voldoende 
concreet zijn en gebaseerd op eigen 
waarneming van de melder of op documenten 

 b  op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen 
betrekking heeft op een vermoeden van een 
misstand als bedoeld in deze regeling

2.   Als het bestuur besluit geen onderzoek in te 
stellen, wordt dat de melder – al dan niet via  
de leidinggevende of de vertrouwenspersoon –  
zo spoedig mogelijk medegedeeld onder 
vermelding van de reden waarom er geen 
onderzoek wordt ingesteld.

3.   Wordt er een onderzoek ingesteld, dan draagt 
het bestuur dit onderzoek op aan onderzoekers 
die onafhankelijk en onpartijdig zijn en niet op 
enigerlei wijze betrokken zijn bij de vermoede 
misstand.

4.  Het bestuur informeert de melder, al dan niet  
via de leidinggevende of de vertrouwenspersoon, 
onverwijld dat er een onderzoek is ingesteld 
en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd. 
De melder ontvangt een afschrift van de 
onderzoeksopdracht. 

5.  Het bestuur kan besluiten het onderzoek niet 
voort te zetten als tijdens het onderzoek blijkt 
dat de melder onvoldoende meewerkt aan 
een zorgvuldig verloop van het onderzoek en 
het bewaren van de vertrouwelijkheid van de 
uitkomsten van het onderzoek of als tijdens het 
onderzoek nieuwe feiten of omstandigheden 
bekend worden die alsnog tot het oordeel 
leiden dat de melding onvoldoende is gebaseerd 
op redelijke gronden of dat de melding geen 
betrekking heeft op een misstand als bedoeld 
in deze regeling. In dat geval informeert het 
bestuur de melder onverwijld – al dan niet via 
de leidinggevende of de vertrouwenspersoon – 
onder vermelding van de redenen over het niet 
voortzetten van het onderzoek.
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Artikel 7 
De uitvoering van het onderzoek
1.   De onderzoekers stellen de melder in de 

gelegenheid zijn melding nader toe te (doen) 
lichten en desgewenst te worden gehoord. 
Van mondeling verkregen informatie stellen de 
onderzoekers een schriftelijke verslaglegging 
op die ter ondertekening aan de melder wordt 
voorgelegd. De melder ontvangt een afschrift.

2.   De onderzoekers kunnen desgewenst 
ook anderen horen. Van de in dat kader 
verkregen mondelinge informatie stellen zij 
een schriftelijke verslaglegging op die ter 
ondertekening wordt voorgelegd. Degenen die 
zijn gehoord ontvangen daarvan een afschrift.

3.   De onderzoekers kunnen desgewenst ook 
deskundigen raadplegen.

4.   De onderzoekers kunnen binnen Woonstad 
Rotterdam alle documenten inzien en opvragen 
die zij voor het doen van het onderzoek 
redelijkerwijs nodig achten, tenzij tegen dit 
inzien ernstige bezwaren bestaan.

5.   Werknemers mogen de onderzoekers alle 
documenten verstrekken, waarvan zij het 
redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers 
daar in het kader van het onderzoek kennis van 
nemen.

6.   De onderzoekers stellen een onderzoeksrapport 
op dat in concept naar de melder – al dan niet 
via de leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
– wordt gestuurd.

7.   Al diegenen die bij het onderzoek 
betrokken zijn of kennis (kunnen) nemen 
van het onderzoeksrapport, zijn verplicht 
geheimhouding te bewaren met betrekking 
tot de inhoud van het rapport en van 
alle documenten en gegevens die tot de 
totstandkoming daarvan hebben geleid.

8.   De melder kan gedurende 1 week vanaf de 
dag na verzending van het concept rapport 
schriftelijk commentaar leveren. Indien 
noodzakelijk, kan deze termijn worden verlengd.

9.   Als het commentaar van de melder naar het 
oordeel van de onderzoekers daartoe aanleiding 
geeft, passen zij het rapport aan. 

10.   De onderzoekers sturen het rapport in concept 
op naar het bestuur. 

11.   Het bestuur kan gedurende 1 week vanaf de 
dag na verzending van het concept rapport 
schriftelijk commentaar leveren. Indien 
noodzakelijk, kan deze termijn worden verlengd.

12.   Als het commentaar van het bestuur naar het 
oordeel van de onderzoekers daartoe aanleiding 
geeft, passen zij het rapport aan. 

13.   De onderzoekers leggen het onderzoeksrapport 
opnieuw voor aan de melder, al dan niet via de 
leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

14.   De melder kan gedurende 1 week vanaf de 
dag na verzending van het concept rapport 
schriftelijk commentaar leveren. Indien 
noodzakelijk, kan deze termijn worden verlengd.

15.   Na vaststelling van het definitieve rapport 
wordt dit onverwijld naar het bestuur en de 
melder – al dan niet via de leidinggevende of de 
vertrouwenspersoon – gezonden.
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Artikel 8 
Standpunt van de werkgever
1.   Het bestuur informeert de melder – al dan niet 

via de leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
– binnen 1 week na de definitieve vaststelling 
van het onderzoeksrapport zijn inhoudelijk 
standpunt met betrekking tot het gemeld 
vermoeden van een misstand. Daarbij wordt 
tevens aangegeven tot welke stappen de 
melding heeft geleid. Indien noodzakelijk, kan 
deze termijn worden verlengd.

2.   De werkgever streeft ernaar het standpunt 
binnen 8 weken na ontvangst van de melding te 
geven. Is dit gelet op de omstandigheden niet 
mogelijk, dan wordt de melder – al dan niet via 
de leidinggevende of de vertrouwens-persoon 
– hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven 
binnen welke redelijke termijn hij een standpunt 
tegemoet kan zien. 

Artikel 9 
Reactie melder op het 
definitieve onderzoeksrapport 
en standpunt werkgever
1.   De werkgever stelt de melder gedurende 

een periode van 1 week in de gelegenheid 
om desgewenst op het definitieve 
onderzoeksrapport en/of op het standpunt 
van de werkgever te reageren. Deze termijn kan 
indien noodzakelijk worden verlengd.

2.   Wanneer de melder gemotiveerd en 
onderbouwd aangeeft dat en waarom er in 
het onderzoeksrapport en/of in het standpunt 
van de werkgever sprake is van wezenlijke 
onjuistheden, dan kan de werkgever besluiten 
zijn standpunt te herzien dan wel een nieuw of 
aanvullend onderzoek in te stellen.

3.   Op dit aanvullende onderzoek zijn de artikelen 
7 en 8 van deze regeling van overeenkomstige 
toepassing.



9

Artikel 10 
Externe melding
1.   Na het doen van een interne melding van een 

vermoeden van een misstand kan de melder een 
externe melding doen indien: 

 a  hij het op redelijke gronden niet eens is met 
het standpunt als bedoeld in artikel 8

 b  hij geen standpunt heeft ontvangen binnen 
een redelijke  termijn, zoals bedoeld in het 
tweede lid van artikel 8

2.   De melder kan direct een externe melding doen 
van een vermoeden van een misstand indien 
het eerst doen van een interne melding in 
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
Daarvan is in ieder geval sprake wanneer dit uit 
enig wettelijk voorschrift voortvloeit of er sprake 
is van:

 a  acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend 
en spoedeisend maatschappelijk belang 
onmiddellijke externe melding noodzakelijk 
maakt

 b  een redelijk vermoeden dat de Raad van 
Commissarissen bij de vermoede misstand 
betrokken is

 c  een situatie, waarin de betrokkene 
in redelijkheid kan vrezen voor 
tegenmaatregelen als gevolg van een interne 
melding

 d  een duidelijke aanwijsbare dreiging 
van verduistering of vernietiging van 
bewijsmateriaal

 e  een eerdere interne melding conform de 
procedure van in wezen de zelfde misstand 
die de misstand niet heeft weggenomen

3.   De melder kan de externe melding doen bij een 
externe instantie die daarvoor naar het redelijk 
oordeel van de melder het meest in aanmerking 
komt. Onder externe instantie wordt in ieder 
geval begrepen:

 a  een instantie die belast is met de opsporing 
van strafbare feiten

 b  een instantie die belast is met het toezicht 
op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens enig wettelijk voorschrift of 
andere bevoegde instanties

 c  een andere daartoe bevoegde instantie 
waar het vermoeden van een misstand kan 
worden gemeld, waaronder de afdeling 
Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders

4.   Indien naar het redelijk oordeel van de melder 
het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan 
het belang van de werkgever bij geheimhouding, 
kan de melder de externe melding ook doen bij 
een externe derde die naar zijn redelijk oordeel 
in staat mag worden geacht direct of indirect de 
vermoede misstand te kunnen opheffen. 
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Artikel 11 
Bescherming van de melder 
tegen benadeling
1.   De werkgever zal de melder niet benadelen 

in verband met het te goeder trouw en naar 
behoren melden van een op redelijke gronden 
gebaseerd vermoeden van een misstand tijdens 
en na de behandeling van deze melding bij de 
werkgever of de daartoe bevoegde instantie.

2.   Wil de werknemer zich kunnen beroepen op het 
benadelingsverbod, dan dient de werknemer in 
procedureel en materieel opzicht zorgvuldig te 
handelen.

3.   Van procedureel zorgvuldig handelen is sprake 
wanneer de werknemer de desbetreffende 
feiten eerst intern aan de orde heeft 
gesteld, tenzij dat in redelijkheid niet van 
hem kan worden gevergd of strijdig is met 
het maatschappelijk belang, of wanneer de 
werknemer – wanneer volgens de procedure 
ook extern mag worden gemeld – de feiten 
op een passende en evenredige wijze extern 
bekend heeft gemaakt.

4.   Van materieel zorgvuldig handelen is sprake 
indien de werknemer een op redelijke gronden 
gebaseerd vermoeden heeft dat de feiten 
waarop hij zich baseert juist zijn, met de 
(interne) bekendmaking een maatschappelijk 
belang in het geding is of kan zijn en het belang 
van externe bekendmaking in maatschappelijk 
opzicht prevaleert boven het belang van de 
werkgever bij geheimhouding.

5.   De melder die intern of extern melding maakt 
van een vermoeden van een misstand, zonder 
dat het gemelde vermoeden is gebaseerd op 
redelijke gronden of daarbij niet te goeder 
trouw of niet naar behoren handelt, kan zich 
niet beroepen op het benadelingsverbod. De 
werkgever kan in die gevallen disciplinaire 
maatregelen jegens de werknemer treffen. 

Artikel 12 
Intern en extern onderzoek naar 
benadeling van de melder
1.   De melder die meent dat er sprake is van 

benadeling in verband met het doen van een 
melding van een vermoeden van een misstand, 
kan het bestuur verzoeken om onderzoek 
te doen naar de wijze waarop er binnen de 
organisatie met hem wordt omgegaan.

2.   De artikelen 6, 7 en 8 van deze regeling zijn op 
dit onderzoek van overeenkomstige toepassing.

3.   De melder kan ook de afdeling Onderzoek van 
het Huis voor Klokkenluiders verzoeken een 
onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de 
werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar 
aanleiding van de melding van een vermoeden 
van een misstand.
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Artikel 13 
Bewaartermijnen dossiers
1.   Alle afgehandelde dossiers worden 

ontoegankelijk gemaakt en gedurende een 
beperkte tijd bewaard. 

2.   In geval van een terecht bezwaar wordt het 
dossier twaalf maanden bewaard. 

3.   Indien het een onterechte melding is gebleken, 
wordt het dossier één maand bewaard en 
daarna vernietigd.

Artikel 14 
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 31.07.2018

Artikel 15 
Publicatie
De werkgever draagt er zorg voor dat deze regeling wordt gepubliceerd op  
het intranet en openbaar wordt gemaakt op de website van de werkgever.
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Bijlage 1

Rollen en verantwoordelijkheden 
overzicht zijn de verschillende soorten problemen opgesomd en de personen
of instanties waar ze terecht kunnen.

probleem handelwijze aard contactpersoon rollen

constatering of  
vermoeden van  
een misstand

in vertrouwen  
informatie, advies en 
ondersteuning vragen 

maatschappelijk 
belang

Business Partner P&O, 
vertrouwenspersoon 
of afdeling Advies Huis 
voor Klokkenluiders

informeren,  
adviseren en  
ondersteunen

constatering of ver-
moeden van  
een misstand

intern melden van 
(vermoeden van)  
een misstand

maatschappelijk 
belang

bestuur/Raad van 
Commissarissen via 
leidinggevende of 
vertrouwenspersoon

registeren, (laten) 
onderzoeken, evt. 
maatregelen nemen

constatering of ver-
moeden van  
een misstand

extern melden van 
(vermoeden van)  
een misstand als dat  
mogelijk is op grond 
van deze regeling

maatschappelijk 
belang

externe organisaties of 
externe derden

registreren, (laten) 
onderzoeken, evt. 
maatregelen nemen 
of openbaarmaking

integriteit: 
constatering van 
niet-integer gedrag/ 
wangedrag

afhankelijk van de aard 
van het wangedrag 
melden bij de direct 
leidinggevende of 
vertrouwenspersoon 
of overtreder 
aanspreken en als 
gedrag niet aanpast, 
melden bij de direct 
leidinggevende

algemeen belang, 
belang Woonstad 
Rotterdam

bestuur via direct 
leidinggevende, direct 
leidinggevende of 
vertrouwenspersoon

registreren (laten) 
onderzoeken,  
maatregelen nemen

incident (klachten) klacht over de interne 
dienstverlening,  
deze wordt zowel 
met betrokkene 
besproken als in het 
werkoverleg gemeld

Woonstad  
Rotterdam  
belang

Domeindirecteur of 
afdelingsmanager

klankbord,  
bemiddelaar,  
adviseur

sociale onveiligheid medewerker die zich 
onveilig voelt, kan dit 
melden en bespreken; 
anonimiteit is volledig 
gegarandeerd

persoonlijk belang, 
belang Woonstad 
Rotterdam

vertrouwenspersoon hoort aan,  
adviseert, 
rapporteert anoniem

verzuimbeleid bedrijfsarts is gericht 
op verzuimbeleid  
en adviseert 
daaromtrent

persoonlijk belang, 
belang Woonstad 
Rotterdam

bedrijfsarts adviseren, 
onderzoeken, 
rapporteren


