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Klokkenluidersregeling Linge’s Zorglandgoed 

 

Inleiding:  

Deze regeling is passend bij klantbelofte 9 “Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij” en 

draagt eraan bij dat Linge’s Zorglandgoed zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. 

Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers 

zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de organisatie. 

Voorbeelden van (vermoeden van) misstanden zijn: 

- een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,  

- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,  

- een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,  

- een (dreigend) gevaar voor de aantasting van  het milieu,  

- een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als   

   gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, 

- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,  

- een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,  

- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de 

onder i tot en met vii  genoemde feiten; 

 
Linge’s Zorglandgoed kenmerkt zich door kleinschaligheid en een open karakter. Iedereen zet zich 

dagelijks in voor een fijne dag voor de bewoners en een fijne werkdag voor de medewerkers.  

Het managementteam vindt het belangrijk om laagdrempelig beschikbaar te zijn voor een ieder. Zij 

zijn dan ook veelvuldig zichtbaar op de werkvloer. Ook heeft Linge’s Zorglandgoed een beleidsstuk 

geschreven omtrent de veilige (zorg)relatie, waarin de weg staat beschreven om misstanden of niet-

pluisgevoelens te melden. Mocht je je niet kunnen vinden in de weg die staat beschreven in de 

veilige (zorg)relatie, hopen we je met deze regeling verder te kunnen helpen.  
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Procedure:  

1. De melder dient de melding van een vermoeden van een misstand binnen de zorgorganisatie 

waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere (zorg)organisatie, intern te melden bij de 

Bestuurder of ander lid van het zorgmanagement team (ZMT) volgens de interne procedure (Zie 

beleid: Veilige (zorg)relatie), tenzij direct gevaar aanwezig is. Dan wordt 112 gebeld en de 

bestuurder.  

2. Indien de melding van een vermoeden van een misstand het functioneren en/of het handelen 

van het ZMT betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht (RVT) van de 

(zorg)organisatie.  Ankie Lubbers; ankielubbers@gmail.com      

3. De melder kan het vermoeden van een misstand ook intern melden via de vertrouwenspersoon 

van de (zorg)organisatie. In Regio Rivierenland wordt in 2023 gesproken om een gezamenlijke 

vertrouwenspersoon te contracteren. Als deze bekend is worden deze contactgegevens  

toegevoegd.  

Tot die tijd kan contact opgenomen worden met Eline van der Giessen voor een vertrouwelijk 

gesprek. Haar telefoonnummer is bij iedereen bekend.  

Vastlegging van de interne melding 

1. De melder doet de melding schriftelijk bij het ZMT. Wanneer het vermoeden van een misstand 

het functioneren en/of het handelen van het ZMT betreft, vindt deze plaats aan de Voorzitter 

van de Raad van Toezicht.  

2. Indien de melder de melding van een vermoeden (deels) mondeling doet bij het ZMT, of zoals 

hierboven beschreven bij de RVT draagt deze, in overleg met de melder, zorg voor een 

schriftelijke vaststelling hiervan en legt deze vastlegging ter goedkeuring en ondertekening voor 

aan de melder. De melder ontvangt van de schriftelijke vastlegging een afschrift.  

3. Het ZMT en/of de voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt binnen één week na ontvangst van 

de melding een ontvangstbevestiging aan de melder. In de ontvangstbevestiging wordt 

gerefereerd aan de oorspronkelijke (mondelinge) melding. 

4. Indien de melder de melding van een vermoeden van een misstand doet via de 

vertrouwenspersoon, stuurt de vertrouwenspersoon de melding, in overleg met de melder en op 

de wijze zoals met de melder is overeengekomen, door naar het ZMT of de RVT indien van 

toepassing met vermelding van de ontvangstdatum. Indien de melder de melding van een 

misstand (deels) mondeling doet, draagt de vertrouwenspersoon, in overleg met de melder, zorg 

voor een schriftelijke vastlegging hiervan, en legt deze vastlegging ter goedkeuring en 

ondertekening voor aan de melder. De melder ontvangt van de melding en de schriftelijke 

vastlegging hiervan een afschrift.   



   
 

Cliëntenraad St. Linge’s Zorglandgoed  Versie datum:12 januarii 2023 
Proceseigenaar: Bestuurder                  Vastgesteld door proceseigenaar:… februari 2023 
Procesonderhouder: Kwaliteitsmedewerker                      Evaluatiedatum: 8 maart 2024 

 
 

Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder 

1. Zowel het ZMT, Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor dat 

de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen 

toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn. 

2. Al degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, maken de identiteit van de 

melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de melder en gaan met de 

informatie over de melding vertrouwelijk om. 

3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder 

geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie 

over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit 

onverwijld door aan de melder.  

Vervolg:  

1. Nadat de melding is gedaan, verricht het ZMT en/of Raad van Toezicht een zorgvuldig onderzoek 

waarin de betreffende personen worden gehoord naar het gemelde vermoeden van een 

misstand. Tijdens het onderzoek zal de melder worden gehoord en degene wie de melding 

betreft. De stappen van het onderzoek worden in een bijlage nader beschreven, deze volgt op 

korte termijn. 

2. Indien de melder de melding bij de vertrouwenspersoon heeft gedaan en de melder zijn of haar 

identiteit niet bekend wil maken, dan kan het ZMT en/of Raad van Toezicht haar vragen 

schriftelijk aan de melder stellen via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal de 

vragen doorgeleiden aan de melder die de vragen schriftelijk en  anoniem kan beantwoorden. 

Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de antwoorden op de vragen anoniem doorgeleiden aan 

het ZMT en/of de Raad van Toezicht. 

3. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding, wordt de melder 

door het ZMT en/of door de Raad van Toezicht of vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte 

gesteld van het inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. 

Daarbij wordt tevens aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. Het 

standpunt wordt geformuleerd met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van 

de te verstrekken (bedrijfs)informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, zoals 

privacyregelgeving.  

4. Het ZMT en/of de Raad van Toezicht zal in een gesprek met de melder dan wel de 

vertrouwenspersoon het inhoudelijke standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een 

misstand toelichten en de melder in staat stellen hierop te reageren. 
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.   

  Als het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt de melder door het ZMT  

       en/of de Raad van Toezicht of door de ver vertrouwenspersoon hiervan voor het verstrijken van  

       de periode van acht weken schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven binnen welke  

       termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Deze aanvullende termijn mag maximaal  

       vier weken bedragen. 

 

 Volgens mij beschrijft deze procedure alleen hoe er veilig gemeld kan worden….maar niet 

wat de vervolgstappen zijn en hoort dat ook niet in een klokkenregeling thuis…. 

 

 

 


