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Klokkenluidersregeling 
 
 
Artikel 1 Inleidende bepalingen 
 
1. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. medewerker: degene met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met 

Zorgcentrum Sint Franciscus, alsmede uitzendkrachten, gedetacheerden en andere 
ingehuurde medewerkers; 

b. een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van 
een wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaatsvindt onder 
verantwoordelijkheid van Zorgcentrum Sint Franciscus en waarbij een groot 
maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:   
1. een strafbaar feit; 
2. een grove schending van de wet- en regelgeving of beleidsregels; 
3. een ernstig gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; 
4. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten; 
5. het misleiden van justitie; 

c. melding: melding van een vermoeden van een misstand; 
d. de vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon voor medewerkers van Zorgcentrum Sint 

Franciscus. 
 

2. Werkingssfeer regeling 
Deze regeling is niet bestemd voor: 
a. het melden van persoonlijke klachten van medewerkers over persoonlijk betreffende 

aangelegenheden in verband met de arbeid; 
b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale 

ondernemingsactiviteiten; 
c. het uiten van kritiek op door de werkgever gemaakte beleidskeuzes; 
d. het melden van klachten over bejegening, discriminatie en andere klachten die vallen 

onder de klachtenregeling. 
 

3. Melding betreft Raad van Bestuur 
Indien de melding de Raad van Bestuur betreft, moet in plaats van Raad van Bestuur, Raad 
van Toezicht gelezen worden (zie ook, art. 2, lid 5). 

 
 
Interne procedure 
 
Artikel 2 Interne melding 
1. De medewerker van Zorgcentrum Sint Franciscus die een melding wil doen, doet dit bij zijn 

direct leidinggevende of, indien hij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht, 
bij diens leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon van Zorgcentrum Sint Franciscus. De 
medewerker doet dit schriftelijk en ondertekent het verslag (de vertrouwenspersoon van 
Zorgcentrum Sint Franciscus kan hierbij behulpzaam zijn). Als de medewerker de melding 
anoniem wil doen, ondertekent de vertrouwenspersoon. 
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2. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur 
onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding 
ontvangen is. Indien de medewerker het vermoeden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld, 
brengt de vertrouwenspersoon tevens de leidinggevende van betrokkene op de hoogte. De 
medewerker kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij de Raad van Bestuur of 
de leidinggevende niet bekend te maken. De vertrouwenspersoon garandeert vervolgens 
deze anonimiteit. De medewerker kan dit verzoek te allen tijde herroepen. 

3. Naar aanleiding van de melding stelt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een 
onderzoek in. Daarbij wordt door de Raad van Bestuur beoordeeld of een externe derde, 
zijnde de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie 
op de hoogte moet worden gebracht van het vermoeden van een misstand.    

4. De Raad van Bestuur zendt de medewerker die een melding heeft gedaan, een 
ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een 
misstand en het moment waarop de medewerker het vermoeden aan de leidinggevende of 
de vertrouwenspersoon heeft gemeld. Indien de medewerker verzocht heeft zijn identiteit niet 
bekend te maken aan de Raad van Bestuur, zendt de Raad van Bestuur een 
ontvangstbevestiging aan de vertrouwenspersoon. 

5. Bij een vermoeden van een misstand waarbij de Raad van Bestuur of een van zijn leden is 
betrokken meldt de medewerker of de vertrouwenspersoon dat vermoeden rechtstreeks bij 
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht behandelt een binnengekomen melding 
overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, waar bij de desbetreffende bepalingen Raad 
van Toezicht moet worden gelezen in plaats van Raad van Bestuur. 

 
Artikel 3 Standpunt 
1. De Raad van Bestuur stelt de medewerker, dan wel, indien de medewerker heeft verzocht 

zijn identiteit niet bekend te maken, de vertrouwenspersoon, binnen acht weken op de hoogte 
van het standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand. 

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, kan de Raad van Bestuur 
de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. De Raad van Bestuur stelt de 
medewerker, dan wel de vertrouwenspersoon, hiervan schriftelijk op de hoogte. 
 

 
Externe procedure 
 
Artikel 4 Externe melding 
1. De medewerker kan, na het doorlopen van de interne meldingsprocedure als bedoeld in 

artikel 2, een redelijk vermoeden van een misstand melden bij een externe derde zijnde 
Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie indien:   
a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 3 en van oordeel is dat het 

vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd.  
b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 3. 

2. De medewerker kan in uitzonderlijke situaties de melding rechtstreeks bij bovengenoemde 
externe derden doen, mits met redenen omkleed waarom de interne procedure niet gevolgd 
is. 
Extern melden kan in de navolgende situaties waarbij sprake is van: 

a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 



Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

 

 

Titel: Klokkenluidersregeling 
Akkoord CR d.d.: 29 april 2015 
Akkord RvT d.d.: 19 mei 2015 

Proceseigenaar: MT Akkoord OR d.d.: 2 maart 2015 

Versiedatum: 9 januari 2017 Pagina 3 van 4 

 

b. een situatie waarin de medewerker in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 

gevolg van de interne melding; 

c. een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 

d. een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand, die de 

misstand niet heeft weggenomen; 

e. een wettelijke plicht tot directe externe melding.  

 

3. De medewerker kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. 
Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. 

 
Artikel 5 Niet ontvankelijk 
De Raad van Bestuur verklaart gemotiveerd de melding niet ontvankelijk indien: 
a. de misstand niet van voldoende gewicht is; 
b. de medewerker de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd en hierbij conform artikel 

4, lid 2, niet de redenen heeft genoemd waarom de interne procedure niet is gevolgd; 
c. de medewerker de procedure bedoeld in artikel 2 wel heeft gevolgd maar de termijnen 

bedoeld in artikel 3 nog niet zijn verstreken. 
 
Artikel 6 Zorgvuldig handelen 
Van formeel zorgvuldig handelen is sprake indien: 
a. de medewerker de desbetreffende feiten eerst intern aan de orde heeft gesteld als bedoeld in 

artikel 2, tenzij dat in redelijkheid niet van hem/haar kon worden gevergd zoals voorzien in 
deze regeling; 

b. de medewerker bij externe melding zoals voorzien in deze regeling de feiten op een 
passende en evenredige wijze bekend maakt. 

 
Van materieel zorgvuldig handelen is sprake indien: 
a. de medewerker een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat de betreffende 

feiten juist zijn; 
b. de externe bekendmaking een maatschappelijk belang als bedoeld in artikel 4, lid 2, in het 

geding is; 
c. het belang van externe bekendmaking in maatschappelijk opzicht prevaleert boven het 

belang van de zorgorganisatie bij geheimhouding. 

  
Artikel 7 Rechtsbescherming 
1. Een te goeder trouw handelende medewerker die met inachtneming van de bepalingen in 

deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in 
zijn positie benadeeld als gevolg van het melden. 

2. Een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 2, wordt op geen enkele wijze benadeeld als 
gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling. 

3. Een anonieme melding dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Reden daarvoor is dat 
het niet mogelijk is de medewerker aldus aan te kunnen spreken en om nadere uitleg te 
vragen over de onregelmatigheid of misstand. Ook kan aan een anonieme medewerker geen 
rechtsbescherming worden geboden. Om deze reden voorziet deze regeling niet in anonieme 
melding. 

4. Deze rechtspositionele bescherming betekent overigens niet dat zulke besluiten niet meer ten 
aanzien van een medewerker kunnen worden getroffen. Dit mag alleen niet indien en voor 
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zover een dergelijk besluit verband houdt met een melding van een redelijk vermoeden van 
een onregelmatigheid of misstand. 

 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Deze regeling is d.d. 30 maart 2015  door de Raad van Bestuur van Zorgcentrum Sint 
Franciscus vastgesteld. Bij evaluatie op 9 januari 2017 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
 


