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Klokkenluidersregeling van Woningbouwstichting De Gemeenschap
1.

Inleiding

De Gemeenschap wil medewerkers, die vermoeden dat er misstanden bestaan binnen het bedrijf, de
gelegenheid geven om hiervan melding te maken zonder dat zij bang hoeven te zijn voor
beëindiging van het dienstverband, strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. De regeling
beschrijft de bescherming die melders krijgen evenals de wijze waarop een melding moet worden
gedaan en de opvolging die daaraan wordt gegeven. Door het benoemen van een externe
vertrouwenspersoon wordt de mogelijkheid geboden om een melding rechtstreeks buiten de
organisatie te doen. Bescherming van de ‘klokkenluider’ is het uitgangspunt voor deze regeling.
In geval er sprake is van een anonieme melding is de regeling niet van toepassing. Een anonieme
melding zal in alle gevallen wel nagegaan worden.
2. Artikel 1: Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
De Gemeenschap: Woningbouwstichting De Gemeenschap, gevestigd te Nijmegen;
1. Medewerker: degene die in dienstverband of anderszins gedurende langere periode werkzaam
is voor De Gemeenschap;
2. Klokkenluider: hij of zij die een vermeende misstand constateert en deze meldt bij de
vertrouwenspersoon met het doel dat deze misstand aangepakt wordt;
3. Voorzitter van de R aad van T oezicht; degene die als zodanig is benoemd door de Raad
van Toezicht van De Gemeenschap ;
4. Directeur/Bestuurder: degene die door de Raad van Toezicht als zodanig is benoemd;
5. Vertrouwenspersoon: degene die door de Directeur/Bestuurder is aangewezen als
zodanig voor De Gemeenschap te fungeren;
6. Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met
betrekking tot de woningbouwstichting en de met haar verbonden rechtspersonen, waarbij
sprake is van:
 een (ernstig) strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld diefstal, verduistering, oplichting en valsheid
in geschrifte;
 een (ernstige) schending van wet- en regelgeving;
 een (dreiging van) bewust onjuist informeren van autoriteiten of personen die belast zijn
met de invoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen;
 het op enigerlei wijze direct of indirect schaden van de goede naam van De
Gemeenschap;
 een (dreiging van) schending van de gedragscode en regels van De Gemeenschap;
 een (dreigende) verspilling van maatschappelijk vermogen/kapitaal;
 (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over
deze feiten;
 gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu.
.
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3. Artikel 2: Reglement en reikwijdte




Dit reglement is van toepassing op alle medewerkers van De Gemeenschap 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 de
organisatie.
Dit reglement wordt aan alle huidige en nieuwe medewerkers van De Gemeenschap uitgereikt,
alsmede op de website van De Gemeenschap geplaatst.

4. Artikel 3: Procedure (intern)




Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij melding maakt van (een vermoeden
van) een misstand.
In eerste instantie meldt een medewerker een vermoeden van een misstand bij zijn/haar
leidinggevende of de Directeur/Bestuurder.
Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is of een leidinggevende onvoldoende
invulling/gehoor geeft aan de melding, kan dit worden gemeld aan de daartoe aangewezen
vertrouwenspersoon.

De medewerker vermeldt bij de melding ten minste zijn naam en de wijze waarop de vertrouwenspersoon met hem contact kan opnemen.
De medewerker ontvangt van de vertrouwenspersoon een schriftelijke bevestiging van de ontvangst
van de melding, waarin ten minste zijn opgenomen:
1. de naam van de medewerker;
2. een korte omschrijving van de vermoede misstand;
3. de datum waarop de melding is ontvangen door de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon doet een kort vooronderzoek naar de hardheid van de melding. Indien de
melding hard is, kan worden overwogen een ingeschakelde derde of bureau een onafhankelijk
onderzoek te laten doen.
Bij ontvangst van de melding zal de vertrouwenspersoon de melding beoordelen. De vertrouwenspersoon zal deze mededeling schriftelijk bevestigen aan de medewerker.
De medewerker verstrekt de vertrouwenspersoon alle informatie die nodig is om de melding te
beoordelen en een onderzoek te verrichten.
De melder kan aangeven dat hij er geen op prijs stelt om informatie te ontvangen over de voortgang
van het onderzoek.
De vertrouwenspersoon kan, indien daartoe aanleiding bestaat, na overleg met de medewerker, de
Directeur/Bestuurder in kennis stellen van de melding.
Ingeval het vermoeden van een misstand de D irecteur-Bestuurder betreft, kan de
vertrouwenspersoon, in overleg met medewerkers, de voorzitter van de Raad van T oezicht van de
melding in kennis stellen. Hierbij zal de naam van de medewerker niet worden genoemd. Ook de
overige informatie zal zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de medewerker gewaarborgd blijft.
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Indien er gronden zijn de melder niet te informeren, dient dit aan de melder schriftelijk met reden
te worden omkleed.
Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de melding wordt de medewerker door de
vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemelde
vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.
Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de medewerker door de
vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt
tegemoet kan zien.
Indien de vertrouwenspersoon de melding ongegrond verklaart, zal hij dit besluit en de gronden waarop
dit besluit is gebaseerd, schriftelijk meedelen aan de medewerker.
De medewerker die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een
vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt als gevolg van het melden daarvan op geen enkele
wijze in zijn positie benadeeld.
Melder moet ook de mogelijkheid hebben dit anoniem te doen, op voorwaarde dat er sprake is van
concrete beschuldiging, gebaseerd op verifieerbare feiten.
5. Artikel 4: Niet ontvankelijkheid
De vertrouwenspersoon adviseert gemotiveerd de melding niet ontvankelijk te verklaren, wanneer:
 de misstand (melding) van onvoldoende gewicht is;


de procedure niet juist is gevolgd;



de termijnen niet goed zijn nageleefd (tenzij daar gemotiveerde redenen voor zijn, bijv. opstarten
extern onderzoek);
de melding veel te laat is gedaan (lees buiten de daarvoor geldende termijnen).



6. Artikel 5: Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Bij het meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) kan
iedereen terecht met signalen over mogelijke fraude en/of zelfverrijking door corporaties, hun
medewerkers, management en bestuurders. Ook anonieme meldingen kunnen worden gedaan.
Dit betreft met name ook handelingen van de corporaties en werknemers die in strijd zijn met de intentie
van wet- en regelgeving ( o.a. belangenverstrengeling) almede bedrijfscultuur die (kunnen) leiden tot
fraude/zelfverrijking bij de corporatie en de daaraan verbonden ondernemingen.
Ook wanneer een (interne) melding niet goed wordt opgepakt kan men bij dit meldpunt terecht.
7. Slotbepalingen
Meldingsdossiers die ongegrond zijn verklaard, worden aan het eind van een kalenderjaar vernietigd.
Dit geldt ook voor meldingsdossiers die intern zijn afgehandeld.
De betreffende persoon waarover een melding is gedaan, heeft, voordat een besluit over zijn/haar positie
is gedaan, recht op inzage in het dossier (waarin geen persoonsgegevens van de melder zijn
opgenomen), het recht om onjuistheden te corrigeren en een eventuele verdediging voor te bereiden
(hoor/wederhoor).
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Deze Klokkenluidersregeling wordt periodiek (tweejaarlijks) geëvalueerd door de DirecteurBestuurder en de Raad van Toezicht.
De Klokkenluidersregeling kan door de Directeur-Bestuurder en de Raad van Toezicht worden
gewijzigd en/of ingetrokken.
Deze (geactualiseerde) Klokkenluidersregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Vastgesteld in het MT d.d. 19 november 2015.

Nijmegen, november 2015

Nijmegen, november 2015

