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Onderwerp:		 Klokkenluidersreglement	SJC		
		 	 Reglement	over	het	omgaan	met	(een	vermoeden	van)	een	misstand	
Datum			 8	december	2017		
Versie:			 1.0	(vastgesteld	door	het	Bestuur	met	instemming	van	de	RvT:	7	december	2017)	
	
	
Inleiding	
	
SJC	heeft	een	gedragscode	voor	haar	medewerkers.	Deze	gedragscode	maakt	duidelijk	wat	we	van	
onze	medewerkers	(van	elkaar)	verwachten	en	welke	waarden,	normen	en	regels	het	SJC	hanteert.	
Van	medewerkers	wordt	verwacht	dat	deze	gedragscode	wordt	onderschreven.	De	gedragscode	is	
een	integraal	onderdeel	van	de	arbeidsovereenkomst.	
	
Dit	klokkenluidersreglement	is	een	aanvulling	op	de	gedragscode	en	is	van	toepassing	op	situaties	
waarin	een	medewerker	van	het	SJC	een	op	redelijke	gronden	gebaseerd	vermoeden	heeft	dat	er	
sprake	is	van	een	misstand,	zoals	een	strafbaar	feit,	in,	door	of	namens	Spine	&	Joint	Centre.	
Het	beschrijft	de	bescherming	die	melders	krijgen,	de	manier	waarop	een	melding	moet	worden	
gedaan	en	de	opvolging	die	daaraan	wordt	gegeven.	
	
Het	reglement	bevordert	niet	alleen	transparantie,	maar	beschermt	ook	medewerkers	die	een	
misstand	(willen)	melden,	welke	binnen	de	reguliere	arbeidsverhoudingen	niet	altijd	kan	worden	
geboden.	Tevens	is	de	klokkenluidersregeling	bedoeld	als	preventief	beleid	waarmee	integriteit	en	
het	werken	in	overeenstemming	met	wet-	en	regelgeving	(compliance	in-	en	extern)	worden	
bevorderd.	Hierdoor	wordt	het	totale	beleid	c.q.	reglement	met	betrekking	tot	misstanden	één	
geheel.		
	
Het	Bestuur	heeft	dit	reglement	voorgelegd	aan	de	PVT	en	daarop	een	positief	advies	ontvangen.	
	
Artikel	1:	Begripsbepalingen	
In	dit	klokkenluidersreglement	wordt	verstaan	onder:	
a.	Organisatie	 het	Spine	&	Joint	Centre	Rotterdam	(SJC),	is	een	instelling	voor	

medisch	specialistische	revalidatiezorg	gevestigd	aan	de	Noordsingel	
113,	3035	EM	te	Rotterdam.	

b.	Raad	van	Bestuur	 degene(n)	die	is	(zijn)	benoemd	als	(lid	van)	het	bestuur	van	de	
organisatie.	

c.	Raad	van	Toezicht	 degenen	die	zijn	benoemd	als	lid	van	de	Raad	van	Toezicht	van	de	
organisatie.	

d.	Leidinggevende	 	 degene	die	direct	leidinggeeft	aan	de	medewerker.	
e.	Medewerker	 degene	die	(al	dan	niet	in	dienstverband)	werkzaam	is	bij	de	

organisatie.	
f.	Vertrouwenspersoon		 de	persoon	als	bedoeld	in	artikel	11	van	dit	reglement.	
g.	Vermoeden	 een	op	redelijke	gronden	gebaseerd	vermoeden	van	een	misstand	

met	betrekking	tot	de	activiteiten	van	de	zorgorganisatie,	in	verband	
			 	 	 	 met:	

a.	 een	(dreigend)	strafbaar	feit;	
b.	 een	(dreigende)	schending	van	wet-	en/of	regelgeving;	
c.	 een	(dreiging	van)	bewust	onjuist	informeren	van	publieke	organen;	
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d.	 een	schending	van	binnen	de	organisatie	geldende	
(geschreven	of	ongeschreven)	gedragsregels;	of:	

e.	 (een	dreiging	van)	het	bewust	achterhouden,	vernietigen	of	
manipuleren	van	informatie	over	de	sub	a.	tot	en	met	d.	
genoemde	feiten	c.q.	dreigingen.	

h.	Misstand	 een	met	betrekking	tot	de	activiteiten	van	de	organisatie	bestaand(e)		
a.	 (dreigend)	strafbaar	feit;	
b.	 (dreigende)	schending	van	wet-	en/of	regelgeving;	
c.		 (dreiging	van)	bewust	onjuist	informeren	van	publieke	

organen;	
d.	 schending	van	binnen	de	organisatie	geldende	(geschreven	of						

ongeschreven)	gedragsregels;	of:	
e.	 (dreiging	van)	het	bewust	achterhouden,	vernietigen	of	

manipuleren	van	informatie	over	de	sub	f.	tot	en	met	h.	
genoemde	feiten.					

Artikel	2:	Doel	
Het	doel	van	het	klokkenluidersreglement	is,	het	bieden	van	bescherming	aan	medewerkers	die	
misstanden,	welke	in,	door	of	namens	de	organisatie	worden	gepleegd,	(willen)	melden.	Tevens	is	de	
klokkenluidersregeling	bedoeld	als	preventief	beleid	dat	integriteit	en	het	werken	in	
overeenstemming	met	vigerende	wet-	en	regelgeving	(compliance)	bevordert.	
	
Artikel	3:	Melding	(hoe	een	misstand	of	vermoeden	daarvan,	kan	worden	doorgegeven)	
Tenzij	er	sprake	is	van	een	uitzonderingsgrond	zoals	bedoeld	in	artikel	5	lid	2,	meldt	de	werknemer	
een	vermoeden	van	een	misstand	intern	bij	zijn	of	haar	leidinggevende	of	als	hij	of	zij	melding	aan	
zijn	leidinggevende	niet	wenselijk	acht,	bij	de	vertrouwenspersoon.	Melding	aan	de	
vertrouwenspersoon	kan	ook	gebeuren	naast	de	melding	aan	zijn	of	haar	leidinggevende.	
	
1. A.		De	leidinggevende	of	de	vertrouwenspersoon	legt	de	melding,	met	de	datum	waarop	deze	

ontvangen	is,	desgevraagd	schriftelijk	vast	en	laat	die	vastlegging	voor	akkoord	tekenen	door	de	
werknemer.	Die	ontvangt	daarvan	een	afschrift.	De	leidinggevende	of	de	vertrouwenspersoon	
zorgt	ervoor	dat	het	bestuur	onmiddellijk	op	de	hoogte	wordt	gesteld	van	een	gemeld	
vermoeden	van	een	misstand	én	van	de	datum	waarop	de	melding	ontvangen	is.	Ook	het	
bestuur	ontvangt	een	afschrift	van	de	vastlegging.		
	
B.	Alleen	indien	de	werknemer	dit	expliciet	en	schriftelijk	aangeeft	naar	aanleiding	van	en	tijdens	
het	gesprek	met	de	manager	of	de	vertrouwenspersoon,	kan	op	basis	van	een	onderling	akkoord	
melding	aan	het	bestuur	van	het	vermoeden	van	een	misstand	achterwege	blijven.	

2. Het	bestuur	stuurt	een	ontvangstbevestiging	aan	de	werknemer	die	een	vermoeden	van	een	
misstand	heeft	gemeld.	In	de	ontvangstbevestiging	wordt	verwezen	naar	de	oorspronkelijke	
melding.	Dit	geldt	ook	als	de	werknemer	het	vermoeden	niet	aan	zijn	leidinggevende	heeft	
gemeld	maar	wel	aan	de	vertrouwenspersoon.	

3. Onmiddellijk	na	de	melding	van	een	vermoeden	van	een	misstand,	zal	het	bestuur	een	onderzoek	
starten.	

4. De	werknemer	die	het	vermoeden	van	een	misstand	meldt	en	degene	aan	wie	het	vermoeden	
van	de	misstand	is	gemeld,	behandelen	de	melding	vertrouwelijk.	Zonder	toestemming	van	het	
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Bestuur	wordt	geen	informatie	verschaft	aan	derden	binnen	of	buiten	het	SJC.	Bij	het	verschaffen	
van	informatie	zal	de	naam	van	de	werknemer	niet	worden	genoemd.	De	informatie	zal	ook	zo	
worden	verstrekt	dat	de	anonimiteit	van	de	werknemer,	voor	zover	mogelijk,	gewaarborgd	is.	

	
Artikel	4:	Beslistermijn	melding	(Bij	de	melding	horen	vastgestelde	termijnen	waarbinnen	beslissingen	moeten	
worden	genomen.)	

1. Binnen	een	periode	van	acht	weken	vanaf	het	moment	van	de	interne	melding,	wordt	de	
werknemer	door	of	namens	het	bestuur	schriftelijk	op	de	hoogte	gebracht	van	het	standpunt	van	
het	bestuur	omtrent	het	gemelde	vermoeden	van	een	misstand.	Daarbij	wordt	aangegeven	tot	
welke	stappen	de	melding	heeft	geleid.	

2. Indien	het	standpunt	niet	binnen	acht	weken	kan	worden	gegeven,	wordt	de	werknemer	door	of	
namens	het	bestuur	hiervan	in	kennis	gesteld	en	aangegeven	binnen	welke	termijn	hij	een	
standpunt	tegemoet	kan	zien.	

	
Artikel	5	Melding	aan	de	voorzitter	Raad	van	Toezicht.	
1. Een	werknemer	kan	in	bepaalde	gevallen	de	melding	van	een	misstand	ook	melden	bij	de	

voorzitter	van	de	Raad	van	Toezicht.	Dit	kan	als:	
a. hij	het	niet	eens	is	met	het	standpunt	als	bedoeld	in	artikel	3;	
b. hij	geen	standpunt	heeft	ontvangen	binnen	de	vereiste	termijn,	bedoeld	in	het	eerste	en	

tweede	lid	van	artikel	4;	
c. de	termijn,	bedoeld	in	het	tweede	lid	van	artikel	4,	gelet	op	alle	omstandigheden,	onredelijk	

lang	is	en	de	werknemer	hiertegen	bezwaar	heeft	gemaakt	bij	de	voorzitter	van	het	Bestuur,	
maar	deze	daarop	niet	een	kortere,	redelijke	termijn	heeft	aangegeven;	

d. het	vermoeden	van	een	misstand	het	Bestuur	of	een	bestuurder	van	het	SJC	betreft	of	
e. er	sprake	is	van	een	uitzonderingsgrond	zoals	bedoeld	in	het	volgende	lid.	

2. Een	uitzonderingsgrond	als	bedoeld	in	het	vorige	lid	onder	‘e’	doet	zich	voor	als	sprake	is	van:	
a. een	situatie	waarin	de	werknemer	in	redelijkheid	kan	vrezen	voor	tegenmaatregelen	als	

gevolg	van	een	interne	melding;	
b. een	eerdere	interne	melding	die	conform	de	procedure	van	in	principe	dezelfde	misstand	

gedaan	is	maar	die	de	misstand	niet	heeft	weggenomen;	
c. een	duidelijke	dreiging	van	verduistering	of	vernietiging	van	bewijsmateriaal.	

3. De	voorzitter	van	de	RvT	legt	de	melding,	met	de	datum	waarop	deze	ontvangen	is,	schriftelijk	
vast	en	laat	die	vastlegging	voor	akkoord	tekenen	door	de	werknemer	die	daarvan	een	afschrift	
ontvangt.	

4. De	voorzitter	van	de	RvT	stuurt	een	ontvangstbevestiging	aan	de	werknemer	die	een	vermoeden	
van	een	misstand	heeft	gemeld.	Als	de	werknemer	het	vermoeden	van	de	misstand	al	eerder	
heeft	gemeld,	dan	wordt	in	de	ontvangstbevestiging	verwezen	naar	de	oorspronkelijke	melding.	

5. Onmiddellijk	wordt	een	onderzoek	naar	aanleiding	van	de	melding	van	een	vermoeden	van	een	
misstand	gestart.	

6. De	werknemer	die	het	vermoeden	van	een	misstand	meldt	en	degene	aan	wie	het	vermoeden	
van	de	misstand	is	gemeld,	behandelen	de	melding	vertrouwelijk.	Zonder	toestemming	van	de	
voorzitter	van	de	RvT	wordt	geen	informatie	verschaft	aan	derden	binnen	of	buiten	het	SJC.	Bij	
het	verschaffen	van	informatie	zal	de	naam	van	de	werknemer	niet	worden	genoemd.	De		
informatie	zal	zo	worden	verstrekt	dat	de	anonimiteit	van	de	werknemer	voor	zover	mogelijk	
gewaarborgd	is.	
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Artikel	6	Beslistermijn	melding	aan	de	voorzitter	RvT	
1. Binnen	een	periode	van	acht	weken	vanaf	het	moment	van	de	interne	melding,	wordt	de	

werknemer	door	of	namens	de	voorzitter	van	de	RvT	schriftelijk	op	de	hoogte	gebracht	van	een	
inhoudelijk	standpunt	omtrent	het	gemelde	vermoeden	van	een	misstand.	Daarbij	wordt	
aangegeven	tot	welke	stappen	de	melding	heeft	geleid.	

2. Indien	het	standpunt	niet	binnen	acht	weken	kan	worden	gegeven,	wordt	de	werknemer	door	of	
namens	de	voorzitter	van	de	RvT	hiervan	in	kennis	gesteld.	Ook	wordt	dan	aangegeven	binnen	
welke	termijn	hij	een	standpunt	kan	verwachten.	

	
Artikel	7	Externe	melding	
1. De	werknemer	kan	het	vermoeden	van	een	misstand	melden	bij	een	externe	derde,	met	

inachtneming	van	het	bepaalde	in	lid	2	en	3	van	dit	artikel,	als:	
a. hij	geen	standpunt	heeft	ontvangen	zoals	bedoeld	in	artikel	5	eerste	en	tweede	lid;	of	
b. er	sprake	is	van	acuut	gevaar,	waarbij	een	zwaarwegend	en	spoedeisend	maatschappelijk	

belang	onmiddellijke	externe	melding	noodzakelijk	maakt;	of	
c. er	een	wettelijke	plicht	bestaat	tot	externe	melding.	

2. De	externe	derde	in	de	zin	van	dit	artikel	is	iedere	organisatie	of	vertegenwoordiger	van	een	
organisatie,	aan	wie	de	werknemer	een	vermoeden	van	een	misstand	meldt.		
Dit	gebeurt	niet	zomaar,	maar	omdat	dit	naar	zijn	redelijk	oordeel	van	zodanig	groot	
maatschappelijk	belang	is,	dat	dit	belang	in	de	concrete	omstandigheden	van	het	geval	zwaarder	
moeten	wegen	dan	het	belang	van	de	werkgever	bij	geheimhouding.	Van	de	externe	derde	moet	
worden	verwacht	dat	die	naar	zijn	redelijke	oordeel	in	staat	is	direct	of	indirect	de	vermoede	
misstand	op	te	heffen.	

3. De	melding	vindt	plaats	aan	de	externe	derde	die	daarvoor	naar	het	redelijke	oordeel	van	de	
werknemer	(die	daarbij	let	op	de	omstandigheden	van	het	geval)	het	meest	geschikt	is.	De	
werknemer	houdt	daarbij	rekening	met	de	effectiviteit	waarmee	de	derde	partij	kan	ingrijpen.		
Maar	tegelijkertijd	met	het	belang	van	de	werkgever	om	daarbij	zo	weinig	mogelijk	schade	te	
laten	ontstaan	als	gevolg	van	dat	ingrijpen.		
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schema	
	

	
	
Artikel	8	Rechtsbescherming	
De	werknemer	die	met	zorgvuldige	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	benadeeld	
als	gevolg	van	het	melden	daarvan.	Indien	de	werknemer	van	mening	is	in	zijn	(rechts-)positie	te	zijn	
benadeeld	vanwege	de	melding,	ligt	de	ontkrachtende	bewijslast	hiervoor	bij	de	werkgever.	
	
Artikel	9	Naleving	
Het	SJC	behoudt	zich	het	recht	voor	om	in	geval	van	onzorgvuldige	toepassing	van	deze	regeling	door	
een	werknemer,	sancties	te	treffen	die	zij	op	grond	van	de	wet,	overige	eigen	arbeidsvoorwaarden	
en/of	de	arbeidsovereenkomst	ten	aanzien	van	de	werknemer,	mag	treffen.	
	
Artikel	10:	Vertrouwenspersoon	
1. Het	SJC	heeft	een	vertrouwenspersoon	die	is	aangesteld	door	het	Bestuur	en	beschikt	over	

een	functiebeschrijving;	
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2. De	vertrouwenspersoon	is	voor	de	uitvoering	van	zijn	taken	verantwoording	schuldig	aan	de			
Raad	van	Bestuur.	Ingeval	het	bestuur	c.q.	de	bestuurder	de	aangeklaagde	is,	is	de	
vertrouwenspersoon	verantwoording	schuldig	aan	de	Raad	van	Toezicht	van	de	
zorgorganisatie.	

3. Het	Bestuur	draagt	zorg	voor	goede	faciliteiten	en	toegankelijkheid	van	de	
vertrouwenspersoon.	

	
Werkzaamheden	vertrouwenspersoon	
4. Ingeval	een	medewerker	zich	tot	de	vertrouwenspersoon	wendt,	maakt	de	

vertrouwenspersoon	duidelijk	wat	zijn	rol	is	bij	de	behandeling	van	een	melding	
5. De	vertrouwenspersoon	heeft	als	taken:	

a.	het	opvangen	van	een	(vermoeden	van)	een	misstand:	
• luisteren	naar	de	melding	van	de	medewerker	en	vaststellen	wat	de	inhoud	ervan	is;	
• handelen	conform	artikel	3	lid	2	van	dit	reglement;	
• geven	van	informatie	aan	de	medewerker	over	het	klokkenluidersreglement	en	

procedures;	
b.	desgewenst	begeleiden	van	de	medewerker	bij	de	verdere	procedure	

7.	 De	vertrouwenspersoon	neemt	bij	zijn	werkzaamheden	de	grootst	mogelijke	zorgvuldigheid	
in	acht.	De	vertrouwenspersoon	is	verplicht	tot	geheimhouding	van	alle	zaken	die	hij	in	die					
hoedanigheid	verneemt.	Deze	plicht	vervalt	niet	nadat	zijn	taak	als	vertrouwenspersoon	is	
beëindigd.	

8.	 De	vertrouwenspersoon	brengt	jaarlijks	aan	het	Bestuur	verslag	uit	van	zijn				
werkzaamheden.	

	
Artikel	11	Toegankelijkheid,	documentenbeheer	en	Evaluatie	
1. Dit	klokkenluidersreglement	is	voor	alle	medewerkers	toegankelijk	via	het	kwaliteitshandboek	en	

is	geplaatst	op	de	website	van	het	SJC.	
2. Een	ongegrond	verklaard	meldingsdossier	wordt	één	jaar	na	datum	als	ongegronde	verklaring	

vernietigd.	
3. Een	gegrond	verklaard	meldingsdossier	wordt	vernietigd	na	interne	afhandeling	of	na	

afhandeling	van	de	externe	(rechts)gang.	
4. Dit	‘Klokkenluidersreglement’	wordt	elke	2	jaar	door	het	Bestuur	geëvalueerd	en	kan	worden	

gewijzigd	op	voorstel	van	het	Bestuur	en/of	op	voorstel	van	de	Raad	van	Toezicht.		
Het	gewijzigde	reglement	treedt	in	werking	nadat	dit	door	het	Bestuur	is	vastgesteld	en	door	de	
Raad	van	Toezicht	is	goedgekeurd.	De	personeelsvertegenwoordiging	heeft	adviesrecht	
voorafgaand	aan	vaststelling	door	het	Bestuur.	
	

Artikel	12:	Overige	bepalingen	
In	gevallen	waarin	dit	reglement	niet	voorziet,	beslist	het	Bestuur.	
	
Artikel	13:	Algemeen		
1. Dit	reglement	blijft	van	kracht	totdat	het	wordt	gewijzigd	in	overeenstemming	met	de	hierna				

vermelde	bepalingen.	
2. In	geval	van	strijdigheid	tussen	dit	reglement	en	de	wet,	prevaleert	de	wet.	
3. Op	dit	reglement	is	Nederlands	recht	van	toepassing.	
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4. Dit	reglement	kan	worden	gewijzigd	op	voorstel	van	het	Bestuur	en/of	op	voorstel	van	de	
Raad	van	Toezicht.	Het	gewijzigde	reglement	treedt	in	werking	nadat	dit	door	het	Bestuur	is	
vastgesteld	en	door	de	Raad	van	Toezicht	is	goedgekeurd.	

					
Deze	regeling	is	–	met	instemming	van	de	personeelsvertegenwoordiging	en	goedkeuring	door	de	
Raad	van	Toezicht	-	vastgesteld	door	het	Bestuur,	d.d.	7	december	2017.	


