
Meldregeling misstanden
of onregelmatigheden

Vragen?

Wat is een misstand of onregelmatigheid?

In elke organisatie komen incidenten voor. Werknemers in vaste dienst, maar ook zzp’ers of 
uitzendkrachten kunnen vermoedens van misstanden of onregelmatigheden hebben. 
 
De Meldregeling van Het Gooi en Omstreken regelt de mogelijkheden en bescherming van  
werknemers die een misstand of onregelmatigheid willen melden.

Meldregeling in de praktijk

Neem contact op met de onafhankelijke 
vertrouwenspersoon Marchien Oppel via: 
• 06 - 52 50 11 89
• 088 - 27 26 150
• marchien.oppel@arbounie.nl 

Een schending van  
een wettelijk voorschrift 
zoals corruptie, fraude 
of een schending van 
integriteitsregels

Een gevaar voor de  
volksgezondheid

Een gevaar voor het  
goed functioneren van  
een overheidsorganisatie  
of bedrijf als gevolg van  
een onbehoorlijke wijze  
van handelen of nalaten

Een gevaar voor de
veiligheid van personen

Een gevaar voor de  
aantasting van het milieu

1. Raadpleeg de vertrouwenspersoon 
Marchien Oppel is de onafhankelijke 
vertrouwenspersoon van Het Gooi en Omstreken. 
Je kunt daarnaast ook een adviseur van het Huis 
voor Klokkenluiders inschakelen of een jurist.

2. Intern melden 
Doe schriftelijk of mondeling melding bij:
• je leidinggevende, of
• de onafhankelijke vertrouwenspersoon, of
• de RvC (als het de directeur-bestuurder van  

Het Gooi en Omstreken betreft).

3. Bescherming tegen benadeling
Het Gooi en Omstreken, je leidinggevende en 
je collega’s mogen je niet benadelen omdat je 
een misstand of onregelmatigheid meldt. Het 
Gooi en Omstreken gaat vertrouwelijk om met 
de melding en jouw identiteit als melder.

4. Intern onderzoek
Na melding beslist de directeur-bestuurder of 
RvC van Het Gooi en Omstreken of het onderzoek 
plaatsvindt. Er wordt dan een onafhankelijke 
onderzoeker ingeschakeld. Het rapport wordt 
aan je voorgelegd en Het Gooi en Omstreken 
informeert je binnen 8 weken over het standpunt.

5. Extern melden  
Dit kan als je het niet eens bent met het standpunt 
of dit niet ontvangt binnen 8 weken. Of als intern 
melden niet van je kan worden verwacht.  
 
Extern melden kan bij: 
• De politie, of
• Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, of 
• Huis voor Klokkenluiders.

Een vermoeden van een misstand of  
onregelmatigheid kan gemeld worden.  
Een onregelmatigheid is minder ernstig  
van aard dan een misstand. Het gaat hierbij 
om een onvolkomenheid of ongerechtig-
heid die niet zo ernstig is dat daarbij het 
maatschappelijk belang in het geding is. 
 
Een misstand is een ernstige situatie  
waarbij het maatschappelijk belang wel  
in het geding is. De Meldregeling van  
Het Gooi en Omstreken noemt de  
volgende situaties:


