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Inleiding 

In dit protocol zijn voor de vertrouwenspersoon een aantal afspraken vastgelegd met betrekking tot 

zijn/haar werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie. Dit protocol 

biedt daarmee duidelijkheid aan cliënten indien zij een melding willen maken bij de 

vertrouwenspersoon. Het biedt tevens een kader voor de vertrouwenspersoon bij zijn/haar 

handelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Begrippen 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreek- en opvangpunt voor degenen die menen met 

onregelmatigheden te zijn geconfronteerd of vermoedens hebben van misstanden.  

 

Cliënt 

De cliënt die een vermoeden van een misstand aan de vertrouwenspersoon doorgeeft.  

 

Melding van ongewenst gedrag 

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: agressie en geweld, discriminatie, pesten, ongewenste 

intimiteit, seksuele intimidatie en machtsmisbruik.  

 

Persoonlijke meldingen 

Persoonlijke klachten over het werk, gewetensbezwaren of meldingen andere meldingen van welke 

aard dan ook.  

2. Klachten  

Het doel is om cliënten de gelegenheid te bieden klachten over het gedrag van de leiding, 

medewerkers, cliënten of anderen ter sprake te brengen en te zoeken naar een oplossing. Onder 

medewerkers wordt ook verstaan: stagiaires en vrijwilligers. Een klacht is een uiting van onvrede 

over een bepaalde situatie. Voorbeelden van klachten waarop deze regeling van toepassing is, zijn: 1. 

problemen met een leidinggevende 2. problemen met andere cliënten 3. persoonlijke problemen 

met het werk 4. ongewenst gedrag 5. morele en ethische kwesties 6. Gewetensnood 7. of een ander 

klacht die de cliënt belangrijk acht. 

Uitgangspunt is dat klachten en uitingen van onvrede worden opgelost waar ze zijn ontstaan. 

Daarom proberen we in eerste instantie om problemen met elkaar op te lossen. Probeer eerst de 

klacht bij de desbetreffende persoon neer te leggen. Als de klacht niet of onvoldoende wordt 

opgelost dan kun je de vertrouwenspersoon aanspreken.  

 
 
 
 
 
 



 

 

3. Agressie en geweld 

 

4. Rol van vertrouwenspersoon 

Wanneer een cliënt het slachtoffer/ de getuige is van ongewenst gedrag, een melding van 

persoonlijke aard wil doen of een vermoeden van een misstand opmerkt, dient deze cliënten in 

eerste instantie bij de leidinggevende te melden. Indien dit in specifieke situaties door de cliënten 

niet wenselijk wordt geacht, vormt de vertrouwenspersoon het vangnet, waar de cliënten terecht 

kan met zijn/haar melding. Tevens kan de cliënten naar de vertrouwenspersoon stappen indien de 

leidinggevende naar zijn/ haar mening de melding onvoldoende serieus neemt. 

 

4.1 Uitgangspunten 

De vertrouwenspersoon hanteert bij zijn/haar werkzaamheden de volgende uitgangspunten:  

• Vertrouwelijke omgang met de melding en identiteit van de cliënten. Een melding kan niet 

anoniem geschieden. 

• Zorgvuldigheid bij het geven van opvolging aan de melding, waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met het belang en met de cliënten. 

• Intern verschoningsrecht: de vertrouwenspersoon kan niet door de Raad van Bestuur worden 

gedwongen vertrouwelijke informatie prijs te geven. 

• Extern verschoningsrecht: de vertrouwenspersoon zal in een rechtszaak zoveel als mogelijk 

vertrouwelijke informatie niet prijsgeven.  

• De vertrouwenspersoon zal nooit de identiteit van de cliënten openbaren, tenzij de wet hem 

hiertoe verplicht. Indien op enig moment de vertrouwenspersoon op grond van de wet verplicht 

wordt de identiteit van de cliënten te openbaren, zal de vertrouwenspersoon de cliënten hiervan 



 

 

onmiddellijk en voordat openbaring van de identiteit van de cliënten plaatsvindt op de hoogte 

stellen, tenzij de cliënten rechtsgeldige redenen heeft om dat niet te doen. 

• Uitsluitend verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur, waarbij rekening wordt gehouden 

met de belangen van de cliënten en het algemeen belang.  

• Uitsluitend verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen als de melding over de 

Raad van Bestuur gaat.  

• De vertrouwenspersoon mag niet wegens de uitoefening van zijn functie benadeeld worden in 

zijn positie binnen de organisatie.  

 

4.2 Verantwoordelijkheden 

De vertrouwenspersoon heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

• Het bieden van een luisterend oor en ondersteuning voor cliënten die ergens persoonlijk mee 

zitten, zowel werk- als privé gerelateerd. Dit omvat ook advisering om het probleem waar mogelijk 

hanteerbaar en bespreekbaar te maken. 

• In behandeling nemen van klachten van cliënten met betrekking tot ongewenst  gedrag of het 

vermoeden van een misstand. Dit omvat het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering 

om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. 

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur ten aanzien van het beleid op 

het terrein van ongewenst gedrag. 

• Het zijn van een vraagbaak voor onderwerpen uit de gedragscode en uit de wet- en regelgeving. 

• Het bijhouden van ontwikkelingen met betrekking tot de wet- en regelgeving in de branche.  

• Het informeren van de organisatie over actuele ontwikkelingen evenals het stimuleren van de 

naleving hiervan door periodieke communicatie en het ondernemen van activiteiten die de 

bewustwording bij de cliënten vergroten. 

• Het ontwikkelen en implementeren van procedures die de naleving van wet- en regelgeving 

bevorderen. 

• Het verzamelen en documenteren van meldingen. 

• Het doen van vooronderzoek naar aanleiding van meldingen. 

• Het opdracht geven tot het doen van onderzoek door cliënten of derden. 

• Het bundelen van rapportages over de naleving van de wet- en regelgeving en de bedrijfscode.    

• Het bundelen van rapportages over meldingen. 

 



 

 

4.3 Gedragscode 

De vertrouwenspersoon voert zijn/haar taken uit met inachtneming van de onderstaande 

gedragscode: 

• De vertrouwenspersoon is hulpverlener van en klachtenbegeleider voor degene die bij hem/haar 

komt. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon niet in eigen persoon bemiddelt tussen degene 

die bij hem/haar komt en de andere partij en ook geen uitspraak doet over de gegrondheid van 

de melding. 

• De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de cliënten of andere personen die 

een beroep op hem/haar doen of tot wie zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon 

alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de  uitoefening van zijn/haar functie 

als vertrouwenspersoon ter kennis komt. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat de 

documentatie en archivering van gegevens geschiedt in  overeenstemming met het 

vertrouwelijke karakter ervan. 

• Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de cliënten of andere persoon/personen schriftelijk 

toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer 

dringende redenen aanwezig zijn. 

• Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan 

derden te verstrekken, kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot 

geheimhouding indien tenminste voldaan is aan alle vijf hieronder genoemde voorwaarden: 

o Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen. 

o De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de 

geheimhouding. 

o Om het probleem op te lossen is er geen andere weg dan de geheimhouding te doorbreken. 

o Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor 

derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren. 

o De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die 

schade aan de betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken. 

• Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon de redenen om de 

geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij (Raad van Bestuur of Raad van 

Commissarissen) bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.  

• De vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de 

geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen. 

• Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de 

vertrouwenspersoon betrokkene onmiddellijk naar een andere instantie. 



 

 

5. Werkwijze 

De vertrouwenspersoon is per e-mail en telefoon te bereiken voor iedereen binnen de organisatie. 

Alle meldingen worden serieus genomen en zo snel mogelijk opgepakt. De vertrouwenspersoon 

neemt zelf contact op met de cliënten. Naar wat de cliënten prefereert, wordt er een telefonisch 

gesprek gevoerd of een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting waarin de kwestie waar 

de cliënten mee zit wordt besproken. Voor persoonlijke ontmoetingen wordt er samen met de 

cliënten gekeken naar een gepaste tijd en locatie, waarbij de locatie niet per se binnen de organisatie 

hoeft te zijn.  

 

Afhankelijk van het type melding zal de vertrouwenspersoon zelf een onderzoek starten of de Raad 

van Bestuur op de hoogte brengen van het vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon 

zal de meldingen en het resultaat van de daaropvolgende onderzoeken rapporteren aan de Raad van 

Bestuur. De cliënten en de betrokken vertrouwenspersoon worden tevens op de hoogte gesteld van 

de wijze waarop de melding is afgehandeld door de Raad van Bestuur wanneer zij het onderzoek 

oppakken.  

 

5.1 Rapportage van activiteiten 

De vertrouwenspersoon houdt een overzicht bij van al zijn activiteiten, rapporten en ontvangen 

informatie. Alle relevante informatie wordt achter slot en grendel bewaard. De cliënten zal het totaal 

van de rapportages geanonimiseerd en op hoofdlijnen samenvatten voor het auditverslag van de 

Raad van Bestuur. Deze rapporten zullen jaarlijks worden opgesteld en de identiteit van de cliënten 

niet vermelden. 

 

Minimaal een keer per jaar is er overleg tussen de vertrouwenspersoon en de Raad van Bestuur. 

Hierin wordt onder andere besproken hoe vaak er een beroep is gedaan op de vertrouwenspersoon 

en de aard van de aangegeven problematiek. Deze frequentie kan op verzoek van de 

vertrouwenspersoon of de Raad van Bestuur worden opgevoerd als daar aanleiding toe bestaat. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Contactgegevens vertrouwenspersoon 

De Raad van Bestuur hoopt op deze manier de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon te 

verhogen door zijn/haar onafhankelijke positie.  De vertrouwenspersoon is te bereiken per e-mail: 

vp@chironzorg.nl. 

   

Indien de vertrouwenspersoon niet binnen 24 uur bereikbaar is voor de cliënten, dan kan deze zich 

wenden tot een aangewezen vervanger. De vervanger hanteert in een dergelijk geval dezelfde 

uitgangspunten en werkwijze, conform dit protocol. 
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