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Veilig melden procedure werknemers en vrijwilligers 
 
De Organisatie streeft ernaar om een dermate (sociaal) veilig werkklimaat te creëren dat 
medewerkers en vrijwilligers zich vrij voelen incidenten met elkaar en de staf te delen 
zodat we in het kader van de interne leercurve de organisatie steeds kunnen verbeteren. 
Daar waar medewerkers en vrijwilligers zich niet vrij voelen om in de geschetste 
“informele” setting zaken aan de orde te stellen, bieden we medewerkers en vrijwilligers de 
mogelijkheid om via de vastgestelde meldprocedure “veilig melden” (indien gewenst 
anoniem) incidenten te melden. De organisatie heeft hiervoor een medewerker die geen 
onderdeel uitmaakt van de staf, formeel benoemd als “vertrouwenspersoon”.  
 
Onze meldprocedure ziet er als volgt uit: 

 
1. U meldt het incident binnen twee weken na het voorval schriftelijk bij de 

vertrouwenspersoon door middel van “veilig meldformulier F12 “(bereikbaar via de 

cloud). Het formulier kan per e-mail gestuurd naar vertrouwenspersoon@welzijne25.nl. 
2. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier ontvangt u een 

ontvangstbevestiging van de vertrouwenspersoon, tenzij de melding 
anoniem heeft plaatsgevonden. 

3. De vertrouwenspersoon nodigt de melder uit voor een “vertrouwelijk “gesprek waarin de 

gelegenheid wordt geboden het incident toe te lichten. 
4. Indien de melding anoniem is gemaakt, zal de vertrouwenspersoon binnen twee weken 

over gaan tot stap 5 in de procedure. De vertrouwenspersoon kan daarbij gebruik maken 
van alle interne materie kennis en daar waar nodig i.o.m. de staf deze ook extern 
betrekken. 

5. Naar aanleiding van de melding start een onderzoek naar vermijdbare, structurele 
oorzaken met het oog op het lerend vermogen van de organisatie. 

6. Op basis van de verbeteraanbeveling uit de onderzoeksfase wordt een verbetervoorstel 
aan het managementteam aangeboden. 

7. De vertrouwenspersoon verzoekt het MT binnen redelijke termijn tot concrete actie over 
te gaan (termijn is afhankelijk van de ernst van het incident) en de voorgenomen 
maatregelen binnen de organisatie breed kenbaar te maken. De vertrouwenspersoon 
archiveert de meldingen in een alleen voor hem of haar toegankelijk database. 
 


