Introductie Externe Vertrouwenspersonen Integriteit
Melden van vermoeden van misstanden en/of integriteitsschendingen
In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand
last van een ander. Jammer genoeg leven we niet in die wereld en heb je soms wel degelijk last van
elkaar. Soms doen collega’s dingen die niet mogen of niet integer zijn. Bewust of onbewust. In dat
geval kun je iemand aanspreken op zijn gedrag. Maar soms helpt aanspreken niet, jouw collega wuift
bijvoorbeeld alle bezwaren weg en gaat gewoon op de oude voet door. Aanspreken is ook niet altijd
de juiste oplossing. Bijvoorbeeld omdat de schending daar te ernstig voor is. In dat geval is het tijd
voor een volgende stap: het melden van een vermoeden van misstand bij de vertrouwenspersoon
Integriteit.
Meldingsregeling Delta Werkt
Het is van groot belang dat medewerkers bereid zijn misstanden intern te melden. De
meldingsbereidheid van medewerkers valt of staat echter met de manier waarop de werkgever in de
praktijk met meldingen en melders omgaat. In het meldproces is het van belang dat alle
belanghebbenden goed op elkaar zijn afgestemd en als gezamenlijk doel hebben het vermoeden van
een melding uit te zoeken en daarbij de melder die te goeder trouw is, optimaal te beschermen.
Binnen Delta Werkt hebben wij daarom een meldingsregeling, te weten ‘Regeling omgaan met
melden vermoeden van misstand’. Op 27 juni 2017 heeft de ondernemingsraad ingestemd met de
regeling en op 12 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van Delta de regeling bekrachtigd.
Eerste aanspreekpunt
Vaak is het zinvol om een dilemma te bespreken met je leidinggevende. Als je dat lastig vindt, kun je
terecht bij de vertrouwenspersoon. Bij de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kun je terecht met
vragen, problemen of twijfels over integriteit. Deze persoon is beschikbaar als klankbord, adviseur
en begeleider. De VPI luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De VPI denkt met je mee over wat
je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. De VPI
heeft ervaring in het bespreken en analyseren van integriteitsvraagstukken. Verder kan de VPI je
ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.
Wat kun je van de Vertrouwenspersoon integriteit verwachten?
•

informeert je over de regels, gedragscodes, procedures en afspraken

•

biedt een luisterend oor

•

denkt mee over integriteitdilemma’s

•

adviseert je hoe te handelen bij het vermoeden van een integriteitschending in de
organisatie

•

ondersteunt je bij een interne melding van een vermoeden van een misstand conform
de vigerende meldregeling

•

kan in geval van een vertrouwelijke melding, de melding van een vermoeden van een
misstand van jou in ontvangst nemen en zorg dragen voor de formele afhandeling ervan

De Vertrouwenspersoon Integriteit
Omdat het van belang is dat een medewerker deze functionaris als laagdrempelig, onafhankelijk en
objectief kan ervaren is er om die reden gekozen voor een externe vertrouwenspersoon. Iemand van
buiten de organisatie. Twee zelfs. Delta heeft voor de vertrouwenspersoon Integriteit een
overeenkomst gesloten met De Vertrouwenspersoon. In deze overeenkomst is vastgelegd dat er
twee vertrouwenspersonen Integriteit beschikbaar zijn voor Dit zijn Renée Hageman en Freek
Walther. Renée en Freek zijn verbonden aan bureau De Vertrouwenspersoon.

Renée Hageman is bereikbaar via servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of telefoonnummer 0881119910

Freek Walther is bereikbaar via servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of telefoonnummer 0881119902

