
Hoe ga ik onpartij dig en zorgvuldig te werk bij  die afhandeling? Ben ik goed voorbe-
reid als de Richtlij n Melding vermoede misstanden van kracht wordt? Hoe maak ik 
mij n meldsysteem AVG-proof? En: hoe profi teer ik al eerder van de voordelen van een 
goed lopend intern meldkanaal? Want laten we wel wezen: misstanden wil je graag 
aanpakken en oplossen. Die zij n als kiezels in de organisatiemotor: weg ermee!

Profi teer van de voordelen 
Noem mensen die je alert maken op wat er beter kan in de 
organisatie geen klokkenluider maar een ‘lanceur d’alerte’, 
zoals het zo mooi op z’n Frans heet. Op die manier gezien 
heeft een goed meldkanaal alleen maar voordelen voor uw 
organisatie. En het is binnenkort verplicht. Op 16 april 2019 
besloot het Europees Parlement voor een aanvulling op de 
richtlij n. Organisaties van 50 medewerkers of meer moeten 
binnen enkele jaren, naast een regeling voor het melden van 
vermoede misstanden, ook een goed werkend intern meldka-
naal hebben. Verplicht.

Voldoen aan alle eisen
Het is wel even een klus. Veel praktische zaken moet u 
regelen. De voorgestelde Richtlij n stelt concrete eisen aan 
een intern meldkanaal. Bij voorbeeld veilig melden, bij  een 
onpartij dige persoon of afdeling, met anonimiteitsgarantie, 
met de mogelij kheid van een fysieke ontmoeting én een 
acceptabele laagdrempeligheid… Hoe beoordeelt en 
onderzoekt u meldingen zorgvuldig én binnen een redelij ke 
termij n? Hoe houdt u de rechten van de melder, de 
beschuldigde en het belang van de organisatie in evenwicht? 
Niet eenvoudig. 

Feitenonderzoek: our cup of tea!
Als ervaren feitenonderzoekers kennen we dit terrein. Wij  
weten bij voorbeeld welke meldsystemen er zij n en kunnen 
u goed adviseren. Er zij n meertalige systemen die vaak ook 
een goede casemanagement module bevatten. Wij  kunnen 
u helpen met die systeemkeuze, maar ook met de invulling, 
implementatie en het beheer van uw meldsysteem. Vanuit 
onze onderzoeksexpertise, ons internationale netwerk en 
onze onpartij dige positie kunnen wij  u goed helpen bij  deze 
opgave.

Hoe organiseer ik de interne 
afhandeling bĳ  meldingen 
van vermoede misstanden? 
Goeie vraag.®
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Wat levert het op?
 U krijgt een goed beleid interne meldingen.
 U weet zeker dat u voldoet aan de nieuwe richtlijn.
Uw procedures rondom het intern meldkanaal zijn 
goed ingericht, zorgvuldig en efficiënt.
 U krijgt waardevol inzicht in, en sturing op de 
meldcultuur.
 U maakt een onderbouwde, goede keuze voor een 
kanaal voor interne meldingen.
 U krijgt extra kans op verbeteringen: u kunt waardevolle 
stappen maken, waar die eerst werden geblokkeerd 
door misstanden.

Contact
Ook verder praten over de nieuwe eisen en mogelijkheden? Ludo Block en Sandra Jumelet vertellen u er graag meer over.  
U hoeft ze alleen maar even te bellen.

Ludo Block
Director
T 088 – 676 90 71
E ludo.block@nl.gt.com

Sandra Jumelet
Director 
T 088 – 676 97 86 
E sandra.jumelet@nl.gt.com 
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