
TOELICHTING KLOKKENLUIDERSREGELING ZWN 

Voor wie is de regeling bedoeld? 

Deze regeling is bedoeld voor werknemers, leerlingen en ouders die een vermoeden hebben dat bij 
de stichting ZWN  sprake is van een misstand dan wel een inbreuk op het recht van de Europese 
Unie.  
De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van melders en moet onderscheiden worden 
van de ‘Klachtenregeling’, de geschillenregeling medezeggenschap, ‘Integriteitscode’ en de ‘Regeling 
ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie’. 

Wanneer is sprake van een misstand? 
Het gaat dan bijvoorbeeld om een strafbaar feit of een schending van een wettelijk voorschrift (of 
andere regels), een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, het milieu, voor het 
goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten. Daarnaast kan 
het gaan om bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie die betrekking heeft 
op de hierboven genoemde onderwerpen.  

Wanneer is sprake van een inbreuk op het Unierecht? 
Dan moet het gaan om een handeling die onrechtmatig is en valt onder het recht van de Europese 
Unie (EU) 

Wat kan je doen als je het vermoeden hebt van een misstand? 
Er zijn verschillende mogelijkheden. 
Je kan het intern melden bij: 

 De bestuurder (a.jansen@vszh.nl) 
 Als het vermoeden van een misstand de bestuurder betreft, bij de voorzitter van de raad van 

toezicht Wouter van Ewijk (wvanewijk@gmail.com) 
 De interne vertrouwenspersoon van de school waar je werkt 

Je kan het extern melden bij: 

 Een instantie die zich bezig houdt met de opsporing van strafbare feiten (de politie, FIOD 
etc.) 

 De afdeling onderzoek van het Huis voor de Klokkenluiders 
 De commissie melden van een misstand of inbreuk op het Unierecht (deze is voor de 

stichting ZWN belegd bij de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht (Zwarte Woud 2, 3524 SJ 
Utrecht) 

De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Bij deze personen kan je ook advies en 
ondersteuning vragen. 

 

 

 
 

 

 


