EXTERN MELDPUNT / KLOKKENLUIDERSMELDPUNT
Welke leveranciers betreft het
Gimd
Wat houdt het in
Melders van een vermoeden van (een) integriteitschending(en) kunnen telefonisch via 088-8008522
(bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00) en/of per e-mail via
meldpuntgoededoelen@gimd.nl contact opnemen met het meldpunt.
Een melding wordt niet bij voorbaat bestempeld als een klokkenluidersmelding. De melding wordt
met de melder besproken en er wordt bekeken welke route het beste gevolgd kan worden. Het
meldpunt kan de melder doorverwijzen naar de interne of externe vertrouwenspersoon of
integriteitfunctionaris in de nabije werkomgeving van de melder (bij de eigen organisatie of bij
Gimd). Er wordt dan een afspraak gemaakt om de melding te bespreken met de melder. De melder
houdt daarbij altijd zelf de keuze. Wil de melder anoniem blijven, dan kan de vertrouwenspersoon de
melding verzorgen.
In laatste instantie kan de melder begeleid worden om zich te wenden tot het Huis van de
Klokkenluiders.
Toelichting
Een vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan het bevorderen van een beter werkklimaat. Of de
medewerker nu worstelt met een kwestie rondom ongewenste omgangsvormen of andere
schending, de vertrouwenspersoon van Gimd is er om u te helpen.
Als de medewerker te maken krijgt met zaken als diefstal, lekken van informatie of omkoping
(financiële schendingen of schendingen rond machtsmisbruik) is de vertrouwenspersoon de
aangewezen persoon. Ook als de medewerkerker met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of
agressie (interpersoonlijke schendingen) te maken krijgt, direct of bij collega’s, dan is dat altijd
ingrijpend. De vertrouwenspersoon kunt u ook hiervoor in vertrouwen nemen. Om deze kwesties zo
goed mogelijk op te lossen is de vertrouwenspersoon in het leven geroepen. En indien nodig kan de
melder begeleid worden bij een melding bij het Huis van de Klokkenluiders.

Voor wie is het
voor medewerkers en vrijwilligers bij goede doelen die (overwegend) in Nederland werken.
Indien er een melding bij Gimd binnenkomt, zal Gimd de melder altijd te woord staan. Gimd zoekt
vervolgens uit of er een individuele overeenkomst bestaat met het betreffende goede doel. Indien
verdere begeleiding of opvolging door Gimd gewenst is, dan kan dat alleen als het goede doel een
overeenkomst (heeft) ondertekend/t. Van het goede doel wordt verwacht dat dit wordt geregeld
indien dit niet al het geval is. Aan het contract zijn geen vaste, jaarlijkse kosten verbonden. De

melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Wanneer je als lid van Goede Doelen Nederland of Partos een beroep wil doen op het externe
meldpunt van Gimd voor je medewerkers en vrijwilligers, dan sluit je als organisatie een individuele
overeenkomst af met Gimd.
Het advies is - maar dit is niet noodzakelijk - om bij Gimd zowel een overeenkomst voor ‘externe
vertrouwenspersoon’ als voor ‘het klokkenluidersmeldpunt’ te sluiten. Indien jouw organisatie de
diensten bij verschillende opdrachtgevers belegt, is het belangrijk om duidelijk aan medewerkers en
vrijwilligers uit te leggen welke route ze moeten volgen om een melding te doen.
Prijs
Voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos worden voor het aansluiten bij het
klokkenluidersmeldpunt van Gimd geen jaarlijkse of vaste kosten in rekening gebracht. Ook is het
eerste gesprek met een melder kosteloos. Indien vervolgens verdere begeleiding of opvolging
gewenst is, kan dat alleen als het goede doel een individuele overeenkomst met Gimd heeft. De
kosten worden vervolgens tegen uurtarief doorbelast aan het betreffende goede doel. Voor het
gebruik van deze dienst, rekent Gimd een gereduceerd ledentarief van € 130 euro per uur (prijspeil
2020). Zolang Gimd vrijgesteld is van btw, wordt geen btw in rekening gebracht. Gimd factureert
rechtstreeks bij het goede doel.
Beschikbaarheid voor internationale organisaties
Het Huis voor de Klokkenluiders is ook toegankelijk voor internationale organisaties.
Contactgegevens meldpunt
Meldpunt Goede Doelen Nederland Partos
meldpuntgoededoelen@gimd.nl
088-8008522
Contactgegevens leverancier
Mary Vos, m.vos@gimd.nl
bedrijfsbureau : 088 – 80 08 500
klantsupport@gimd.nl
Contactgegevens Goede Doelen Nederland en Partos
Jojanneke Brinkman, inkoop, brinkman@goededoelennederland.nl
Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker, vanvliet@goededoelennederland.nl
Anne-Marie Heemskerk, Manager Knowledge, Effectiveness and Innovation, amh@partos.nl

