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Meldroute klokkenluidersregeling voor werknemers van INNOVO 
 

De Wet ‘huis voor klokkenluiders’ regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die 
een misstand willen melden. Elke werkgever met 50+ werknemers is verplicht een klokkenluiders-

regeling op te stellen. Binnen INNOVO hebben we de volgende meldroute afgesproken voor werk-
nemers die advies of een melding van vermoeden van een misstand willen doen.  

 

Advies 
Als een werknemer een misstand met betrekking tot INNOVO vermoed dan kan de werknemer dit 

bespreken met de direct leidinggevende en advies inwinnen. Er kan ook contact worden opgeno-
men met de bestuurssecretaris, een van de vertrouwenspersonen binnen INNOVO of met het Huis 

voor de Klokkenluiders. 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

Melding 
Stap 1: de melding 

Een melding van een vermoeden van een misstand kan zowel mondeling als schriftelijk. 

Melding komen binnen bij het College van Bestuur*. 
Stap 2: de bevestiging 

De melder ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging, deze wordt door de melder on-
dertekend. 

Stap 3: het onderzoek 

Het CvB* start een onderzoek. Indien gewenst worden zij hierbij ondersteund door de be-
stuurssecretaris of vertrouwenspersoon. 

Stap 4: het standpunt 
Het CvB* neemt een standpunt in en informeert de melder over dit standpunt. 

 
 

* In gevallen waarbij de melding gaat over het College van Bestuur, is de voorzitter Raad van Toe-

zicht verantwoordelijk voor het in behandeling nemen. De Raad van Toezicht bewaakt de vertrou-
welijkheid en anonimiteit van de melder. 

 
 

 

 
 

 
 

 
De melder heeft na ontvangst van het standpunt de mogelijkheid om contact op te nemen met het 

Huis voor de Klokkenluiders indien hij het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek en/of 

het standpunt. 
 

 

Direct leidinggevende 
 

Schooldirecteur / di-
recteur SEB /  

CvB 

Bestuurssecretaris 
 

Erik Heijdendael 
Erik.Heijdendael@innovo.nl 

Tel 045-5447144 

Vertrouwenspersoon 
 

Bert van Oosterbosch 
bert@bct-bv.nl  
Tel. 045-5312981/06-11927004 

Paul Nijpels 
paul.nijpels@home.nl  

Tel. 043-4078282/06-46345916 
 

 

Huis voor Klokkenluiders 
 

Tel. 088 – 3713033 
advies@huisvoorklokkenluiders.nl 

College van Bestuur 
Voorzitter: Bert Nelissen 

 
Bert.Nelissen@innovo.nl 

Tel. 045-5447134 

Raad van Toezicht 
Voorzitter: Leo van Wersch 

 
lvanwersch@rsmnl.nl  
Tel. 045-4055555 
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