Meldingsprocedure integriteit Bontius Stichting
De Bontius Stichting ondersteunt bij het werven van (aanvullende) financiering voor
wetenschappelijk onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Wilt u melding maken van een ongewenste situatie of van ongewenst gedrag van een aan de
Bontius Stichting verbonden persoon1? Denkt u dat er sprake is van fraude, diefstal, of
discriminatie? Of voelt u zich (seksueel) geïntimideerd? Dan kunt u dit melden aan de
vertrouwenspersonen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Welke procedure u precies kunt volgen, hangt af van waar uw melding over gaat.
De vertrouwenspersonen kunnen u hierover informeren. Zij zorgen dat uw melding op
zorgvuldige en vertrouwelijke wijze wordt onderzocht. Als u dat wilt, blijven zij tijdens en na het
onderzoek de enigen die uw naam kennen. U kunt uw melding zowel mondeling als schriftelijk
doen. Doet u de melding mondeling, dan moet de vertrouwenspersoon de melding op papier
zetten. Vermoedt u een misstand, maar twijfelt u of u stappen moet ondernemen? Ook hierbij
kan de vertrouwenspersoon u adviseren.
Meld een misstand
Signaleert of vermoedt u dat een aan de Bontius Stichting verbonden persoon een ernstige
misstand heeft begaan? Meld die dan bij een van de vertrouwenspersonen.
We verzoeken u vriendelijk om de volgende stappen te volgen:
1.

Werkt u in het LUMC? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon voor
Klokkenluiders. Volg daarvoor de procedure op het intranet van het LUMC.
Bent u geen werknemer van het LUMC, of praat u liever met iemand buiten de
organisatie? Neem dan contact op met de externe vertrouwenspersonen van het
onafhankelijke Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) via telefoonnummer
(033) 247 43 00 of info@bureauintegriteit.nl.
Bij klachten over ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie) kunt u contact
opnemen met mevrouw Van Dorp van bureau Winston & Partners.

1

Onder verbonden personen wordt verstaan:
Leden van het bestuur Bontius Stichting, zowel interne als externe leden
Adviseurs van de Stichting die aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen
Degenen die voor de Stichting werkzaamheden verrichten maar niet bij de Stichting in dienst zijn.
Dit zijn medewerkers van het LUMC die structureel werkzaamheden verrichten voor de Stichting
o Ambassadeurs
o Vrijwilligers.
o
o
o

2.

De vertrouwenspersoon informeert de Raad van Bestuur van het LUMC over uw melding.
Mocht uw melding betrekking hebben op bestuursleden van de Bontius Stichting die
tevens lid zijn van de Raad van Bestuur van het LUMC, dan informeert de
vertrouwenspersoon de Raad van Toezicht van het LUMC. Als u daar om verzoekt, blijft
uw naam tijdens het onderzoek en erna alleen bekend bij de vertrouwenspersoon.

3.

De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw melding wordt onderzocht.

4.

U ontvangt binnen 6 weken na uw melding een inhoudelijke reactie van de Raad van
Bestuur (of van de Raad van Toezicht). Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek,
het inhoudelijk standpunt van de Raad van Bestuur (of Raad van Toezicht) en wat er
eventueel aan de situatie is gedaan, of gedaan zal worden. Soms ontvangt u binnen 6
weken nog geen inhoudelijke reactie, maar wel een bericht wanneer u die reactie kunt
verwachten. Deze aanvullende termijn duurt maximaal 4 weken.

5.

Hebt u binnen 6 weken geen inhoudelijke reactie of uitstelbericht ontvangen? Of bent u
het niet eens met het standpunt van de Raad van Bestuur (of Raad van Toezicht)? Dan
kunt u uw vermoeden melden bij een externe partij, zoals de Inspectie voor de
Gezondheidszorg of het Openbaar Ministerie.

