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Waarom een onderzoekprocedure? 

In dit document wordt de procedure beschreven voor het verrichten van (forensisch) onderzoek 
bij een concrete aanwijzing of een redelijk vermoeden van een mogelijke misstand 
(integriteitschending).  

De procedure bevat zowel de rechten en de plichten van de bij het onderzoek betrokken 
personen als die van het Meldpunt Klachten en Mogelijke Misstanden (genoemd in de Regeling 
Melden).  

Alleen als een zwaarwegend belang het noodzakelijk maakt, kan het meldpunt afwijken van deze 
procedure. De afwijking en de reden daarvoor worden opgenomen in het onderzoeksrapport.  

Woningstichting  Leusden 

M.F. Brewster
directeur bestuurder

Datum:   inwerking getreden in oktober 2014 en aangepast per 14 november 2019
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1. Definities

De organisatie Woningstichting Leusden (hierna: WSL) 
De directie de directeur van WSL 
Medewerker degene die bij of voor  WSL werkzaam is of 

werkzaamheden verricht. Onder een medewerker wordt in 

ieder geval verstaan diegene die binnen de organisatie 

werkzaam is op basis van: 

 arbeidsovereenkomst

 detachering

 vrijwilligerscontract

 uitzendovereenkomst

 stage overeenkomst

 externe  inhuur (inclusief zzp-ers)

 op enige wijze werkzaam is binnen de organisatie

Integriteitschending aantasting van de integriteit van WSL en/of haar medewerkers 
door onder andere: het overtreden van de WSL Gedragscode 
en ernstige misdragingen die schade berokkenen aan het 
imago van WSL buiten of binnen werktijd. 

De beklaagde de werknemer van WSL wiens handelwijze wordt onderzocht 
(wordt ook als zodanig aangeduid in de regeling Melden 
Klachten en Mogelijke Misstanden). 

Intern betrokkene de werknemer van WSL aan wie medewerking aan een 
onderzoek is verzocht. 

Externe betrokkenen personen aan wie medewerking aan een onderzoek is verzocht, 
maar die niet werkzaam zijn bij WSL. 

Het meldpunt het meldpunt als bedoeld in art. 6 van de Regeling Melden 
Klachten en Mogelijke Misstanden. 

Het externe 
onderzoeksbureau 

het onderzoeksbureau als bedoeld in art. 8.4 en 8.5 van de 
regeling Melden klachten en mogelijke misstanden van WSL. 

2. Aanleiding tot onderzoek

2.1  Totstandkoming van een onderzoek  
Het vermoeden van een integriteitsschending kan gebaseerd zijn op informatie vanuit de eigen 
organisatie of op informatie van buiten de eigen organisatie, zoals van huurders, 
samenwerkingspartners, burgers of opsporingsdiensten. Onderzoek door het meldpunt naar een 
vermoedelijke integriteitschending vindt uitsluitend plaats als er naar het oordeel van het 
meldpunt, op grond van feiten of omstandigheden, een concrete aanwijzing of een redelijk 
vermoeden van een integriteitschending bestaat.    

2.2  Verantwoordelijkheid om te melden 
Iedere medewerker heeft de verantwoordelijkheid concrete aanwijzingen of redelijke 
vermoedens van een integriteitschending te melden. Een dergelijke melding kan worden gedaan 
aan de (direct) leidinggevende of via het meldpunt (zie ook de regeling Melding). 
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2.3  De opdracht tot het verrichten van een onderzoek 
Als het meldpunt het voornemen heeft een extern onderzoek te laten verrichten, dan 

geeft zij een extern onderzoeksbureau daartoe schriftelijk opdracht na goedkeuring van 

de offerte van kosten door de directie.  

De verstrekte opdracht bevat in ieder geval de aanleiding, een duidelijke doelstelling,  

De onderzoeksvragen en de kosten die aan het onderzoek zijn verbonden, evenals een  

termijn waarbinnen het onderzoek moet zijn afgerond.  

De duur van het onderzoek is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de personen 
waarmee onderzoeks-gesprekken worden gevoerd, het ter beschikking komen van gegevens en 
de capaciteit van het meldpunt. 
Het meldpunt houdt toezicht op (de kwaliteit van) de werkzaamheden van het externe 
onderzoeksbureau en eventuele andere partijen of personen die in het onderzoek worden 
betrokken.  
Gedurende het onderzoek stelt het meldpunt zich voortdurend op de hoogte van de voortgang 
van het onderzoek. De kosten voor het inzetten van derden en eventueel benodigde technische 
hulpmiddelen komen voor rekening van de betreffende corporatie. 

3. Het onderzoek

3.1  Bevoegdheden  
De directeur heeft zijn onderzoeksbevoegdheden gemandateerd aan het meldpunt. Het 
onderzoek wordt in die zin uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het meldpunt. Bij het 
bepalen van de onderzoeksmethodiek (procedures, strategieën en methoden van onderzoek) 
wordt gekozen voor de minst ingrijpende methodiek die het beoogde effect sorteert. Het gebruik 
van audiovisuele middelen wordt geregeld in Bijlage B. 
De organisatie staat er voor in dat informatie afkomstig uit onderzoek uitsluitend op rechtmatige 
wijze is en wordt vergaard (= niet in strijd met wettelijke bepalingen en/of jurisprudentie). Het 
meldpunt staat er voor in dat alle gesprekspartners op een respectvolle wijze worden behandeld. 

3.2   Inlichten van de beklaagde 
Het is de verantwoordelijkheid van het meldpunt om de directeure te verzoeken de beklaagde op 
de hoogte te stellen van het feit dat er een onderzoek is of wordt ingesteld naar zijn handelwijze. 
Bovendien wordt de  beklaagde verzocht zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. In de 
regel gebeurt dit zodra het onderzoeksbelang zich daar niet (meer) tegen verzet en voordat het 
meldpunt intern of externe betrokkenen (derden) verzocht heeft mondeling of schriftelijke 
informatie te verschaffen.  

3.3  Informatieverstrekking door het meldpunt  
Voorafgaand aan, gedurende en na afloop van het onderzoek verschaft het meldpunt uitsluitend 
informatie over het onderzoek conform deze procedure, tenzij het meldpunt tot het geven van 
informatie door een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak wordt verplicht. Het meldpunt 
informeert na afsluiting van het onderzoek de melder over de resultaten. Indien het meldpunt 
deze persoon gedurende het onderzoek wil informeren, gebeurt dit alleen over de voortgang en 
niet over de inhoud.  
Verstrekking van informatie over onderzoek(en) aan de media, het publiek, de eigen organisatie 
en overige personen geschiedt door de directeur of de voorzitter van de raad van 
commissarissen als de melding de directie betreft, in alle gevallen na overleg met het meldpunt.  
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Het meldpunt doet op verzoek van de directeur verslag over de voortgang van een bepaald 
onderzoek. 

3.4  Uitbreiding van een onderzoek  
Vindt het meldpunt na het verkrijgen van (mondelinge) tussenrapportages dat het onderzoek 
moet worden uitgebreid, dan wordt die uitbreiding toegevoegd aan de onderzoeksopdracht na 
goedkeuring van het extra budget door de directeur. 

3.5  Medewerking aan een onderzoek  
De organisatie, en namens deze het meldpunt, kan ten behoeve van een onderzoek een 
medewerker verzoeken om mondeling of schriftelijke informatie te verschaffen wat hij uit hoofde 
van zijn functie weet of heeft waargenomen.  
De beklaagde, de melder of een medewerker die informatie kan verschaffen, moet in beginsel  
voldoen aan elk redelijk verzoek, zoals het meewerken aan een onderzoek. Als zij in het geheel 
geen medewerking verlenen, dan kan dat plichtsverzuim opleveren en leiden tot sancties.  
Elke medewerker, ook de beklaagde, heeft het recht om zijn medewerking aan het onderzoek te 
weigeren voor zover hij zichzelf hierdoor zou belasten. 

Er kunnen sancties worden opgelegd als blijkt dat de persoon aan wie medewerking is gevraagd, 
bewust onjuiste informatie heeft verstrekt of opzettelijk relevante informatie heeft 
achtergehouden.  

3.6  Schriftelijke stukken en/of andere goederen  
Degene die verzocht wordt schriftelijke stukken en/of andere goederen te overhandigen aan het 
meldpunt en/of het onderzoeksbureau, moet er zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vijf 
werkdagen, voor zorgen dat de gewenste stukken en/of goederen in het bezit van de 
onderzoekers zijn. Het niet voldoen aan dit verzoek kan plichtsverzuim opleveren, onverlet het 
bepaalde in artikel 3.5. 

3.7  Onderzoeksgesprekken  
Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit het voeren van onderzoeksgesprekken met de 
beklaagde (‘hoor’) en de in- en extern betrokkenen (‘getuigen’). Voor aanvang worden zij zoveel 
mogelijk door het meldpunt op de hoogte gesteld van de aard en het doel van het gesprek. Hen 
wordt medegedeeld dat zij het recht hebben voor eigen kosten een raadsman of een andere 
persoon naar keuze ter ondersteuning aanwezig te laten zijn bij het gesprek. Deze persoon is 
slechts toehoorder en geen gespreksdeelnemer. Het meldpunt kan onder voorwaarden aan een 
melder een vergoeding voor juridische bijstand toewijzen (zie bepaling 8.7 uit de regeling 
Melding). 

Het kan in het belang van het onderzoek noodzakelijk zijn dat de beklaagde pas kort voor het 
gesprek op de hoogte wordt gesteld dat er een gesprek gaat plaatsvinden.  

Mocht het in voorgaande gevallen praktisch gezien niet mogelijk zijn een raadsman, 
vertrouwenspersoon of andere persoon te regelen, dan kan het gesprek toch doorgaan als het 
onderzoeksbelang dit vergt. In het verslag van het gesprek wordt dan uitdrukkelijk opgenomen 
dat er geen vertrouwenspersoon, raadsman of andere persoon aanwezig is geweest en wat de 
reden daarvoor is. Dit wordt ook, samen met het onderzoekbelang dat vergde dat het gesprek 
toch doorging, expliciet vermeld in het rapport.  

In de regel zijn er bij de onderzoeksgesprekken minimaal twee personen aanwezig: een 
onderzoeker en een notulist.  
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3.8  Verslaglegging  
Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt. Als de gesprekspartner (beklaagde of een 
getuige) en de onderzoeker het eens zijn over de inhoud van het verslag, worden alle pagina’s 
door hen voor akkoord ondertekend en geparafeerd.  

In het geval dat de medewerker van mening is dat het verslag geen juiste weergave van het 
gesprek is, stuurt hij het verslag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen, met 
schriftelijke aan– en/of opmerkingen terug naar het meldpunt. Door het meldpunt wordt dan in 
beginsel een nieuw verslag gemaakt, dat nogmaals ter ondertekening wordt aangeboden.  

3.9  Verschil van mening over de inhoud 
Wanneer de gesprekspartner en de onderzoeker het niet eens kunnen worden over de inhoud 
van het verslag, wordt het verslag zonder ondertekening in het onderzoeksrapport opgenomen. 

De onderzoeker geeft vervolgens in het onderzoeksrapport aan waarom hij het verslag niet 
conform de gewenste aan– en/of opmerkingen heeft aangepast. De gesprekspartner wordt in 
een dergelijk geval verzocht schriftelijk aan te geven waarom de betreffende aan– en/of 
opmerkingen zijn inziens toch in het verslag verwerkt moeten worden. Zijn reactie wordt bij het 
onderzoeksrapport gevoegd.  

Het is verder mogelijk dat de gesprekspartner geen aan- en/of opmerkingen heeft over de 
weergave van het verslag, maar toch weigert om voor akkoord te tekenen. In dat geval wordt- als 
dit bekend is - in het rapport worden opgenomen wat de reden is van de weigering het verslag te 
ondertekenen.  

3.10 Doorzoeken van de werkomgeving  
Het is mogelijk dat het vermoeden ontstaat dat er zich in een werkomgeving informatie bevindt 
die van belang kan zijn voor het onderzoek. In dat geval kan het meldpunt de werkomgeving 
laten doorzoeken. Onder werkomgeving wordt o.a. begrepen: bureaus, (archief)kasten, 
geautomatiseerde data- en systeembestanden, dienstvoertuigen en lease auto’s.  

Het doorzoeken van de werkplek vindt, tenzij het onderzoeksbelang zich daartegen verzet, plaats 
in aanwezigheid van de persoon die daar werkt. Hij wordt uitgenodigd om bij het doorzoeken 
aanwezig te zijn. Als de persoon echter aangeeft niet aanwezig te willen zijn of zonder opgaaf van 
redenen wegblijft op het overeengekomen tijdstip, kan toch tot het doorzoeken worden 
overgegaan.  

Voor zover noodzakelijk in belang van het onderzoek kunnen eigendommen van WSL veilig 
worden gesteld. Privé-eigendommen kunnen, zonder toestemming van de eigenaar, alleen 
worden veiliggesteld als dat voor het onderzoek noodzakelijk is en de eigendommen zich op of 
rond de werkplek bevinden. Deze eigendommen worden zo snel mogelijk geretourneerd.  

4. De resultaten van het onderzoek

4.1  Wederhoor  
Zodra het onderzoek is afgerond, wordt de beklaagde, nadat hij de documenten heeft ingezien, 
in de gelegenheid gesteld om daar zijn reactie op te geven (zie ook bijlage A). Van deze reactie 
wordt een schriftelijk verslag gemaakt door het meldpunt.  
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De beklaagde krijgt tevens inzage in de aanbiedingsbrief van het meldpunt. De aanbiedingsbrief 
van het meldpunt bevat een korte weergave van de resultaten van het onderzoek, de conclusies 
en aanbevelingen die aan de directie worden gedaan.  

De beklaagde krijgt deze documenten binnenskamers ter inzage onder voorwaarde dat deze 
geen document(en) meeneemt of in zijn geheel/gedeeltelijk reproduceert. Het maken van 
aantekeningen is toegestaan. Bij de wederhoor is het mogelijk om zich voor eigen kosten te laten 
vergezellen door een raadsman of een andere persoon naar keuze.  

4.2  Rapportage  
Het onderzoeksrapport komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het meldpunt. 

Het onderzoeksrapport bevat alle relevante gespreksverslagen en overige feitelijke informatie die 
gedurende het onderzoek is verkregen. Bovendien wordt in het rapport verantwoording afgelegd 
over de wijze waarop de informatie is vergaard. Zo krijgt de beklaagde de mogelijkheid om de 
rechtmatigheid van de onderzoeksmethoden te (laten) beoordelen.  

4.3  Onderzoekbevindingen naar de directie 
Het rapport wordt samen met de weergave van de wederhoor van de beklaagde en de 
aanbiedingsbrief van het meldpunt aan de directie overhandigd.  

4.4  Openbaar maken van de onderzoeksbevindingen  
Het meldpunt stuurt de binnengekomen informatieverzoeken over het onderzoek ter 
afhandeling door naar de directie.  

4.5  Besluitvorming 
De directie besluit met inachtneming van de aanbevelingen van het meldpunt, binnen 4 weken 
na ontvangst over de afhandeling van de melding en het onderzoek. Het meldpunt wordt door de 
directie schriftelijk geïnformeerd over het besluit. Bij afwijking van de aanbevelingen geeft de 
directie een motivatie hiervoor.  

5. Privacybescherming

De verwerking van persoonsgegevens (= elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon) van de bij het onderzoek betrokken personen geschiedt in 
overeenstemming met de  voor de organisatie relevante privacy voorschriften.  

6. Klachtenregeling

Bij het onderzoek betrokken personen kunnen tot zes weken na afronding van het onderzoek 
schriftelijk en gemotiveerd hun klachten indienen bij de directie over de wijze waarop door – of 
onder verantwoordelijkheid van – het meldpunt het onderzoek is verricht. Deze reageert hierop 
schriftelijk, uiterlijk binnen zes weken. Als de betrokkene zich niet kan verenigen met de 
bevindingen van de directie, kan tot zes weken na de ontvangst van die bevindingen schriftelijk 
en gemotiveerd een klacht worden ingediend bij de raad van commissarissen.  

De raad van commissarissen stelt dan alles in het werk om te bevorderen dat ook op deze klacht 
de betrokkene uiterlijk binnen zes weken schriftelijk antwoord krijgt.  

Deze regeling is in werking getreden in oktober 2014 en gewijzigd per 14 november 2019 



Pagina 8 van 10 
Onderzoeksprocedure 2019 

Bijlage A: Voorbeeld van een ‘aanbiedingsbrief’ 

(aanhef) 

(adres) 

Betreft: vermoeden van plichtsverzuim 

Geachte heer/mevrouw X, 

Gebleken is dat regelmatig bedragen ontbreken uit de kas. Ik heb op (datum) opdracht gegeven 
[zo daar sprake van is:] aan (bureau) een onderzoek uit te voeren met betrekking tot het beheer 
en de toegang tot kasgelden bij de organisatie. Uw functioneren en gedragingen maakten deel 
hiervan uit. Ik heb inmiddels de resultaten van het onderzoek ontvangen. Dit rapport treft u 
bijgaand aan. 

Geconstateerd is dat steeds direct aansluitend op uw dienst het kassaldo een tekort toont. Dit is 
niet het geval op andere tijdstippen. Op basis hiervan zijn uw handelingen eenmalig geregistreerd 
met een videocamera. De beelden tonen eenduidig aan dat u bij het afsluiten van uw dienst een 
bedrag uit de kas neemt en in uw broekzak stopt. U heeft hiervan geen melding gemaakt bij uw 
leidinggevende. 

U heeft tijdens het onderzoek tegenstrijdige verklaringen afgelegd over uw gedragingen. Van uw 
verklaringen is een verslag gemaakt, dat u bijgaand aantreft. Op grond van het voorgaande ben ik 
de overtuiging toegedaan dat u zich bij herhaling schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Aangezien 
uw gedrag volstrekt in strijd is met het vereiste van integer handelen, merk ik uw gedrag aan als 
ernstig plichtsverzuim. 

Ik stel u in de gelegenheid om u op (datum, tijdstip), op (locatie), te verantwoorden over het u ten 
laste gelegde gedrag ten overstaan van (namen). U kunt zich hierbij laten bijstaan. U kunt uw 
zienswijze ook schriftelijk aan ons kenbaar maken. In dat geval dient uw brief voor (datum) 
aanstaande in mijn bezit te zijn. 

Mocht uw verklaring niet leiden tot wijziging van mijn oordeel, dan overweeg ik de directie te 
adviseren u disciplinair te straffen vanwege vastgesteld ernstig plichtsverzuim. 

De inhoud van deze brief is mede gebaseerd op de volgende artikelen: (artikelen). 

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan (personeelsadviseur / leidinggevende). Een 
afschrift wordt in uw personeelsdossier opgeborgen. 

Met vriendelijke groet, 

(naam van meldpunt functionaris) 
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Bijlage B: Gebruik audiovisuele middelen 

1. Observatie
Observatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een foto- en/of videocamera, kan worden
gerechtvaardigd op basis van artikel 8 sub f Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als het
onderzoek het vergt, kunnen de beklaagde en/of goederen worden geobserveerd. De observatie
kan dynamisch en/of statisch zijn. Dynamische observatie bestaat uit het daadwerkelijk volgen
van personen of goederen. Statische observatie bestaat uit het in de gaten houden, eventueel
met behulp van een (verborgen) camera, van (een deel van) de werkplek. Tijdens de observaties
kan gebruik worden gemaakt van een foto- en/of videocamera.

De observaties hebben in beginsel alleen betrekking op activiteiten die de beklaagde tijdens 
werktijd verricht. Het kan echter voorkomen dat ook buiten diensttijd wordt geobserveerd, 
bijvoorbeeld bij een vermoeden van oneigenlijk ziekteverzuim of het vermoeden van 
onverenigbare nevenactiviteiten.  Daarbij moet aannemelijk worden gemaakt dat de 
gegevensverwerking (= het gebruik van de camera) noodzakelijk kan zijn voor de behartiging van 
een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke (= de werkgever), tenzij het belang van de 
personen in kwestie (bijvoorbeeld de fundamentele rechten en vrijheden), in het bijzonder het 
recht op privacy, prevaleert. In twijfelgevallen wordt bindend advies ingewonnen bij een juridisch 
deskundige. 

2. Geluidsdrager
In bijzondere gevallen kan door de onderzoeker - in overleg met het meldpunt en met
toestemming van de gesprekspartner - worden besloten een onderzoeksgesprek op een
geluidsdrager vast te leggen. In dat geval wordt de gesprekspartner hiervan vooraf in kennis
gesteld. De opnamen worden bewaard zolang nodig is voor een eventuele civielrechtelijke,
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Daarna worden zij vernietigd.
Voor de vernietiging is het meldpunt verantwoordelijk en van de vernietiging wordt de
gesprekspartner in kennis gesteld.

Als de gesprekspartner dat wenst, wordt het onderzoeksgesprek door de onderzoeker op een 
geluidsdrager vastgelegd. Een verzoek hiertoe dient minimaal één dag voor aanvang van het 
gesprek te worden ingediend. Zodra het onderzoeksbelang zich er niet meer tegen verzet, kan de 
gesprekspartner een kopie van de betreffende opname ontvangen. De originele opnamen 
worden door het meldpunt bewaard zolang nodig is voor een eventuele civielrechtelijke, 
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Daarna worden zij vernietigd. 
Voor de vernietiging is het meldpunt verantwoordelijk en van de vernietiging wordt de 
gesprekspartner in kennis gesteld.  

3. Onderzoek telecommunicatie
In het geval er een vermoeden is van oneigenlijk gebruik van telecommunicatiemiddelen (zoals
telefoon, e-mail en internet) kan daar onderzoek naar worden gedaan. Onder oneigenlijk gebruik
moet worden verstaan: gebruik in strijd met WSL gedragsregels of gebruik dat weliswaar niet in
strijd is met bedoelde gedragsregels, maar toch schadelijk is voor personen of (onderdelen van)
de organisatie. Zie voor nadere bepalingen het reglement bij de WSL gedragscode, de
onderwerpen e-mail en internetgebruik en sociale media.
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4. Onderzoek oneigenlijk gebruik e-mail
Een onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van oneigenlijk gebruik van e-mailfaciliteiten
vindt in principe getrapt plaats. Er kunnen zes, hieronder toegelichte, onderzoeksstadia worden
doorlopen. Het besluit om over te gaan naar het volgende onderzoeksstadium geschiedt na een
zorgvuldige belangenafweging over het recht op privacy van de beklaagde en het belang van het
onderzoek. Het is van de aard van het vermoeden afhankelijk bij welk onderzoeksstadium wordt
begonnen. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld bij het vijfde stadium, het scannen op taal, wordt
begonnen. Ten denken valt aan het geval er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat de
beklaagde racistische teksten heeft verstuurd. In een dergelijk geval kunnen de e-mailberichten
worden gescand op taal, zonder dat de voorgaande stadia zijn doorlopen.

Het eerste stadium is het onderzoeken van het volume (hoeveelheid) van het e-mailverkeer van 
de beklaagde. Het volume van het e-mailverkeer van deze persoon kan worden vergeleken met 
het gemiddelde volume. Het volgende stadium is het onderzoeken van attachments. Aan de 
hand van de extensie van de attachments, bijvoorbeeld doc/.mp3/.jpg, kan worden bekeken of er 
aanleiding is het onderzoek voort te zetten.  

De volgende stappen in het onderzoek richten zich op de tekst die bij het onderwerp (subjectlijn) 
van het bericht wordt ingevoerd. Geeft het resultaat daarvan aanleiding tot nader onderzoek, 
dan kan worden gescand op plaatjes en/of taal. Het laatste stadium is het onderzoeken van de 
inhoud van e-mailberichten. In de regel gebeurt dit pas als er zeer ernstige verdenkingen bestaan 
en de voorgaande stadia zijn doorlopen. Zoals hierboven reeds aangegeven, is daarop een 
uitzondering van toepassing. De inhoud van e-mailberichten kan zonder dat de voorgaande 
stadia zijn doorlopen worden onderzocht, in het geval de aard van het vermoeden daartoe 
aanleiding geeft.  

5. Onderzoek oneigenlijk gebruik internet
Als er een aanwijzing of een redelijk vermoeden is dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van het
internet, kan daar onderzoek naar worden gedaan. Een dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld
bestaan uit het onderzoeken hoe vaak, hoe lang, welke websites bezocht zijn en hoe vaak, welke
bestanden zijn gedownload (bijvoorbeeld muziek/spelletjes/upgrades/drivers) en hoe lang dat
heeft geduurd.

6. Onderzoek oneigenlijk gebruik telefoon
Een onderzoek naar oneigenlijk telefoongebruik kan plaatsvinden als er bijvoorbeeld
onverklaarbaar hoge (telefoon-)kosten worden ontdekt of als het redelijk vermoeden bestaat dat
er bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke/geheime informatie wordt gelekt.

Dit onderzoek richt zich, hoewel afhankelijk van het vermoeden, voornamelijk op de 
geregistreerde gespreksgegevens. Daaronder wordt begrepen datum, tijd, gekozen nummer, 
duur van het gesprek en de daaraan verbonden kosten. Door of namens het meldpunt worden 
geen telefoongesprekken afgeluisterd.  


	Inhoud
	1. Definities       3
	2. Aanleiding tot onderzoek     3
	2.1 Totstandkoming van een onderzoek    3
	2.2 Verantwoordelijkheid om te melden    3
	2.3 De opdracht tot het verrichten van een onderzoek  3
	3. Het onderzoek       3
	3.1 Bevoegdheden       3
	3.2 Inlichten van de beklaagde     4
	3.3 Informatieverstrekking door het meldpunt   4
	3.4 Uitbreiding van een onderzoek    4
	3.5 Medewerking aan een onderzoek    4
	3.6 Schriftelijke stukken en/of andere goederen   4
	3.7 Onderzoeksgesprekken     4
	3.8 Verslaglegging       5
	3.9 Verschil van mening over de inhoud    5
	3.10 Doorzoeken van de werkomgeving    5
	4. De resultaten van het onderzoek    5
	4.1 Wederhoor       5
	4.2 Rapportage       5
	4.3 Onderzoekbevindingen naar de directie   6
	4.4 Openbaar maken van de onderzoeksbevindingen  6
	4.5 Besluitvorming       6
	5. Privacybescherming      6
	6. Klachtenregeling      6
	Bijlage A: Voorbeeld van een ‘aanbiedingsbrief’             7
	Bijlage B: Gebruik audiovisuele middelen              8
	Waarom een onderzoekprocedure?

	In dit document wordt de procedure beschreven voor het verrichten van (forensisch) onderzoek bij een concrete aanwijzing of een redelijk vermoeden van een mogelijke misstand (integriteitschending).
	De procedure bevat zowel de rechten en de plichten van de bij het onderzoek betrokken personen als die van het Meldpunt Klachten en Mogelijke Misstanden (genoemd in de Regeling Melden).
	Alleen als een zwaarwegend belang het noodzakelijk maakt, kan het meldpunt afwijken van deze procedure. De afwijking en de reden daarvoor worden opgenomen in het onderzoeksrapport.
	1.  Definities
	2.  Aanleiding tot onderzoek
	2.1  Totstandkoming van een onderzoek
	2.2  Verantwoordelijkheid om te melden
	2.3  De opdracht tot het verrichten van een onderzoek
	Als het meldpunt het voornemen heeft een extern onderzoek te laten verrichten, dan
	geeft zij een extern onderzoeksbureau daartoe schriftelijk opdracht na goedkeuring van
	de offerte van kosten door de directie.
	De verstrekte opdracht bevat in ieder geval de aanleiding, een duidelijke doelstelling,
	De onderzoeksvragen en de kosten die aan het onderzoek zijn verbonden, evenals een
	termijn waarbinnen het onderzoek moet zijn afgerond.
	3. Het onderzoek
	3.1  Bevoegdheden
	3.2   Inlichten van de beklaagde
	3.3  Informatieverstrekking door het meldpunt
	3.4  Uitbreiding van een onderzoek
	3.5  Medewerking aan een onderzoek
	3.6  Schriftelijke stukken en/of andere goederen
	3.7  Onderzoeksgesprekken
	3.8  Verslaglegging
	3.9  Verschil van mening over de inhoud
	3.10 Doorzoeken van de werkomgeving
	4.  De resultaten van het onderzoek
	4.1  Wederhoor
	4.2  Rapportage
	4.3  Onderzoekbevindingen naar de directie
	4.4  Openbaar maken van de onderzoeksbevindingen
	4.5  Besluitvorming
	5. Privacybescherming
	6. Klachtenregeling
	Bijlage A: Voorbeeld van een ‘aanbiedingsbrief’
	Bijlage B: Gebruik audiovisuele middelen
	1. Observatie
	2. Geluidsdrager
	3. Onderzoek telecommunicatie
	4. Onderzoek oneigenlijk gebruik e-mail
	5. Onderzoek oneigenlijk gebruik internet
	6. Onderzoek oneigenlijk gebruik telefoon



	Woningstichting Leusden (hierna: WSL)
	De organisatie
	de directeur van WSL
	De directie
	Medewerker
	degene die bij of voor  WSL werkzaam is of
	werkzaamheden verricht. Onder een medewerker wordt in 
	ieder geval verstaan diegene die binnen de organisatie
	werkzaam is op basis van:
	 arbeidsovereenkomst
	 detachering
	 vrijwilligerscontract
	 uitzendovereenkomst
	 stage overeenkomst
	 externe  inhuur (inclusief zzp-ers)
	 op enige wijze werkzaam is binnen de organisatie

	aantasting van de integriteit van WSL en/of haar medewerkers door onder andere: het overtreden van de WSL Gedragscode en ernstige misdragingen die schade berokkenen aan het imago van WSL buiten of binnen werktijd.
	Integriteitschending
	de werknemer van WSL wiens handelwijze wordt onderzocht (wordt ook als zodanig aangeduid in de regeling Melden Klachten en Mogelijke Misstanden).
	De beklaagde
	de werknemer van WSL aan wie medewerking aan een onderzoek is verzocht.
	Intern betrokkene
	personen aan wie medewerking aan een onderzoek is verzocht, maar die niet werkzaam zijn bij WSL.
	Externe betrokkenen
	het meldpunt als bedoeld in art. 6 van de Regeling Melden Klachten en Mogelijke Misstanden.
	Het meldpunt
	het onderzoeksbureau als bedoeld in art. 8.4 en 8.5 van de regeling Melden klachten en mogelijke misstanden van WSL.
	Het externe onderzoeksbureau

