IK MAAK ME ZORGEN OVER (VERMEEND) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

• Ik ervaar of zie seksistisch, intimiderend of discriminerend gedrag
• Ik zie dat er iemand op de werkvloer gepest wordt
• Ik zie terugkerend beledigend gedrag
• Iemand gaat over mijn grenzen

IK WIL EEN MELDING DOEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Je kunt via verschillende wegen je melding van (vermeend) grensoverschrijdend
gedrag doen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Win advies in bij de vertrouwenspersoon
Heb je vragen over het doen van een melding, wil je graag (anoniem) overleggen
of advies inwinnen? Sonja Jansen, vertrouwenspersoon van het Ronald McDonald
Kinderfonds kan je hierbij helpen. info@sonjajansen.nl • 06 50 12 00 06

Doe een melding bij je direct (of hoger) leidinggevende
Doe een melding bij je direct (of hoger) leidinggevende. Hij of zij zal je melding
vertrouwelijk behandelen. Als hij of zij je melding niet naar jouw tevredenheid
afhandelt, kun je je melding doen bij de integriteitsfunctionaris.

Doe een melding bij de integriteitsfunctionaris: Miranda Noorlander
Stap je liever niet af op je leidinggevende, dan kun je direct een melding doen
bij de integriteitsfunctionaris van het Ronald McDonald Kinderfonds:
adjunct-directeur Miranda Noorlander. Zij behandelt je melding vertrouwelijk.
m.noorlander@kinderfonds.nl • 06 21 20 27 60

Doe een melding bij het externe meldpunt
Bij afwezigheid van vertrouwen in de direct (hoger) leidinggevende of de integriteitsfunctionaris, kun je met je melding terecht bij het externe meldpunt GIMD.
meldpuntgoededoelen@gimd.nl • 088 800 85 24

IK MAAK ME ZORGEN OVER (VERMOEDELIJKE) MISSTANDEN

• Ik denk dat mijn collega fraude pleegt
• Ik vind dat er ernstige onjuistheden staan in een rapportage naar
een bestuur of Raad van Toezicht

IK WIL EEN MELDING DOEN VAN EEN MISSTAND
Je kunt via verschillende wegen je melding van (een vermoeden van) een
misstand doen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Win advies in bij de vertrouwenspersoon
Heb je vragen over het doen van een melding, wil je graag (anoniem) overleggen
of advies inwinnen? Sonja Jansen, vertrouwenspersoon van het Ronald McDonald
Kinderfonds, kan je hierbij helpen. info@sonjajansen.nl • 06 50 12 00 06

Doe een melding bij de integriteitsfunctionaris: Miranda Noorlander
Je kunt direct je melding doen bij de integriteitsfunctionaris van het Ronald
McDonald Kinderfonds: adjunct-directeur Miranda Noorlander. Zij behandelt je
melding vertrouwelijk. m.noorlander@kinderfonds.nl • 06 21 20 27 60

Doe een melding bij het externe meldpunt
Bij afwezigheid van vertrouwen in de integriteitsfunctionaris, kun je met
je melding terecht bij het externe meldpunt GIMD.
meldpuntgoededoelen@gimd.nl • 088 800 85 24
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Reglementen
In het Reglement Grensoverschrijdend Gedrag vind je hoe je een melding van (vermeend)
grensoverschrijdend gedrag op een laagdrempelige en veilige manier kunt doen.
In het Reglement Klokkenluidersregeling staat beschreven hoe je veilig en laagdrempelig
(vermoedens van) misstanden met een maatschappelijk belang kunt melden.
Deze reglementen vind je online via kinderfonds.nl en op de site van elk Ronald McDonald
Huis en vakantiehuis. Heb je vragen over deze reglementen, bespreek dit dan met je
leidinggevende.
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