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Betreft: Vooronderzoek vanwege anonieme melding

OFFERTE

Inleiding
De Raad van Commissarissen van Ferm Werk N.V
Meldinf

(Raad) ontvina een anonieme mail (de
primair 2, subsidiair 1

primair 2, subsidiair 1

Een tweede persoon heeft zich daarna gemeld bij het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk (DB) en heeft aangegeven een aantal zaken te
willen delen met betrekking tot Betrokkene.

De Raad en het DB nemen de Melding serieus. De Raad en het DB achten een
onafhankelijk en objectief op waarheidsvinding gericht oriënterend onderzoek naar de
Melding noodzakelijk. De eerste stap is dat door middel van een vooronderzoek voldoende
geconcretiseerd wordt welke feiten en omstandigheden aan de Melding ten grondslag liggen.
De Raad en het DB willen daarbij uiterst zorgvuldig omgaan met alle betrokken belangen. Zij
realiseren zich dat andere signalen uit de organisatie mogelijk verband houden met het
gedrag van Betrokkene, maar realiseren zich tegelijkertijd diens kwetsbare positie alsmede
die van de organisatie.

Aan bureau Bezemer & Schubad is verzocht dit vooronderzoek uit te voeren, daarover te
rapporteren en De Raad en het DB op basis daarvan te adviseren over eventuele
vervolgstappen.

Onderzoekscommissie
Bureau Bezemer & Schubad heeft een onderzoekscommissie^amengesteld, bestaande uit
mevrouw mr.^^^^B^^^^M en de heer drs.^^^B^^^B. De commissie zal
ondersteund worden door een secretaris vanuit bureau Bezemer & Schubad.



BEZEMER&
SCHUBAD
Advies Onderzoek Training

Werkwijze
Beginselen
De commissie is onafhankelijk in haar onderzoekstaak, streeft objectiviteit na, werkt volgens
de beginselen van zorgvuldigheid en past hoor en wederhoor toe.

Werkzaamheden
De commissie zal allereerst trachten in contact te komen met de zender van de Melding en
de melder in de gelegenheid stellen de Melding nader toe te lichten. Ook zal de
onderzoekscommissie vragen aan de melder of die zich (al dan niet vertrouwelijk bij de
onderzoekscommissie) bekend wil maken. Verder zal de commissie de persoon die zich
meldde bij het DB uitnodigen voor een gesprek.
Van de (hoor)gesprekken worden verslagen opgesteld die aan betrokkenen worden
voorgelegd ter accordering en ondertekening.

Vervolgens wordt Betrokkene uitgenodigd voor een hoorgesprek. Hij krijgt inzage in wat de
commissie op dat moment heeft verzameld, en krijgt de gelegenheid daarop te reageren.
Van het gesprek met Betrokkene wordt een verslag opgesteld dat aan Betrokkene wordt
voorgelegd ter accordering en ondertekening,

De commissie stelt op basis van voornoemde gesprekken een rapportage op voor
opdrachtgevers, met daarin een verantwoording, het toetsingskader, de bevindingen, en de
conclusies. De commissie adviseert de Raad en het DB over al dan niet
verdergaand/verdiepend onderzoek en de daarbij passende aanpak. Voordat de
onderzoekscommissie de (definitieve) rapportage uitbrengt aan opdrachtgevers, wordt
Betrokkene inzage gegeven in de conceptrapportage en achterliggende stukken (tenzij er
naar het oordeel van de onderzoekscommissie zwaarwegende belangen zijn die zich
daartegen verzetten) en wordt hij in de gelegenheid gesteld daarop te reageren (wederhoor).
De conceptrapportage bevat niet het advies van de commissie aan opdrachtgevers.

NB. In verband met de beperkingen die gelden vanwege de coronamaatregelen wordt

nader besproken op welke wijze de hoorgesprekken zullen plaatsvinden, online of live.

Kosten
De kosten van dit onderzoek worden berekend op uurbasis.
Onderzoeker (jurist) €^B^Bperuur
Onderzoeker (gedragswetenschapper) €^B^B per uur
Secretaris €1j^B per uur
Mevrouw ^^1^1 (indien
inhoudelijk betrokken) €^Bj^Bper uur

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, reiskosten en kosten voor reistijd. Voor reistijd wordt
het halve uurtarief in rekening gebracht. Reiskosten bedragen 28 et per km.
De gesprekken worden bij voornkeur op een neutrale locatie gevoerd (zie ook de opmerking
over beperkingen door coronamaatregelen). Indien bureau Bezemer & Schubad deze
reserveert worden de kosten daarvoor één-op-één doorberekend aan opdrachtgever.

Betaling van verschuldigde bedragen dient plaats te vinden uiterlijk drie weken na
factuurdatum.
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Vertrouwelijkheid
Alle informatie die gedurende genoemde werkzaamheden wordt verzameld, wordt als
vertrouwelijk behandeld.

Privacy
Voor het kunnen uitvoeren van deze overeenkomst is het nodig om persoonsgegevens te
verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen
plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Bezemer & Schubad
beschikt over een Privacy Statement welke te raadplegen is op de website {www.bezemer-
schubad.nl onder 'Over ons').

De grondslag voor de gegevensverwerking in het kader van een onderzoek is veelal gelegen
in het gerechtvaardigde belang van de Opdrachtgever en/of (een) derde(n). Daarnaast kan
een grondslag zijn dat betrokkene(n) toestemming heeft (hebben) gegeven, of omdat de
gegevensverwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de
zorg voor een sociaal veilige werkomgeving). Gelet op de hiervoor geformuleerde
onderzoeksopdracht is de verwerking van gegevens gerechtvaardigd omdat deze
noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Opdrachtgever
en van (een) derde(n)'.

Geldigheid
De in deze offerte genoemde prijs is geldig tot vier weken na dagtekening van de offerte.

Algemene Voorwaarden

Op deze offerte zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing
(www.bezemer-schubad.nl).

NB.
Bezemer & Schubad wijst erop dat dit een intern onderzoek betreft van opdrachtgever. De
rapportage op basis van het geschetste onderzoek mag uitsluitend worden aangewend ten
dienste van de doelstellingen van de opdracht. Het is niet toegestaan deze rapportage - of
delen daaruit - zonder toestemming aan te wenden voor andere doeleinden. Voor

maatregelen die opdrachtgever neemt naar aanleiding van de rapportage is uitsluitend
opdrachtgever verantwoordelijk.

Rotterdam, 16 oktober 2020
Bezemer & Schubad

directeur
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Graag ontvangen wij ter bevestiging een hieronder ingevulde en ondertekende kopie
van deze offerte

Naam organisatie :

Contactpersoon

Telefoonnummer

uw ordernummer ons offertenummer: 20266D

Factuuradres

Datum

Handtekening
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Bijlage bij offerte: B&S/WB/SN/20266D

PROCEDURE VOOR VOORONDERZOEK NAAR SIGNALEN OVER
ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

Bureau Bezemer & Schubad

1. Bureau Bezemer & Schubad benoemt een op deze zaak toegesneden, onafhankelijke
onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie is "materie"-deskundig. Een secretaris

maakt van elke bijeenkomst verslag.

2. De personen die worden gehoord in het kader van het vooronderzoek kunnen zich laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadspersoon, niet zijnde een medewerker van

Ferm Werk of familielid.

3. Van elk hoorgesprek wordt verslag opgemaakt. Dit verslag wordt met afzonder
kanttekeningen voor akkoord getekend door de gehoorde persoon en maakt vervolgens deel
uit van het dossier van de onderzoekscommissie.

4. Alvorens de commissie haar definitieve rapportage uitbrengt aan opdrachtgevers, wordt
Betrokkene inzage geboden in de conceptrapportage en achterliggende stukken (tenzij er
naar het oordeel van de onderzoekscommissie zwaarwegende belangen zijn die zich
daartegen verzetten) en wordt hij in de gelegenheid gesteld daarop te reageren (wederhoor).
De conceptrapportage bevat niet het advies van de commissie aan opdrachtgevers.

Bij het onderzoek door de externe onderzoekscommissie gelden de volgende beginselen:
• De privacy van betrokkenen wordt zoveel mogelijk beschermd.

• Eenieder die in de procedure wordt of is betrokken, dient geheimhouding te
betrachten ten aanzien van al hetgeen zij of hij in verband met het onderzoek
verneemt.

• De zittingen van de onderzoekscommissie zijn besloten.

• De originele verslagen van hoorzittingen en andere bescheiden blijven tijdens het
onderzoek in beheer van de onderzoekscommissie.

• Na afloop van het onderzoek wordt het hele dossier inclusief de verslagen van de
hoorzittingen door de onderzoekscommissie aan de opdrachtgevers overhandigd.


