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Convenant
1. De betrokken partijen
De betrokken partijen zijn:
•

Stichting Expertgroep Klokkenluiders

•

Psychotrauma Diagnose Centrum, partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep

De Stichting "Expertgroep Klokkenluiders" (SEK) stelt zich ten doel om de positie en de
rechtsbescherming van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders te
verbeteren.
Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) richt zich specifiek op specialistisch diagnostisch
onderzoek naar de psychische gevolgen van traumatiserende gebeurtenissen. Het PDC verricht
onafhankelijk onderzoek en zal de bevindingen, waaronder de diagnose en het behandeladvies
met de cliënt bespreken en aan de verwijzer doorgegeven.

2. Overwegingen
Overweqendedat de SEK voornemens-is om psvchosociale ondersteunînq te borqen 'ten
behoeve van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders,
Overwegende dat vanaf 2014 er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen betrokkenen van
de SEK en het PDC om een psychosociaalondersteuningsmodel
vorm te geven,
Overwegende dat het PDC als partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep ervaring heeft
opgebouwd in het werken met de doelgroep van de SEK,
Overwegende dat het hoofddoel van de samenwerking is:

het bieden van optimale psychosociale ondersteuning aan melders van
misstanden en klokkenluiders
In dat kader gaat het om te behalen doelen op het gebied van:
Consultatie
Diagnostiek
Verwijzing en advies
Ten behoeve van de psychosociale ondersteuning van klokkenluiders .
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3. Organisatie van de samenwerking
Melders van misstanden of klokkenluiders kunnen via de website van de SEK informatie
inwinnen. Na aanmelding bij de SEK, wordt er een intake gedaan door de SEK, indien gewenst
kan er psychosociale ondersteuning worden geboden vanuit de pool van ondersteuners uit de
SEK.
De SEK kan indien gewenst, melders verwijzen naar het PDC voor consultatie en / of
diagnostiek. Deze verwijzing zal door de SEK altijd via de huisarts worden geregeld.
De SEK formuleert ten behoeve van de verwijzing naar het POC een overzicht van de
problemen en een vraagstelling aangaande betreffende cliënt.
De SEK wijst een focal point aan binnen de SEK die fungeert als contactpersoon voor het POC.

4. Inhoudelijke Samenwerking
De kern van de samenwerking is dat de betrokken partijen kwalitatief goede psychosociale
ondersteuning willen bieden aan klokkenluiders.
Het POC hanteert verschillende diagnostische trajecten, afhankelijk van de vraagstelling van de
cliënt. Een door de SEK aangemelde cliënt zal op basis van de uitkomsten van een eerste
screening (met behulp van de SAM app.jelefonlschtriaçe
ge~prek) voor een consultatie of een
diagnostisch traject worden uitgenodigd door het PDC.
Op basis van de uitkomsten van bovenstaande zal het PDC de cliënt adviseren over een
vervolgtraject en indien nodig een verwijsadvies geven.
Ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van het melden van
misstanden op de persoon, resp. de omgeving van de klokkenluider. Met inachtneming van de
wettelijke instemmingsprocedures door cliënten, het bijhouden en verstrekken van
geanonimiseerde gegevens over diagnoses en verwijzingsadviezen aan klokkenluiders aan de
SEK en in overleg aan derden.

5. Financiën
De SEK zal cliënten verwijzen via de huisarts zodat gebruik gemaakt kan worden van de
vergoeding via de ziektekostenverzekering.
In geval er alleen sprake is van het geven van telefonische consultatie / advies door het PDC
aan de SEK en er sprake is van een redelijke tijdsinvestering, dan vindt de vergoeding van
kosten van het POC plaats op basis van facturatie door het POC aan de SEK. Mogelijke
behandel vervolgtrajecten zullen via de ziektekostenverkering moeten lopen.
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6. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar; met als startdatum 1
mei 2015.
De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd.

Aldus opgemaakt en getekend
î
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