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1

Voorwoord en verantwoording

De opleiding ‘Master of General Management’ aan de universiteit Groningen heb ik met veel plezier gevolgd
en de afronding van deze scriptie vormt de kroon op erop. Veel dank ben ik verschuldigd aan allen die mij
daarbij op enigerlei wijze hebben bijgestaan. Dit betreffen zowel mensen in mijn privéomgeving die mijn gezin
draaiend hebben gehouden in al die uren dat ik ‘niet thuis’ heb moeten geven vanwege colleges of huiswerk,
als ook collega-studenten, docenten en programmaleiding met wie in een uitdagende setting een optimale
leeromgeving is neergezet.
Met veel plezier denk ik terug aan de discussies die soms pijnlijk duidelijk maakten waar de schoen wrong,
maar die tegelijkertijd absoluut verrijkend waren voor de mens die ik mede door deze studie ben geworden.
Voor wat betreft het aspect verantwoording stel ik hier nadrukkelijk dat deze scriptie op persoonlijke titel is
geschreven. Weliswaar vormen de interviews met sleutelfunctionarissen zowel binnen als buiten Defensie een
belangrijke basis voor de empirische component van dit onderzoek, maar de mede daarop gebaseerde analyse
is uitsluitend aan mij toe te schrijven.
Den Hoorn, juni 2011
Mirjam Werges
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2

Managementsamenvatting

De overheid realiseert zich dat om invulling te geven aan de eisen van de maatschappij naar meer openheid de
overheid een actieve houding van de overheid ten aanzien van transparantie noodzakelijk is. Uit diverse
studies blijkt de overheid daar tot op heden niet erg succesvol in te zijn. Een verschijningsvorm waarlangs de
problematiek van transparantie en integer handelen door de overheid zich manifesteert is het fenomeen
klokkenluider. Met de komst van ‘klokkenluidersites’ als Wikileaks lijkt het primaat op het al dan niet
beschikbaar stellen van informatie te verschuiven van de overheid naar de burgerij. Het publiceren van grote
hoeveelheden al dan niet geheime informatie leidt tot veel emoties en discussies tussen voor- en
tegenstanders. Voorstanders betogen dat de overheid de burgers niet volledig informeert terwijl zij daar wel
recht op hebben; tegenstanders betogen juist dat de verregaande blootlegging van belangrijke en
onbelangrijke feiten het gezag van de overheid ondermijnt.
De centrale onderzoeksvraag luidt daarom: Op welke wijze beïnvloedt het fenomeen ‘klokkenluider’ het streven
van de Rijksoverheid naar een Open Overheid?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heb ik een conceptueel model voor ‘open overheid’
ontwikkeld. In mijn visie leiden de aspecten transparantie en vertrouwen, mits goed ingevuld, tot een
kwalitatief goede open overheid. Echter, dit wil nog niet zeggen dat er sprake is van een lerende organisatie.
Daarvoor is het aspect druk nodig die prikkels afgeeft richting de organisatie. Teveel druk is niet goed, de
organisatie raakt in stress en zal niet het gewenste gedrag vertonen. Te weinig druk is evenmin goed, de
organisatie wordt lui en zal zich niet inzetten om steeds beter te worden. Om de juiste balans te vinden is er
een interactie nodig tussen druk en de reactie op druk, waarbij de organisatie verschillende strategieën heeft
om met deze druk om te gaan.
Druk
Pressiegroep

Transparantie

Vertrouwen

Verantwoording

Kwaliteit
open
overheid

Wet- en
regelgeving

Steeds beter
functionerende
open overheid

Organisatie
reactie op
druk

Figuur 1 Conceptueel model 'Open overheid', geïnspireerd door Linker (2006)

Kwaliteit open overheid: transparantie, vertrouwen en verantwoording
In opzet en bestaan wordt beleidsmatig door de overheid en daarbinnen ook door Defensie invulling gegeven
aan transparantie. Bestuurders en experts waarderen transparantie hoog. Echter, de werking blijft door de
gesloten risicomijdende cultuur en de afreken- en zwijgcultuur binnen Defensie achter. Ten aanzien van
vertrouwen kan op basis van het onderzoek worden geconcludeerd dat op bestuurlijk niveau weinig onderling
vertrouwen is. Initiatieven als risicoanalyses die passen bij het verbeteren van de integriteit worden als een
bedreiging gezien. Als het gaat om de integriteitszorg, dan behoort Defensie tot de vier ministeries die sinds
2004 geen voortgang hebben gemaakt. De gesloten cultuur, de afreken-, nalaat- of zwijgcultuur worden
genoemd als belangrijke oorzaken. Voor wat betreft verantwoording kan op basis van het onderzoek gesteld
worden dat Defensie al jaren grote moeite heeft om betrouwbare verantwoordingsinformatie aan te reiken.
Dit geldt voor verantwoordingsinformatie over de bedrijfsvoering van Defensie als ook over informatie over de
integriteit van de organisatie en haar medewerkers, door het ontbreken van risicoanalyses, integriteitsaudits
en interne controles op dit gebied.
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Steeds beter presterende organisatie: Geïnstitutionaliseerde druk door Wet- en regelgeving en
klokkenluiders als pressiegroep
In opzet en bestaan voldoen de WOB en Archiefwet. Maar door de gesloten cultuur waarbij er onnodig, en
onnodig hoog wordt gerubriceerd en derubricering achterblijft, komen de WOB en de Archiefwet niet tot hun
recht. De werking blijft dan ook achter. De digitalisering vergroot te noodzaak voor een deugdelijk
informatiebeheer, inclusief (de)rubricering. Er wordt weinig toegevoegde waarde gezien in een
informatiecommissaris omdat er nog voldoende verbeterruimte zit in bestaande regelgeving en uitvoering
daarvan. De nieuwe klokkenluidersregeling is een aanzienlijke verbetering van de bescherming van
klokkenluiders. Het draagt echter niet bij tot een ander beeld (lees: positiever beeld) over de klokkenluider
binnen de organisatie. Bestuurders lijken vooral gevoelig voor de druk die bij een melding wordt veroorzaakt
door de media. Politiek gezien blijft een onafhankelijk meldpunt een strijdpunt mooi kopje: meldpunt blijft
strijdpunttussen voor- en tegenstanders. De Expertgroep klokkenluiders heeft een behoorlijke invloed op het
strijdtoneel rond het onderwerp klokkenluiders.
Steeds beter presterende organisatie: reactie van de organisatie
De reactie van Defensie is in eerste aanleg gericht op vermijden van en verdedigen tegen druk. Politiek gezien
krijgt vooral de stichting Expertgroep Klokkenluiders positie. De reacties zijn verdeeld. Van compromis door
partijen die de klokkenluiderszaak een warm hart toedragen, naar verdedigen daar waar er een conflict is, tot
manipulatie wanneer blijkt dat het onderwerp politiek niet genegeerd kan worden, en getracht wordt zoveel
mogelijk controle te houden over de meldingen.
Algemene conclusies in relatie tot de onderzoeksvraag
Op grond van mijn onderzoek kom ik tot de conclusie dat het fenomeen klokkenluider weldegelijk invloed
uitoefent op de overheid. De druk wordt vooral gevoed door de angst voor de media en imagoschade. Dit
betekent dat de positie van klokkenluiders binnen de organisatie niet echt verbetert. Echter, om de reactie van
vermijden en verdedigen om te buigen in een open cultuur waar kritiek en het aan de orde stellen van
misstanden mogelijk is, is een fundamentele gedragverandering nodig. Momenteel ligt binnen Defensie de
informatiemacht bij de bestuurder. Politiek gezien lijkt er met de komst van de Expertgroep Klokkenluiders een
waardig tegengewicht geboden te worden. Maar gezien het prille bestaan van deze stichting en het uitblijven
van een onafhankelijk instituut voor klokkenluiders kunnen ze niet zoveel gewicht in de schaal leggen als
gevestigde organisaties.
Aanbevelingen
De algemene aanbeveling is om de verbetering niet in opzet en bestaan te zoeken, maar in de werking. Voer
daartoe eerst een diepgaand onderzoek uit naar de cultuur van de organisatie en toets deze uitkomsten aan
de eisen die gesteld worden aan een open cultuur die nodig is voor een open Overheid. Neem in dit onderzoek
de inzichten en aanbevelingen mee uit het TNO rapport (2011). Daarnaast geldt:
 Zorg voor sponsorship binnen elke eenheid.
 Stel het uitvoeren van risicoanalyses en –audits voor elke eenheid verplicht.
 Neem integer handelen op in de functiebeschrijving en maak het een vast onderwerp in de jaarlijkse
functioneringsgesprekken.
 Sluit aan bij de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (2009) waarin zij het volgende aanbevelen.
o
Zorg dat het integriteitsbewustzijn onder de medewerkers versterkt wordt door middel van soft
controls.
o
Verbeter de betrouwbaarheid en kwaliteit van de registratie van meldingen en inbreuken.
o
Zorg dat de minister van BZK inhoud blijft geven aan haar coördinerende en stimulerende rol op het
terrein van de integriteitszorg. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de inspanningen rond de
registratie van integriteitsinbreuken en de klokkenluidersregelingen vruchten gaan afwerpen.
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1

Inleiding

In deze inleiding wordt stilgestaan bij de aanleiding van dit onderzoek naar de effecten van klokkenluiders op
de openheid van de overheid. Na de aanleiding kom ik tot de centrale vraagstelling en de daarbij behorende
deelvragen. Deze deelvragen vallen uiteen in theoretische en empirische vragen. Vervolgens sta ik stil bij zowel
de maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie van het onderzoek en tenslotte sluit ik dit hoofdstuk af
met een paragraaf over de opbouw van het onderzoek en de gevolgde onderzoekstrategie.
1.1

Aanleiding

Openheid en transparantie zijn ‘hot topics’ binnen de overheid. In 2001 schrijft de commissie Wallage:
“voorlichting en communicatie zijn verschoven van een belangrijk verschijnsel in de marge naar het hart van
het proces van beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording”. Wallage pleit voor “een open en actieve
informatie-uitwisseling tussen bestuurders en burgers”. Openheid en communicatie zijn van levensbelang voor
iedere democratie. Het recht op betrouwbare informatie is van fundamentele betekenis voor burgers. Door
zich te laten informeren kunnen burgers overzien wat de overheid met hen voorheeft, zo stelt de commissie.
1.1.1

Het belang van openheid

Dat de overheid zich realiseert dat de maatschappij verandert en dat de rolverdeling tussen burgers en
overheid niet meer van deze tijd is, blijkt ook uit de Kabinetsvisie Andere Overheid (Kabinetsvisie 2005). In
deze visie wordt gesteld dat het voor het succes van het moderniseren van verantwoording, toezicht en
controle absoluut noodzakelijk is dat de transparantie van uitvoeringsorganisaties aanmerkelijk wordt vergroot
en dat dit vraagt om meer actieve openbaarheid. Hetzelfde wordt genoemd onder ‘de betrokkenheid van de
burger bij beleidsvorming’. Voorwaarde voor een effectieve betrokkenheid van burgers bij de beleidsvorming
is gelegen in een voldoende mate van kenbaarheid overheidsinformatie, zo concludeert de commissie.
Met de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is het recht op informatie bij wet geregeld en moet deze wet
bijdragen aan meer openheid door de overheid. Deze wet zegt onder andere dat een bestuurorgaan
informatie verstrekt over de uitvoering van zijn taak. Deze informatie is actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar.
Bovendien stelt de wet zeker dat een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaft over het beleid,
de voorbereiding en de uitvoering zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.
Verder moet de informatie gepresenteerd worden in een begrijpelijke vorm zodanig dat belanghebbende en
belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt. Daarnaast wordt gedacht aan een informatiewet
(Berendse 2009, pp9). Doelstelling is dat op elk niveau binnen de overheid openheid en transparantie kunnen
worden gegarandeerd. Door in de wet vast te leggen dat alle informatie binnen de overheid, met uitzondering
van Justitie en Defensie, volledig openbaar, traceerbaar en transparant moet zijn, kan constructief worden
gewerkt aan het vernieuwen van de overheid. In de communicatie naar de burger wordt deze nieuwe
overheid, de Open Overheid genoemd.
TNO heeft recent – in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - een beleidsanalyse afgerond
waarin aanbevelingen zijn opgenomen voor het Nederlandse beleid ten aanzien van Open Overheid (TNO,
2011). In dit rapport wordt aangegeven dat de opkomst van nieuwe internettechnologieën, nieuwe
mogelijkheden brengt om overheidsinformatie toegankelijk te maken, te hergebruiken, te combineren met
andere bronnen en te analyseren. Het rapport meldt: “Waar ‘open overheid’-beleid traditioneel stond uit het
juridisch verankeren van het recht van burgers om overheidsgegevens op te vragen (Wet Openbaarheid van
Bestuur), gaan steeds meer overheden over tot het gratis publiceren van ruwe, gestructureerde (open
formaat) en machine-readable overheidsinformatie, ook wel open data genoemd. Hiermee verschuift het
beleid van specifieke informatieverstrekking op aanvraag naar het proactief publiceren van allerhande ruwe
overheidsdata, die burgers zelf kunnen interpreteren en gebruiken om er waarde mee te creëren”.
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1.1.2

Openheid: De burger is niet tevreden

Openheid mag dan binnen overheidspublicaties te pas en te onpas worden gebruikt, het beeld dat bestaat bij
burgers is dat de overheid openheid niet serieus neemt. Davids (2010) concludeert in de zogenaamde
Ketelaarslezing dat transparantie het toverwoord in overheidspublicaties lijkt te zijn, terwijl de act lang niet
altijd vlekkeloos verloopt. Waar het gaat om informatieverstrekking, treedt de Nederlandse overheid
burgerrechten met voeten, zegt Klingenberg (2010). Er wordt - volgens haar - onvoldoende informatie
toegankelijk gemaakt en waar die informatie wel beschikbaar is, blokkeren overheden deze vaak. Er wordt
maatschappelijk zoveel waarde gehecht aan een goede en democratische bestuurvoering én aan het recht van
een burger om te weten hoe een overheid werkt dat dit in de wet is vastgelegd. Het Europees Hof van de
Rechten van de Mens (EHRM) is op dit punt heel duidelijk (Klingenberg, 2010): “Het recht op
overheidsinformatie is een basaal grondrecht”, stelt dit Europees Hof.
In de tegenstelling die binnen het thema openheid tussen overheid en burger bestaat heeft de burgerij met
het internet een belangrijk instrument in handen gekregen om zich te organiseren en met de komst van
‘klokkenluidersites’ als Wikileaks lijkt het primaat op het al dan niet beschikbaar stellen van informatie te
verschuiven van de overheid naar de burgerij. Met het publiceren van grote hoeveelheden al dan niet geheime
informatie lopen de emoties en discussies tussen voor- en tegenstanders van deze handelswijze hoog op.
Voorstanders betogen dat de overheid de burgers niet volledig informeert terwijl zij daar wel recht op hebben;
tegenstanders betogen juist dat de verregaande blootlegging van belangrijke en onbelangrijke feiten het gezag
van de overheid ondermijnt.
De klokkenluider kan dan wel aanzienlijke druk uitvoeren, maar er is nog steeds sprake van een zekere
ongelijkheid tussen de macht van de klokkenluider en de organisatie. De metafoor David en Goliath komt hier
bij mij op. Elisabeth Lissenberg verwoordde het bij haar afscheidrede als hoogleraar criminologie aan de
Universiteit van Amsterdam op 15 februari 2008 als volgt:….“Timmerman was in 2004 gedetacheerd bij de
Groningse politie, waar hij werkte aan zogenaamde cold cases: ernstige misdrijven die in het verleden, om
welke reden dan ook, niet zijn opgelost. Hij volgde in dit verband een cursus over DNA-sporen en zo stuitte hij
op bewijs waar ook het openbaar ministerie over beschikte en waaruit bleek dat de veroordeelde Cees B. de
moordenaar niet kon zijn. Met zijn collega Dick Gosewehr kaartte hij de kwestie intern aan bij de Groningse
politie en toen actie uitbleef, bracht hij een en ander in een uitzending van Netwerk naar buiten. Zijn
onthullingen leidden tot de instelling van de commissie Posthumus, die grove fouten constateerde in het
opsporingsonderzoek en twee functionarissen van het openbaar ministerie, een officier van justitie en een
advocaat-generaal, nalatigheid verweet. De veroordeelde Cees B. werd vrijgelaten en de feitelijke dader werd
alsnog veroordeeld. De betrokken politiefunctionarissen bleven op hun post en de officier van justitie en de
advocaat-generaal maakten promotie. En wat gebeurde er met de klokkenluider Harrie Timmerman? Zijn
contract bij de Groningse politie werd niet verlengd, hij mocht geen contact meer hebben met collega’s bij dat
politiekorps, hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een levensbedreigend hoge bloeddruk en
hij derfde duizenden euro’s pensioengeld per jaar omdat hij met vervroegd pensioen moest.” Dit is maar een
van de vele voorbeelden over het lot van een klokkenluider. De klokkenluider krijgt zijn gelijk, maar ten koste
van een hoge prijs. Zijn carrière is geschaad, financieel komt hij onder druk te staan, fysiek en psychisch heeft
het gevolgen en ook sociaal lijkt hij in een isolement te komen.
In voorliggende scriptie onderzoek ik het verband tussen de mate waarin brede openheid wordt afgedwongen
door het lekken van informatie en het gedrag van de overheid ten aanzien van haar streven naar meer
openheid en transparantie.
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1.2

Centrale vraagstelling

Het kennisdoel dat centraal staat in deze scriptie, is het achterhalen van de invloed van het fenomeen
klokkenluiders op de openheid en transparantie van de overheid. De centrale onderzoeksvraag luidt daarom:
Op welke wijze beïnvloedt het fenomeen klokkenluiders het streven van de Rijksoverheid naar een Open
Overheid?
Om deze centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
 Wat wordt verstaan onder Open Overheid en hoe verhoudt dit zich tot ‘goed Openbaar Bestuur’?
 Wat wordt er verstaan onder de begrippen openheid en transparantie, vertrouwen en
verantwoording en welke relatie bestaat er tussen deze begrippen?
 Wat wordt er verstaan onder het fenomeen klokkenluiders, welke overwegingen spelen een rol bij
klokkenluiders en welke spelregels gelden er?
 Welke ontwikkeling heeft het fenomeen klokkenluiders doorgemaakt en wat is het effect van deze
ontwikkeling op de Open Overheid?
1.3

Relevantie van het onderzoek

Om de relevantie van dit onderzoek te bespreken, maak ik onderscheid naar maatschappelijke en
wetenschappelijke relevantie.
1.3.1

Maatschappelijke relevantie

Dat openheid hoog op de politieke agenda staat mag duidelijk zijn. Het advies van de Commissie Wallage
(2001), de kabinetsvisie Andere overheid (2005), en het rapport van de Gemengde Commissie Communicatie
(2005) laten eenzelfde geluid horen: de overheid moet haar openheid en transparantie verder verbeteren en
haar informatie actief en planmatig openbaar maken. Opvallend is echter dat ondanks de ingezette initiatieven
van de overheid de impact van het fenomeen klokkenluiders groot is en het een maatschappelijke discussie
oproept over het al dan niet volledig transparant moeten zijn van de overheid. Interessant is om te
achterhalen wat de (precieze) effecten zijn van het fenomeen klokkenluiders op de openheid van de overheid.
Wordt de overheid daardoor steeds opener? En nemen de misstanden af? Het verkrijgen van meer inzicht in
de relatie tussen openheid, transparantie en het fenomeen klokkenluiders is relevant gezien het streven van
de Rijksdienst om het vertrouwen van de burgers in de overheid te vergroten.
1.3.2

Wetenschappelijke relevantie

Naast de aandacht die openheid krijgt in overheidscommunicatie blijft het onderwerp klokkenluider eveneens
een ‘hot item’. Een onderzoek naar de effecten van het fenomeen klokkenluiders op de openheid van de
overheid heeft nog niet plaatsgevonden. Het inzicht geven in en objectiveren van het effect van het fenomeen
klokkenluiders moet een bijdrage leveren van de discussie tussen voor- en tegenstanders van meer
transparantie en de rol van klokkenluiders daarbinnen.
1.4

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Het kader waarbinnen het onderzoek voor zowel de theorie als de
empirie wordt vormgegeven heet ‘goed openbaar bestuur’. Wat onder goed openbaar bestuur wordt
verstaan wordt als eerste uitgewerkt. Vanuit de literatuur worden vervolgens de begrippen transparantie,
vertrouwen en druk in een overheidscontext geëxpliciteerd. Het centrale thema in mijn onderzoek is de rol van
de klokkenluider op deze openheid van de overheid. Na behandeling van het fenomeen klokkenluiders worden
in de laatste paragraaf van dit theoretisch kader alle bouwstenen samengebracht en uitgewerkt tot een model
voor een open overheid dat aan de empirie kan worden getoetst.
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Na het theoretisch kader volgt een onderzoek vanuit de empirie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand
van het model van een open overheid dat op basis van het theoretisch onderzoek is samengesteld. Aan de
hand van documentstudies en interviews wordt gekeken in welke mate de overheid aan de definities en
kaders rond transparantie, vertrouwen en druk voldoet en wordt vervolgens het acteren van klokkenluiders en
klokkenluiderachtige groeperingen in relatie gebracht met het gedrag van de overheid op deze acties. Figuur 2
is een schematische weergave van het onderzoek.

Figuur 2 Onderzoeksmodel
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2

Theoretisch onderzoek

In dit theoretisch onderzoek worden de relevante begrippen uit de vraagstelling nader geduid, de
karakteristieken bepaald en onderlinge relaties vastgesteld. Dit alles om te komen tot een model voor een
‘open overheid’ dat getoetst kan worden aan de empirie. Allereerst wordt stilgestaan bij het begrip goed
openbaar bestuur om vervolgens nader in te gaan op begrippen als open, openheid en transparantie. Aan de
begrippen openheid en transparantie zijn de thema’s verantwoording en vertrouwen gelieerd. Aan deze
thema’s wordt eveneens aandacht besteed. Het theoretisch onderzoek is niet compleet zonder een
uiteenzetting van het aspect geïnstitutionaliseerde druk in relatie tot klokkenluiders, vormgegeven door
pressiegroepen. Ik zal uitgebreid bij dit onderwerp stilstaan, omdat deze relatie - in tegenstelling tot de
begrippen transparantie, openheid, vertrouwen en verantwoording - niet kan stoelen op uitgebreide
wetenschappelijk literatuur. Dit betekent niet dat deze wetenschappelijke onderbouwing niet gelegd kan
worden op basis van gelieerde wetenschappelijke studies. Geïnstitutionaliseerde druk leidt vervolgens tot een
reactie van de organisatie waar die druk, bijvoorbeeld in de vorm van een klokkenluider, op wordt
uitgeoefend. Ook bij dit onderwerp zal ik stil staan. Met de bouwblokken die nu zijn neergezet, te weten:
transparantie, vertrouwen, verantwoording, geïnstitutionaliseerde druk in de vorm van klokkenluider als
pressiegroep en wet- en regelgeving én de strategische reactie van deze druk op een organisatie, zijn alle
elementen aanwezig om een model voor een open overheid neer te zetten. In de laatste paragraaf wordt hier
uitgebreid bij stil gestaan. Aan de hand van sleutelbegrippen uit de centrale vraagstelling, transparantie, open
en klokkenluider, ben ik op zoek gegaan naar relevante literatuur. Daarbij heb ik als zoekterm eveneens de
Engelse equivalenten en vaktermen gebruikt. In bijlage 3 vindt u de tabel met de zoektermen die aan de basis
hebben gestaan van het vinden van relevante literatuur.
2.1 Goed openbaar bestuur
De discussie rond goed openbaar bestuur is niet nieuw. In de jaren tachtig werd gesteld dat de overheid voor
wat betreft het bereiken van resultaten sterk achterbleef bij het bedrijfsleven. De kosten van de overheid
namen toe, het vertrouwen van de burger in de overheid nam af en de roep om een zakelijker management
werd luider. Het bedrijfsmatiger werken is bekend geworden onder de noemer van ‘New Public Management’
(NPM). Linker (2006, p298) motiveert dat de term New Public Management niet zozeer een model of een
theorie is maar een verzamelnaam voor het meer resultaatgericht managen van overheden. New Public
Management gaat namelijk uit van het principe “run governance like business”, aldus de auteur.
Wanneer de doelen van NPM resultaatgerichtheid, verhoogde efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit van
dienstverlening en klantgerichtheid zijn, dan zien we deze doelen binnen Nederland onder andere terug in het
binnen het Rijk ingevoerde VBTB-stelsel. VBTB staat voor “Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording”.
Hood (1991) geeft aan dat vier trends in verband kunnen worden gebracht met de ontwikkeling van New
Public Management:
1. de noodzaak om de groei van de overheid terug te brengen;
2. de verschuiving naar privatisering, weg van de kern van de overheid;
3. de ontwikkeling van automatisering vooral op het gebied van de informatietechnologie in de
productie en de dienstverlening;
4. de ontwikkeling van een meer internationaal gerichte agenda, met een toenemende focus op
algemene onderwerpen van publiek management, beleidsontwikkeling, (stijl van) besluitvorming en
interdepartementale samenwerking.
De uitdaging voor overheidsorganisaties is om een balans te vinden tussen de traditionele waarden van de
publieke sector enerzijds en de NPM-vereisten anderzijds. Transparantie, openheid, toegankelijkheid,
integriteit en niet-discriminerende dienstverlening moeten worden gecombineerd met resultaatgerichtheid,
verhoogde efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid. Er ontstaat een
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spanningsveld: meer druk op de beschikbare middelen en tegelijkertijd een grotere vraag is naar een hoge
kwaliteit van publieke dienstverlening. Dit alles leidt ertoe dat overheidsorganisaties bewust naar continue
verbetering moeten streven. New Public Management is daarmee dus eerder een aanvulling op de traditionele
waarden dan dat het de traditionele waarden vervangt.
Daar waar het accent in de jaren tachtig lag op de verzakelijking van de overheid, verschuift de discussie het
laatste decennium naar verantwoording en transparantie. Het begrip NPM is naar de achtergrond geraakt en
het begrip goed openbaar bestuur doet zijn herintrede.
De Verenigde Naties (VN) gaat uit van acht kenmerken voor
goed openbaar bestuur, die ook in Nederland als
uitgangspunt zijn genomen (Algemene Rekenkamer 2004).
Onder goed openbaar bestuur wordt door de VN verstaan:
‘het geheel van structuren en processen dat met behulp van
bindende beslissingen richting geeft aan maatschappelijke
ontwikkeling’. Volgens de VN zorgt goed openbaar bestuur
er mede voor dat corruptie wordt geminimaliseerd en dat
rekening wordt gehouden met de gezichtspunten van
minderheden in de samenleving. In figuur 3 zijn deze
kenmerken opgesomd (een toelichting op deze figuur treft u
aan in bijlage 4). Gezien de vraagstelling van mijn onderzoek
zijn vooral de thema’s ‘open’, ‘transparant’ en ‘publieke
Figuur 3 Kenmerken goed openbaar bestuur (Algemene Rekenkamer, 2005)

verantwoording’ uit dit model van goed openbaar bestuur relevant. Deze thema’s worden in de volgende
paragrafen uitgediept en bieden de opmaat naar vervolgthema’s vertrouwen en druk die mede essentieel zijn
om te komen tot een model van ‘open overheid’.
2.2 Transparantie, openheid en verantwoording?
De begrippen openheid en transparantie lijken qua betekenis erg op elkaar; soms worden zij als synoniemen
van elkaar gezien, soms als complementaire begrippen. In overheidscommunicatie worden de begrippen
openheid en transparantie veelal als een twee-eenheid genoemd waarbij het er naar mijn mening op lijkt dat
er geen sprake is van twee inhoudelijk verschillende punten doch het willen benadrukken van een en
hetzelfde. In het kader van het voorliggende onderzoek is het zinvol om stil te staan bij deze begrippen en hun
onderlinge relatie. Is er een duidelijk onderscheid tussen de begrippen openheid en transparantie of zijn het
inderdaad simpelweg synoniemen?
Diverse auteurs hebben zich verdiept in het verschil tussen en het verstrengeld zijn van deze begrippen. Aan
drie auteurs die het onderscheid tussen openheid en transparantie hebben onderzocht wil ik aandacht
besteden om aan de hand van hun inzichten te komen tot een afbakening van deze begrippen voor het
voorliggende onderzoek. De auteurs die achtereenvolgens kort worden beschouwd zijn Birkenshaw (2006),
Larsson (1998, in Heald 2006) en La Porte (2002).
Birkinshaw (2006: 189–91) wijst op de manier waarop binnen de United Kingdom in negatieve zin door
overheden gebruik wordt gemaakt van de behoefte aan een open overheid. Zij hanteren openheid als toegang
geven tot informatie uitsluitend onder niet juridische bindingcodes zodat er geen rechten aan ontleend
kunnen worden (p. 190), dus een houding gericht op het vermijden van het afdwingen van wettelijke
verplichting. Volgens de auteur betekent openheid het concentreren op processen die de burger de
mogelijkheid geven om de uitvoering en activiteiten van de overheid te zien en te beoordelen (enkele
uitzonderingen daargelaten). De manier waarop transparantie verder reikt dan openheid is naar zijn mening
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dat wetten en publieke processen zo toegankelijk mogelijk moet worden gemaakt, waarbij complexiteit en
ongeordendheid als ook geheimhouding obstakels zijn voor transparantie.
Larsson (1998: 40–2) in Heald (2006) benadrukt een vergelijkbaar verschil. Transparantie reikt voorbij
openheid door de omarming van eenvoud en begrijpelijkheid. Bijvoorbeeld: het is voor een organisatie
mogelijk om open te zijn door wel inzicht te verstrekken in documenten en procedures, maar niet transparant
te zijn doordat de ontvanger van de informatie deze informatie ervaart als onsamenhangend. Openheid mag
daardoor gerekend worden tot een karakteristiek van de organisatie terwijl transparantie een externe partij
nodig heeft die in staat is om de beschikbaar gestelde informatie te verwerken en te begrijpen.
Volgens La Porte (2002, pp 413) is openheid een meetlat waarlangs afgelezen kan worden de mate waarin de
overheid burgers tegemoet komt in hun behoefte aan informatie en diensten. En verder “Openheid mag ook
gezien worden als een maatstaf voor het nemen van verantwoordelijkheid door de overheid zodat de
maatschappij in een dagelijkse interactie de activiteiten van de overheid kan beoordelen. Volgens La Porte
refereert transparantie “…. Aan het vermogen van informatie om te navigeren in een breed sociaal systeem’.
Spanning tussen transparantie, geheimhouding en privacy
Op basis van voorgaande definities van transparantie zou geconcludeerd kunnen worden dat transparantie in
alle opzichten en openheid ten aanzien van alles het uitgangspunt zou moeten zijn. Volgens onze wetgeving
zijn er wel degelijk beperkingen verbonden aan transparantie. De WOB zegt dat geen informatie verstrekt mag
worden voor zover dit: de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; de veiligheid van de Staat zou
kunnen schaden; het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld of het persoonsgegevens betreft die inbreuk maken op de
persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zegt deze wet dat ook geen informatie verstrekt wordt wanneer het
belang van de aanvrager niet opweegt tegen de volgende belangen: De betrekkingen van Nederland met
andere staten en met internationale organisaties; de economische of financiële belangen van de Staat, de
opsporing en vervolging van strafbare feiten, inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang, dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis
te kunnen nemen van de informatie en tenslotte het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
Op basis van bovenstaande kom ik tot de conclusie dat transparantie het gevraagd en ongevraagd proactief
beschikbaar stellen is van actuele en nauwkeurige informatie ten einde inzicht te geven in overheidsinformatie
en verantwoording af te leggen over de uitvoering van haar taak. Deze informatie moet verder niet alleen
beschikbaar zijn maar ook begrijpelijk voor de lezer. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen. Samengevat
betreffen de uitzonderingen de staatsveiligheid, de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en fabricagegegevens en
informatie over de persoonlijke levenssfeer.
Wanneer we de definitie van ‘transparantie’ nader beschouwen, valt op dat transparantie niet los kan worden
gezien van verantwoording afleggen. Blijkbaar heeft de burger niet het vertrouwen dat de overheid op een
juiste wijze verantwoording aflegt. Hoewel het twee aparte zaken zijn, transparantie (laten zien wat je doet)
en verantwoording (uitleggen wat je doet en dat eventueel toetsen aan regels/wetten) wordt impliciet gesteld
dat er geen vertrouwen is zonder zichtbare en controleerbare verantwoording. Om uiteindelijk tot een model
te komen voor een open overheid is het van belang om de begrippen verantwoording en vertrouwen te
betrekken bij het onderzoek. In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de relatie tussen vertrouwen
en transparantie en vervolgens stilgestaan bij verantwoording in relatie tot druk.
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2.3 Een kwestie van vertrouwen
Mayer1 (1998) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het belang van vertrouwen en dan in het bijzonder in
de context van een sturingsrelatie. Dit heeft geleid tot een conceptueel model voor vertrouwen waarin drie
elementen die samen invulling geven aan vertrouwen zijn verenigd. Deze elementen zijn vaardigheid,
welwillendheid en integriteit die gezien moeten worden als relevante input om te komen tot een
vertrouwensbasis. Linker (2006) heeft het conceptuele model van vertrouwen van Mayer (1998)
vereenvoudigd (zie figuur 4).

Figuur 4 Linkers (2006) conceptueel model vertrouwen, gebaseerd op Mayer (1998)

Hieronder worden de elementen vaardigheid, welwillendheid en integriteit uit figuur 5 kort toegelicht.
• Vaardigheid. Dit betreft de competenties die een bestuurorgaan bezit om ook daadwerkelijk uitvoering te
geven aan de eis tot meer openheid. Kan de maatschappij erop vertrouwen dat de organisatie de
capaciteiten heeft om haar taak ten aanzien van openheid naar behoren uit te voeren?
• Welwillendheid. Dit betreft de mate waarin het bestuursorgaan blijk geeft van zijn positieve inzet om bij te
dragen aan openheid. Kan de maatschappij erop vertrouwen dat de het bestuursorgaan de juiste intenties
heeft?
• Integriteit. Hierbinnen staat de vraag centraal hoe zuiver een bestuurorgaan handelt. Zuiver in de zin van:
gebeurt er ook wat is afgesproken/toegezegd? Centrale thema’s zijn dan ook: hoe congruent zijn woorden
en daden, hoe consistent is de uitvoering en wordt er eerlijk en volledig gecommuniceerd?
• Risicotoelatend gedrag. Een belangrijke factor in het model van Mayer is het nemen van risico in een
sturingsrelatie. Het nemen van risico is inherent aan het invulling geven aan welwillendheid. Dit betekent
niet dat een partij alles moet riskeren om vertrouwen te krijgen, maar wel enig risico moet nemen om een
vertrouwenbasis te creëren.
In relatie tot de begrippen openheid en transparantie wordt ook regelmatig het onderwerp verantwoording
genoemd. Zo stelt La Porte (2002) dat openheid een belangrijk instrument is om de prestatie van de overheid
te meten en de overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid. De behoefte aan meer openheid is
deels ingegeven door het feit dat burgers gebruik willen maken van deze kennis voor bij voorbeeld hun eigen
bedrijfsuitvoering. Primair lijkt echter de reden te zijn, inzicht te hebben in de uitvoering en activiteiten van de
overheid en deze te kunnen beoordelen (Birkinshaw, 2006). Anders gesteld: de burger wil een middel hebben
dat hem de mogelijkheid biedt om het gedrag van de overheid te beïnvloeden. Kortom, de burger wil druk
kunnen uitvoeren en heeft kaders nodig die de mogelijkheid bieden om deze druk uit te oefenen. In het kader
van mijn onderzoek gaat het in het bijzonder om druk die uitgevoerd wordt door het fenomeen klokkenluiders.
Daarom zal ik eerst het onderwerp ‘klokkenluider’ nader duiden alvorens in te gaan op het onderwerp druk.

1 Mayer’s conceptuele model wordt tot op heden gezien als een van de vooraanstaande onderzoeken op het gebied van vertrouwen. In de database ‘business

premier support’ wordt dit document 365 geciteerd (meetmoment 17 maart 2011).
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2.4

Wat is een klokkenluider?

Een gangbare definitie voor ‘klokkenluiden’ is het onthullen door (voormalig) functionarissen binnen een
organisatie van illegale, immorele of onwettige praktijken die vallen onder de verantwoordelijkheid van hun
werkgever en waar deze personen het vermogen hebben om iets tegen deze praktijken te ondernemen (Near,
Miceli, 1985, p.4). Een andere definitie wordt gegeven door Jubb, (1999, p.83): Klokkenluiden is een
opzettelijk, niet verplichtende handeling van het onthullen van gevoelige informatie, naar het publieke
domein. Klokkenluiden wordt soms geplaatst onder de term ‘lekken’ of ‘verklikken’, maar dat is niet terecht.
Bij beide mag dan sprake zijn van het openbaar maken van vertrouwelijke informatie, een klokkenluider doet
dat niet anoniem en streeft er naar dat de misstanden worden opgelost. Lekken of verklikken gebeurt anoniem
en onduidelijk blijft welke bedoeling de lekker of verklikker heeft (Lissenberg, 2008).
Vanaf 2006 zien we nadrukkelijk een nieuw fenomeen ontstaan, en wel het faciliteren van klokkenluiders door
middel van websites. In een uitnodiging voor een lezing met als thema ‘Wikileaks en mensenrechten: digitale
klokkenluiders of politieke paparazzi?’ van het Nederlandse Juristen Comité voor de mensenrechten (NJCM) 2
kwam ik de benaming ‘digitale klokkenluider’ tegen. Deze uitdrukking is naar mijn mening een goede
afspiegeling van de recente ontwikkeling en deze zal ik daarom in dit onderzoek hanteren. In de volgende
paragraaf zal ik nader ingaan op deze recente ontwikkeling van klokkenluidersites.
2.5

De digitale klokkenluider

Met de komst van deze internetsites lijkt de machtsverhouding tussen klokkenluider en organisatie te
verschuiven ten gunste van de klokkenluider. Hoewel er de laatste jaren veel is geschreven over de acties van
deze digitale klokkenluiders in de media en in het bijzonder over Wikileaks, hebben er nog maar weinig
wetenschappelijke studies zich over dit onderwerp gebogen. Daarom heb ik aan de hand van
wetenschappelijke onderzoeken over ‘traditionele’ klokkenluiders, aangevuld met informatie gedestilleerd van
het internet en opinieprogramma’s een beschouwing gemaakt van het nieuwe fenomeen klokkenluidersites cq
de digitale klokkenluider.
Het ideële streven van de digitale klokkenluiderorganisatie is het openbaar maken van alle belangrijke
informatie. Wanneer we teruggrijpen op de twee theorieën die de rechtvaardiging van klokkenluiden
beschreven, dan zien we hier een derde insteek. De standaardtheorie ging uit van klokkenluiden wanneer er
serieuze schade aan de maatschappij wordt toegebracht, de medeplichtigheidtheorie ziet klokkenluiden in een
breder verband en zegt dat het gerechtvaardigd is wanneer er sprake is van misstanden. De digitale
klokkenluiderorganisatie rekt het begrip nog verder op en zegt dat alle belangrijke informatie toegankelijk
moet zijn. De belangrijkste klokkenluidersite Wikileaks ziet zichzelf als een verdediger van de vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van pers en media en zegt dat het publiceren van belangrijke informatie de
transparantie bevordert en dat deze transparantie een betere maatschappij creëert voor alle burgers, de
corruptie vermindert en de democratie versterkt. Met deze beschrijving voldoet de digitale klokkenluider nog
meer dan de traditionele klokkenluider aan de beschrijving van de ideële pressiegroep. De digitale
klokkenluider introduceert verder een aantal nieuwe spelregels die niet overeenkomen met de definitie van de
‘traditionele klokkenluider’. Een belangrijk element van klokkenluider zijn is dat de klokkenluider zich bekend
maakt. Bij de digitale klokkenluider die georganiseerd is via een internetsite is dit niet het geval. Sterker nog,
de belangrijkste klokkenluidersite van dit moment – Wikileaks - ‘adverteert’ met de bescherming van de
anonimiteit van de klokkenluider. Deze houding is te vergelijken met de journalist die zijn bronnen beschermt.
Net als bij een verklikker is niet duidelijk wat de klokkenluider wil bereiken met het bekendmaken van de
informatie, evenmin lijkt van belang welke relatie de klokkenluider heeft tot de onthulde informatie. De
digitale klokkenluider bestaat bij de gratie van de informele toegang binnen het openbaar bestuur. Een andere
spelregel is dat de digitale klokkenluiderorganisatie zich niet committeert aan spelregels van de organisatie of

2

www.njcm.nl/site/events/show/116
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wetten van het land. Zij gaat direct de confrontatie aan, gebruikmakend van de publieke opinie en het bewust
in verlegenheid brengen van de betreffende organisatie.
Met voorgaande kennis voer het fenomeen ‘klokkenluiden’ wil ik nog even een verdiepingsslag maken door
nader in te gaan op de vraag: wat rechtvaardigt het luiden van de klok? De volgende paragraaf geeft antwoord
op deze vraag.
Medeplichtigheidtheorie
In de literatuur is veel stilgestaan bij de vraag ‘wat rechtvaardigt het luiden van de klok’ (Tsahuridu
Vandekerckhove 2007, Lindblom 2007, Davis 2009) en dat is blijkbaar nodig omdat het niet vanzelfsprekend is
dat de klokkenluider met open armen wordt ontvangen. Het fenomeen klokkenluider krijgt zijn
wetenschappelijke onderbouwing vanuit de medeplichtigheidtheorie die voortkomt uit de criminologie. Davis
(2009) is een van de auteurs die hier onderzoek naar heeft gedaan. Hij verklaart het gedrag aan de hand van
de twee theorieën: de standaardtheorie en de medeplichtigheidtheorie. De kern van de standaardtheorie is
dat klokkenluiden is toegestaan wanneer de organisatie waar de klokkenluider toe behoort serieuze een
aanzienlijke schade berokkent aan de maatschappij en de klokkenluider binnen zijn eigen organisatie geen
gehoord vindt iets aan deze situatie te doen. De medeplichtigheidtheorie gaat verder dan ‘schade toebrengen’
en zegt dat klokkenluiden moreel is gerechtvaardigd wanneer er misstanden plaatsvinden, dus nog voor het
moment dat de misstanden leiden tot daadwerkelijke schade. Hierdoor vallen meer klokkenluiders onder de
definitie van ‘klokkenluiden’. Als het gaat om de overweging om te gaan klokkenluiden voegt de
medeplichtigheidtheorie een belangrijke component toe ten opzichte van de standaardtheorie. Davis (2009) is
van mening dat de medeplichtigheidtheorie beter past bij het verklaren van klokkenluiders omdat dat een
belangrijke reden gevonden wordt in de nauwe betrokkenheid van de functionaris bij de activiteiten waar de
misstanden plaatsvinden. Het onthullen van de misstanden vindt dan plaats vanuit de verplichting die de
klokkenluider voelt als gevolg van zijn medeplichtigheid aan de misstanden en niet zozeer vanuit het
gezichtspunt van ‘schade berokkenen’. Dit aspect is belangrijk omdat zo meer gevallen onder de noemer
klokkenluider kunnen worden geschaard, proactieve acties om de klok te luiden worden gerechtvaardigd en
schade wordt voorkomen en ten slotte meer klokkenluiders onder de bescherming van een
klokkenluidersregeling vallen. Op deze klokkenluidersregeling kom ik later, in paragraaf ‘Wet- en regelgeving’,
nog even terug.
2.6 Geïnstitutionaliseerde druk
Druk als prikkel om de overheid aan te zetten tot het juiste gedrag bijvoorbeeld als het gaat om meer
transparantie en verantwoording is nodig. Maar wat wordt verstaan onder druk? In mijn zoektocht naar een
antwoord heb ik aansluiting gevonden bij het begrip geïnstitutionaliseerde druk. Bij geïnstitutionaliseerde druk
moet worden gedacht aan wet- en regelgeving (die een bepaald gedrag afdwingt) maar ook beïnvloeding van
de publieke opinie door publicaties in de pers, activiteiten van actiegroepen, etc. (Oliver 1991). In de context
van de overheid kan geïnstitutionaliseerde druk dus door de overheid worden opdragen (wet- en regelgeving),
maar ook aan de overheid worden opgelegd door belangengroeperingen, pressiegroepen, publieke opinie enz.
In het kader van voorliggend onderzoek gaat geïnstitutionaliseerde druk over wet- en regelgeving en over druk
die wordt opgelegd wordt op de overheid en wel door het fenomeen klokkenluider.
2.6.1

Geïnstitutionaliseerde druk door klokkenluider als pressiegroepen

De vraag die zich voordoet is of het fenomeen klokkenluider vervat mag worden onder de begrippen belangenof pressiegroep. Om deze vraag te beantwoorden moeten deze begrippen eerst nader worden geduid. Van
Mierlo3 (1988) heeft in zijn boek ‘pressiegroepen in de Nederlandse politiek’ een overzichtswerk gemaakt van
3

Het werk van Van Mierlo dateert uit 1988, de documenten lijken niet in wetenschappelijke publicaties voor te komen. In recent
Nederlandstalig onderzoek naar pressiegroepen (Scriptie: De invloed van belangengroepen op de beleidsvorming. Onderzoek naar de rol
van de Boerenbond tijdens het overleg rond de financiering van de BSE-testen (Ria Binst, 2005)) wordt Van Mierlo nog steeds als een
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pressiegroepen en de mogelijkheden die dit fenomeen biedt aan de burger om meer invloed uit te oefenen op
de politiek. Het verschil tussen belangen- en pressiegroepen is volgens Van Mierlo en Van Mil (1988) dat een
pressiegroep probeert invloed uit te oefenen op het beleid, wat een belangengroep niet doet. Een organisatie
kan volgens Van Mierlo en Van Mil (1988) afwisselend en gelijktijdig belangengroep als pressiegroep zijn. Vele
belangengroepen zijn volgens hen latente pressiegroepen die enkel als pressiegroep optreden als hun belang
geschaad wordt. Een volgend belangrijk punt is dat pressiegroepen zich richten op een bepaald aspect of
domein van het overheidsbeleid en dus niet op het beleid in zijn geheel.
De begrippen belangengroep en pressiegroep zijn nu nader verklaard en kunnen als opmaat dienen voor het
positioneren van het fenomeen klokkenluiders binnen deze begrippen. In de volgende paragraaf wordt hier
verder op ingegaan.
2.6.2

Het fenomeen klokkenluider als pressiegroep

De vraag die zich in het kader van mijn onderzoek voordoet is of het fenomeen klokkenluider geschaard mag
worden onder het begrip geïnstitutionaliseerde druk in de vorm van een pressiegroep. Je zou kunnen stellen
dat een individuele klokkenluider niet is georganiseerd en daarmee niet onder de definitie van pressiegroep
valt en ook niet onder geïnstitutionaliseerde druk. De vraag is of een dergelijk vluchtige conclusie juist is. Op
het moment dat een klokkenluider in de openbaarheid treedt, heeft hij veelal gehoor gevonden bij een
georganiseerde partij (veelal de media) en is hij daarmee in staat om net als een pressiegroep één bepaald
doel na te streven. Legitimatie van deze uitspraak meen ik te vinden in een van de typologieën van
pressiegroepen. Van Mierlo (1988) geeft aan dat er diverse vormen van pressiegroepen bestaan waar onder
de ‘ideële pressiegroepen’. Deze groep, zo stelt Van Mierlo, houdt zich bezig met specifieke
beleidsdoelstellingen die vaak een ideëel karakter dragen. Zij benadrukken niet de belangen van gehele
(sociaal-) economische beleidssectoren maar slechts aspecten of onderdelen van een bepaalde sector. Verder
zijn zij dikwijls minder omvangrijk en minder goed georganiseerd en spreken niet namens aanwijsbare
maatschappelijke groeperingen. Daarmee hebben zij vaak het karakter van een doelorganisatie. Wanneer ik de
karakteristieken van een pressiegroep projecteer op de digitale klokkenluider, dan sluiten deze eveneens aan.
Het zijn veelal ideële organisaties en nog sterker dan de individuele klokkenluider die de pressie ‘organiseert’
rond veelal een thema waarlangs de misstanden plaatsvinden, biedt de digitale klokkenluider een platform
voor alle thema’s waarover de klok geluid wordt.
Als het gaat om invloed uitoefenen, maakt van Mierlo (1988) onderscheid in formele en informele toegang.
Informele toegang, zo merkt deze auteur op, ontstaat wanneer individuen binnen het openbaar bestuur
betrekkingen onderhouden met individuen daarbuiten. Deze betrekkingen vloeien voort uit sociale interactie
en is het gevolg van toeval of persoonlijke factoren. Daarbij kan een gemeenschappelijke achtergrond een
belangrijke rol spelen omdat daardoor de kans op communicatie en het aangaan van relaties toeneemt. Van
Mierlo doelt hier op de invloed die pressiegroepen die via de informele toegang op de besluitvorming kan
uitoefenen. Ik bedoel het in mijn onderzoek juist andersom: een individu of een groep binnen een organisatie
dat of die via de informele toegang de pressiegroep vorm geeft of voedt (externe druk) om intern iets voor
elkaar te krijgen.
2.6.3

Geïnstitutionaliseerde druk door wet- en regelgeving

Zoals uit de definitie van ‘geïnstitutionaliseerde druk’ blijkt in paragraaf 2.7.1, worden naast pressiegroepen
ook wet- en regelgeving begrepen onder deze definitie. Dit laatste vooral om het gewenste gedrag af te
dwingen. Naast de eerder genoemde Wet Openbaarheid van Bestuur is ook de Archiefwet en de
klokkenluidersregeling in de context van dit onderzoek relevant. In de context van deze studie zal voor de

belangrijke auteur gezien op dit gebied. Dit en het feit dat de onderzoeken van Van Mierlo pressiegroepen beschrijven in een Nederlandse
context hebben mij doen besluiten Van Mierlo mede als uitgangspunt van mijn onderzoek te nemen.
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beeldvorming worden volstaan met het geven van een korte uitleg over deze twee wetten en de regeling
nader worden toegelicht.
Wet Openbaarheid van Bestuur
In 1980 is de Wet Openbaarheid van Bestuur in werking getreden waarmee het recht op informatie bij wet
geregeld is en deze wet moet bijdragen aan meer openheid door de overheid. In hoofdstuk 2 van de wet wordt
over openbaarheid onder andere volgende gemeld: een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn
taak informatie en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Deze informatie
is actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar. Verder zegt de wet over het proactief informatie verstrekken onder
andere: een bestuursorgaan verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de
uitvoering, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Daarnaast moet deze
informatie in begrijpelijke vorm worden aangereikt.
Niet alles is openbaar.
De wet geeft eveneens aan welke beperkingen gelden. Het hoofdstuk over uitzonderingsgronden en
beperkingen zegt daar onder andere over dat geen informatie wordt verstrekt wanneer dat de eenheid van de
Kroon in gevaar zou kunnen brengen; de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; bedrijfs- en
fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld of persoonsgegevens betreft
tenzij de verstrekking geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn er nog enkele
beperkingen die gelden. Gemakshalve zijn deze – gezien de geringe relevantie voor dit onderzoek - niet in dit
document opgenomen.4
De Archiefwet
In de Archiefwet is geregeld hoe overheden hun archieven moeten beheren. In deze wet staat onder andere
aan welke eisen de archiefruimte en de apparatuur voor archivering en bewaarplaatsen moeten voldoen.
Bovendien wordt in de wet geregeld dat overheidsinstellingen uiterlijk 20 jaar na het afsluiten van dossiers
hun informatie moeten bewaren of vernietigen. De te bewaren informatie moet worden overgedragen aan
openbare archiefbewaarplaatsen.
De Klokkenluidersregeling
Binnen de overheid is de klokkenluider bij wet beschermd en mag hij niet in zijn positie geschaad worden
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2009). Met ingang van 1 januari 2010 is nieuwe regeling in
werking getreden. Vanaf die datum kan met behulp van een nieuwe procedure veilig, vertrouwd en eenvoudig
worden gemeld. Naast de ruimere toegankelijkheid van de procedure, gaat het om belangrijke nieuwe
maatregelen ter bescherming van de melders. De maatregelen zijn gericht op het voorkomen van schade als
gevolg van de melding. Zo kan de melder kiezen tussen het openlijk melden bij een leidinggevende en het
vertrouwelijk melden bij zijn vertrouwenspersoon. Voorts kan de medewerker sneller rechtstreeks naar een
externe commissie, nu nog de Commissie integriteit overheid. De medewerker die te goeder trouw meldt, mag
niet benadeeld worden vanwege de melding. Daarbij is nu concreet gemaakt wat onder benadeling wordt
verstaan. Medewerkers die vermoeden als gevolg van een melding toch te worden benadeeld en daartegen
willen procederen, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de proceskosten. Die aanspraak
ontstaat al op het moment dat de medewerker zich laat ondersteunen indien er sprake is van een
voorgenomen besluit en strekt zich ook uit tot de procedures in bezwaar en bij de rechter. Iedere
overheidsector heeft een onafhankelijke commissie als extern meldpunt ingesteld zoals de Commissie
Integriteit Overheid (CIO).

4 De volledige tekst van de WOB is te vinden via de volgende link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/.
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Geïnstitutionaliseerde druk uitgevoerd door pressiegroepen in de vorm van klokkenluiders(organisaties) en
wet- en regelgeving roept een reactie op van de organisatie waar deze druk op wordt uitgevoerd. In de
volgende paragrafen wordt nader ingegaan op wat die reactie kan zijn.
2.7

Strategische reactie van organisaties op institutionele druk

In de jaren 80 waren de meningen over het belang van pressiegroepen verdeeld. Pressiegroepen zouden het
democratisch proces in gevaar brengen doordat zij druk uitoefenen op de overheid voor een deelbelang terwijl
de overheid het algemeen belang zou moeten behartigen (Rosenthal ea 1987 in Van Mierlo 1988). Een andere
stroming is van mening dat pressiegroepen noodzakelijk zijn als intermediaire structuren naast politieke
partijen om burgers in staat te stellen op een adequate wijze uiting te geven aan hun uiteenlopende
opvattingen en belangen, aldus Rosenthal ea 1987 in Van Mierlo. In recente literatuur (Scott ea 2005, Delmas,
Toffel 2005) wordt de rol van een pressiegroep als zodanig niet ter discussie gesteld, maar deze onderzoeken
richten zich vooral op de strategische reactie van organisaties op de geïnstitutionaliseerde druk. Nu we
transparantie, vertrouwen en geïnstitutionaliseerde druk nader hebben beschouwd, kan het theoretisch kader
worden afgerond met de strategische reactie op deze druk. Oliver (1991) heeft daartoe een kader ontwikkeld
dat - hoewel we inmiddels 20 jaar verder zijn – in de institutionele theorie nog steeds als leidend wordt
beschouwd5 (Clemens, Douglas 2005). In mijn onderzoek gebruik ik het denkkader van Oliver dan ook als
uitgangspunt voor het beschrijven van de strategische reactie van organisaties op institutionele druk.
Oliver (1991) gaat ervan uit dat een organisatie de mogelijkheid heeft om op verschillende manieren op
geïnstitutionaliseerde druk te reageren. Zij onderscheidt vijf strategieën die door (grote) organisaties kunnen
worden gevolgd. Zij beargumenteert dat het verzet tegen de uitgevoerde druk varieert van passief tot actief
verzet. Zij labelt deze variaties in accepteren, streven naar compromis, vermijden van druk, verdedigen tegen
druk en beïnvloeden (manipuleren) van de partij die druk uitvoert. Accepteren is de meest passieve strategie
want de organisatie gaat feitelijk akkoord met de geïnstitutionaliseerde druk. De andere vier strategieën
representeren een toenemende actieve reactie op cq verzet tegen de opgelegde druk. Oliver onderscheidt
binnen elk van de vijf strategieën ook nog drie tactieken. In tabel 1 zijn de strategische reacties inclusief de
onderkende tactieken opgesomd.
Stategies

Tactics

Examples

Acquiescence

Habit
Following invisible, taken-for-granted norms
Imitate
Mimicking institutional models
Comply
Obeying rules and accepting norms
Compromise
Balance
Balancing the expectations of multiple consituents
Pacify
Placating an accommodating institutional elements
Bargain
Negotiating with institutional stakeholders
Avoidance
Conceal
Disguising nonconformity
Buffer
Loosening institutional attachments
Escape
Changing goals, activities or domains
Defiance
Dismiss
Ignoring explicit norms and values
Challenge
Contesting rules and requirements
Attack
Assaulting the sources of institutional pressure
Manipulation
Co-opt
Importing influential constituents
Influence
Shaping values and criteria
Tabel 1 Strategic responses to institutional processes, (Oliver 1991)
Control
Dominating institutional constituents and processes

5 Oliver’s artikel ‘strategic responses to institutional processes’ is 645 x geciteerd in de database ‘business source premier’ meet moment 15 maart 2011.

Clemens en Douglas refereren aan drie studies waarin de reikwijdte van haar denkkader is getoetst (Etherington en Richardson, 1994, Goodstein 1994, Ingram
en Simons, 1995, Miliken et al., 1998) alvorens zij ingaan op hun eigen onderzoek (2005) waarin het denkkader eveneens wordt getoetst. De resultaten van
het onderzoek van deze auteurs bevestigen het conceptuele model van Oliver vanuit de empirie .
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Oliver’s (1991) conceptuele model omvat eveneens vijf aspecten van de geïnstitutionaliseerde druk die - al dan
niet in onderlinge samenhang – mede het gedrag van organisaties bepalen. Deze vijf aspecten omvatten de
vragen ‘waarom wordt er druk uitgevoerd? Wie voert de druk uit? Waar bestaat de druk uit? Wat is de reden
dat er druk wordt uitgevoerd? En waar wordt druk uitgevoerd? Door beantwoording van deze vragen ontstaat
er een beter inzicht in de factoren die druk bepalen en kan een nagedacht over een strategie hoe met deze
druk om te gaan. In onderstaande tabel zijn de vijf aspecten samengevat.
Dimensie

Uitleg

Cause

Is er een reden voor druk? Hoe groot is bijvoorbeeld de maatschappelijke relevantie van
presteren of efficiency op een bepaald terrein? Hoe meer reden, des te meer druk
Constituents
Principaal of toezichthouder. Iets breder geïnterpreteerd: welke en hoeveel partijen
oefenen druk uit? Hoe meer partijen hoe meer druk.
Content
Op inhoud: welke doelstellingen, prestaties, normen of eigen moeten worden gehaald?
Hoe hoger de lat, des te meer druk.
Control
In hoeverre wordt op het behalen van deze doelstellingen, prestaties, normen of eisen
gestuurd en worden er consequenties verbonden aan het niet halen ervan?
Context
In welke context wordt druk uitgeoefend? Gaan andere zaken goed? Hoe (politiek) gevoelig
is de materie? Hoe onzekerder of instabieler de context des te meer druk.
Tabel 2 Vijf aspecten van druk (Oliver, 1991)
Bij de opbouw van de druk benoemt Oliver (1991) expliciet de externe samenhang van de drukkende partijen
op de (grote) organisatie. Een bijzondere uitvoering is die waarbij argumentatie van de extern samenhangende
partijen wordt gevoed van binnenuit. We spreken in dat geval van een 'klokkenluider' in de organisatie. Met
het positioneren van de strategische reactie van organisaties op geïnstitutionaliseerde druk zijn alle
bouwstenen uitgewerkt en kunnen deze bijeen worden gebracht tot een conceptueel model van een open
overheid. In de volgende paragraaf wordt dit model toegelicht.
2.8 Het conceptuele model van ‘open overheid’?
In de voorgaande paragrafen zijn de afzonderlijke blokken die samen het model van open overheid vormen
uitgewerkt. Twee blokken zijn nog niet toegelicht en zullen in deze paragraaf aan de orde komen. Voordat ik
mij richt op deze toelichting, wil ik aandacht besteden aan de verantwoording van het conceptuele model.
Voor het model van de open overheid ben ik geïnspireerd door het sturingsmodel van Linker (2006). In bijlage
2 treft u de uitwerking van dit model aan. De essentie van het model van Linker is dat de drie componenten
organisatie, control en vertrouwen – wanneer goed ingevuld – de basis vormen voor een kwalitatief goede
sturing. Maar om te kunnen spreken van een steeds beter presterende organisatie is druk nodig om de juiste
prikkels af te geven die dit beter presteren stimuleren.
Om het model geschikt te maken heb ik de begrippen organisatie en control in mijn uitwerking veranderd in
transparantie en verantwoording. Het begrip vertrouwen is identiek aan de weergave uit het model van Linker.
Het aspect ‘druk’ valt in mijn model uiteen in druk door pressiegroepen en druk door wet- en regelgeving.
Linker gaat in zijn model bij het
Druk
aspect druk voorbij aan de reactie
Pressiegroep
Transparantie
van de organisatie op deze druk. Elke
actie leidt immers tot een reactie en
Kwaliteit
Steeds beter
Wet- en
Vertrouwen
open
functionerende
het model is niet compleet wanneer
regelgeving
overheid
open overheid
deze reactie, die verschillende
Organisatie
Verantwoording
vormen aan kan nemen, niet in het
reactie op
model is opgenomen.
druk
Figuur 5 Conceptueel model van 'Open overheid', geïnspireerd door Linker (2006)
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In mijn model heeft dit aspect dan ook een plaats gekregen.
Kortom: in mijn visie leiden de aspecten transparantie en vertrouwen, mits goed ingevuld, tot een kwalitatief
goede open overheid. Maar dit wil nog niet zeggen dat er sprake is van een lerende organisatie. Daarvoor is
het aspect druk nodig die prikkels afgeeft richting de organisatie. Teveel druk is niet goed, de organisatie raakt
in stress en zal niet het gewenste gedrag vertonen. Te weinig druk is evenmin goed, de organisatie wordt lui en
zal zich niet inzetten om steeds beter te worden. Om de juiste balans te vinden is er een interactie nodig
tussen druk en de reactie op druk, waarbij de organisatie verschillende strategieën heeft om met deze druk
om te gaan. In het empirische deel van mijn onderzoek zal het conceptuele model als kader worden gebruikt.
Naast antwoord op de centrale vraagstelling zal in het onderzoek ook een validatie van het model
plaatsvinden.
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3

Methode van empirisch onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek besproken en beschreven hoe het empirisch onderzoek
vorm heeft gekregen. Allereerst wordt de onderzoeksstrategie toegelicht en worden de keuzes die daarbij zijn
gemaakt verantwoord. Vervolgens zullen de methode van dataverzameling, de populatie en steekproef en
data-analyse worden beschreven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van het verloop van
het empirisch onderzoek.
3.1

Kwalitatief onderzoeksstrategie

Onderzoek naar het effect van de klokkenluider op het gedrag van de overheid kent nauwelijks precedenten.
Daarom zal dit onderzoek via een kwalitatief onderzoek het fenomeen klokkenluiders en het effect daarvan op
de Open Overheid worden geëxploreerd (Baarda et al., 2009). Het exploreren moet leiden tot validatie van het
conceptuele model van Open Overheid. Het exploratief onderzoek is gericht op alle door mij onderkende
partijen (bestuurders, experts wet- en regelgeving, experts klokkenluiders, expert informatiebeveiliging) en de
vraagstelling zal open van aard zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het gebruiken van verschillende
databronnen en de nadruk ligt op het ‘begrijpen’ en ‘doorgronden’ van de te onderzoeken situatie (Baarda et
al., 2009).
3.2

Methode van dataverzameling

Het onderzoek beslaat een periode van vijf maanden en wordt uitgevoerd door één onderzoeker. Dit beperkt
de omvang van het onderzoek. Het onderzoek is opgebouwd uit drie fasen, waarvan de laatste twee fasen
nauw op elkaar aansluiten. De eerste fase betreft de ontwikkeling van een theoretisch kader dat leidt tot een
conceptueel model van Open Overheid. Dit theoretisch kader is in hoofdstuk 2 afgerond. In de tweede fase
wordt het conceptuele model aan de
empirie getoetst. Om deze toets uit
kunnen voeren wordt aan de hand van
het conceptuele model een topiclijst op
gesteld. Deze topiclijst (zie tabel 3) is
de basis voor de te houden interviews
met experts en bestuurders en de
documentstudie.
Het betreft hier publieke documenten Figuur 6 Aanpak empirisch onderzoek
waarbij ik mij richt op documenten die
gaan over objectieve verslaglegging van feiten (Baarda et al., 2009) zoals beleidsnotities, vergaderverslagen en
communicatie-uitingen. De documentstudie en de interviews met experts zullen min of meer in dezelfde
tijdspanne worden uitgevoerd. De bevindingen uit de interviews met de experts en de documentstudie
kunnen leiden tot nieuwe onderwerpen die van belang zijn voor de interviews met bestuurders. Mogelijk dat
bijvoorbeeld uit de documentstudie enkele voorbeelden naar voren komen die het gesprek met de
bestuurders kunnen versterken. Deze bevindingen worden dus meegenomen in het interview met deze
doelgroep. Daarnaast zullen de bevindingen uit de interviews met experts en documentstudie worden
gedocumenteerd en geanalyseerd. Vervolgens vinden de interviews met de bestuurders plaats. Ook deze
bevinden zullen worden vastgelegd en geanalyseerd (zie figuur 5). In fase 3 worden de afzonderlijke
bevindingen in geïntegreerd en samengevoegd tot een totaal beeld van het resultaat van het empirisch
onderzoek. Ter ondersteuning van het gesprek wordt het conceptuele model van Open Overheid en het model
van vertrouwen aan de te interviewen functionaris overhandigd en toegelicht. Dit om tijdens het gesprek het
overzicht over de diverse thema’s in het onderzoek te houden. Daarnaast wordt het interview met
toestemming van de te interviewen functionaris opgenomen. Ik start met twee proefinterviews om de vragen
te toetsen, terugkoppeling te krijgen over de geïntroduceerde modellen en gevoel te krijgen bij de tijdsduur
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van het interview. Wanneer daar geen significante wijzigingen uit voortkomen worden deze proefinterviews
eveneens als resultaat meegenomen. In paragraaf 3.3. worden de onderzoekeenheden op twee niveaus
beschreven, te weten de betrokken organisatie-eenheid en de te interviewen functionarissen binnen deze
organisaties.
3.3

Documentstudie

Naast de interviews levert de documentstudie belangrijke informatie op over het onderwerpen openheid en
klokkenluiders binnen de overheid. Daarbij maak ik gebruik van niet-persoonlijke publieke documenten, zoals
vergaderverslagen, besluitenlijsten, beleidsnotities e.d. Mijn zoektocht start bij het bestuderen van tweede
kamerstukken. Het is namelijk mijn verwachting dat ik hier de reacties van het politieke niveau op
klokkenluiders (en daaraan gerelateerde begrippen) zal terugvinden. Bovendien worden vanuit dit niveau de
kaders en beleidslijnen verstrekt aan verschillende ministeries, dus ook voor het onderwerp klokkenluiders. Op
basis van deze documenten verwacht ik nieuwe aanwijzingen te vinden voor relevante documenten voor mijn
onderzoek. Dit alles conform de sneeuwbalmethode.
Binnen mijn eigen ministerie (Defensie) benader ik verantwoordelijke functionarissen van de verschillende
deelgebieden relevant voor mijn studie: informatiebeveiliging, documentaire informatie, integriteit en
klokkenluidersregeling met het verzoek om relevante documenten.
Tweede Kamerstukken
Mijn documentstudie begint zoals gezegd bij het selecteren van Tweede Kamerstukken. De sleutelwoorden
waarmee ik mijn zoektocht start zijn ‘klokkenluider’, Wikileaks. Een selectie zonder een afgebakende periode
zal een dusdanig groot aantal hits laten zien dat ik de selectie zal beperken tot documenten die het laatste half
jaar zijn gepubliceerd. Deze periode is naar mijn neming gerechtvaardigd gegeven de ontwikkeling die zich in
deze periode over dit onderwerp heeft voorgedaan. De zoektermen zal ik invoeren op homepagina van de
Tweede Kamer, rubriek kamerstukken en vervolgens ‘zoeken naar kamerstukken via officiële
bekendmakingen’. Op deze pagina kan de selectie nader worden gespecificeerd.
Ik verwacht dat een deel van de gevonden documenten afvalt omdat ze geen inhoudelijke verhandeling
bevatten over de thema’s. Verder verwacht ik dat deze documenten mij enkele voorbeelden zullen aanreiken
waaraan ik het gedrag van de politiek op het thema Wikileaks of klokkenluider kan afleiden. Deze voorbeelden
kunnen nuttig zijn in de te houden interviews. Het kan de bedoeling van mijn vraag verduidelijken en daar
waar de geïnterviewde terughoudend is over de streep helpen om zelf met voorbeelden te komen. Hierdoor
kan de toegevoegde waarde van het interview worden vergroot. De documenten ondersteunen niet alleen de
interviews maar zijn ook input voor de analyse over de strategische reactie van de politiek op de druk
uitgevoerd door klokkenluiders.
Beleidsdocumenten
Belangrijke beleidsdocumenten in het onderzoek zijn bijvoorbeeld het besluit van de minister van Defensie
over de instelling commissie integriteitzorg, ingesteld naar aanleiding van de integriteitschendingen bij de
Defensie materieel organisatie. Een AIVD onderzoeken naar schending van staatsgeheimen. De evaluatie van
klokkenluidersregeling publieke sector. Het beleidsjaarplan integrale beveiliging Defensie 2011. De nota
Wikileaks- informatiebeveiliging bij Defensie en het rapport Wikileaks: hoe en wat betekent dit voor Defensie?
Een volledig overzicht van de gebruikte beleidsdocumenten treft u aan in bijlage 7.
3.4

Populatie en steekproef

Een niet onbelangrijke vraag is natuurlijk “Wie is die overheid eigenlijk?”. Dit onderzoek richt zich op de
politiek en in eerste instantie op de ambtelijke top binnen het ministerie van Defensie. In het kader van dit
onderzoek is de selectie gemaakt op basis van gemak. Het gemak is terug te voeren naar de keuze voor het
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ministerie van Defensie alwaar ikzelf werkzaam ben binnen de Bedrijfsgroep Informatievoorziening en
Technologie. Deze bedrijfsgroep is verantwoordelijk voor de informatievoorziening, -beveiliging en
documentaire informatie. Al deze drie gebieden hebben raakvlakken met de thema’s ‘transparantie’,
‘verantwoording’ en ‘vertrouwen’ en met de maatregelen (informatiebeveiliging) die nodig zijn om daar
invulling aan te geven. Nog een rechtvaardiging voor dit ministerie vind ik in het feit dat zowel in het verleden
als recent dit ministerie een nadrukkelijke relatie kent met klokkenluiders
Topics
Open Overheid

Subtopic
Elementen van het model van Open Overheid

Doel

Druk
Pressiegroep

Transparantie

Vertrouwen

Kwaliteit
open
overheid

Wet- en
regelgeving

Validatie
model

Steeds beter
functionerende
open overheid

Organisatie
reactie op
druk

Verantwoording

Transparantie

Vertro
uwen
Verantwoording
Druk: Wet- en Regelgeving

Druk: Pressiegroepen/klokkenluider
Reactie op druk

Gevraagd en ongevraagd proactief begrijpelijk.
Doel
van
het
beschikbaar
stellen
is:
inzicht
in
overheidsinformatie of verantwoording over taakuitvoering.
Consistentie beleid uitvoering
Relatie tussen acties klokkenluider en transparantie
Elementen van het model van vertrouwen
Vaardigheid. Dit betreft de competenties die een bestuurorgaan
bezit om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de eis tot
meer openheid.
Welwillendheid. blijk van een positieve inzet om bij te dragen aan
openheid.
Integriteit. gebeurt er ook wat is afgesproken/toegezegd?
Risicotoelatend gedrag
Pro-actief verantwoordelijkheid nemen
Gedrag en cultuur
Archiefwet
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Klokkenluidersregeling
Klokkenluiders als pressiegroep
Vijf aspecten van druk
Accepteren, streven naar compromis, vermijden van druk,
verdedigen tegen druk, manipuleren
Informatievoorziening, informatiebeveiliging

Kwalitatief
goede Open
Overheid

Steeds beter
presterende
Open
Overheid

Tabel 3: Topics

3.4.1

Onderzoekseenheid 1 Organisatie

Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de
Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Commando
DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. Defensie heeft tot taak zorg te dragen voor vrede en
veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De
operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de marechaussee, het Commando
DienstenCentra (CDC) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie
heeft circa 68.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de
Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 2.000 burgers en militairen. Mijn
onderzoek richt zich op dit deel van de defensieorganisatie aangevuld met expertise vanuit het CDC
Bedrijfsgroep Informatievoorziening en Technologie.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/ Het Nationaal Archief
De taken van het Nationaal Archief zijn verankerd in de Archiefwet 1995. Het Nationaal Archief is o.a. de
centrale archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de rijksoverheid. Bijvoorbeeld de Hoge
Colleges van Staat, het Kabinet van de Koningin, de ministeries en de rijksdiensten. Het Nationaal Archief
beheert ook de archieven van de Provincie Zuid-Holland en heel veel maatschappelijke organisaties en
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personen. Daarnaast heeft het Nationaal Archief een belangrijke publieksfunctie en taken als (intern) nationaal
kenniscentrum op het gebied van archivistiek. Door te zorgen voor de selectie van archieven in Nederland en
de goede omgang daarmee te bevorderen; de nationale archiefcollectie in Den Haag te beheren en onsite en
online te presenteren.
Expertgroep klokkenluiders
De ‘klokkenluiders’ zijn gevonden door op internet te googlen op woorden als ‘klokkenluiders’ en
‘klokkenluidersites’. Belangrijke hits waren: ‘Nederland Transparant’ en ‘Klokkenluidersonline’. Door de
sneeuwbalmethode toe te passen ben ik terecht gekomen bij de expertgroep Klokkenluiders. De expertgroep
Klokkenluiders is een stichting die in 2010 is opgericht om verbetering te brengen in de benarde positie van
klokkenluiders. Dit initiatief kreeg een extra impuls na het verschijnen van het rapport van de Universiteit
Utrecht betreffende de evaluatie van de bestaande klokkenluiderregelingen in de publieke sector. Uit het
onderzoek bleek dat de feitelijke rechtsbescherming van klokkenluiders de afgelopen jaren volstrekt afwezig
was. Het doel van de expertgroep Klokkenluiders is drieledig:
 het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de positie en de rechtsbescherming van melders van
misstanden en klokkenluiders.
 Het functioneren als expertisecentrum en als meld, advies- en verwijspunt voor melders van misstanden
in zowel de publieke als in de marksector en voor overheden, ondernemingen en overige organisaties,
door middel van onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning en/of vertegenwoordiging.
 Het aanbieden van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen, mediation en/of bemiddeling in de
publieke en de private sector.
Politiek
Ik zal geen interviews houden met vertegenwoordigers uit de politiek. De tijd die mij gegeven is biedt mij niet
ruimte om deze populatie door middel van interviews bij mijn onderzoek te betrekken. Echter, vele
documenten in de vorm van Kamervragen, beleidsdocumenten e.d. bieden houvast om de zienswijzen van de
politiek rond het fenomeen klokkenluiders mee te beschouwen. Bovendien worden de documenten aangevuld
met diverse beschikbare interviews over dit thema op het internet.
3.4.2

Onderzoekseenheid 2 te interviewen functionarissen

Gezien de diversiteit aan onderwerpen in het conceptuele model van Open Overheid is de samenstelling van
de groep te interviewen functionarissen van groot belang. Daarom deel ik de onderwerpen in twee groepen in.
De eerste groep wordt gevormd door ‘druk’ en wordt vertegenwoordigd door de klokkenluider als
pressiegroep en door de wet- en regelgeving. De tweede groep wordt gevormd door de reactie van de
organisatie op druk en dit vindt zijn weergave in de bestuurders en beleidsmakers binnen een organisatie.
Beide groepen moeten in de selectie voldoende aandacht krijgen.
Naast de respondenten die uit het ministerie van Defensie komen, heb ik er voor gekozen om binnen de
Rijksoverheid nog enkele functionarissen te benaderen die om zo vergelijkingsmateriaal te hebben en een
eerste appreciatie te kunnen doen of de resultaten defensiespecifiek zijn of ook zouden kunnen gelden voor
de overheid. Deze functionarissen zijn eveneens geselecteerd door middel van de gemakkelijkheidsteekproef
en theoriegerichte selectie (Bryman, Bell, 2007). Deze functionarissen hebben aangegeven graag hun
medewerking te willen geven, erg benieuwd te zijn de uitkomsten van het onderzoek, doch de voorkeur er aan
te geven hun bijdrage anoniem te leveren. Gezien de specifieke functies van de te interviewen functionarissen
zijn deze functionarissen eenvoudig te herleiden. In dit rapport zal ik daarom volstaan met het geven van een
algemene beschrijving van de departementen die aan het onderzoek hebben meegewerkt.
De interviews zullen, zoals hierboven beschreven, gehouden worden met bestuurders binnen ministeries en
experts op de gebieden van wet- en regelgeving, klokkenluiders en informatiebeveiliging. Dit zijn twee
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verschillende doelgroepen. De bestuurder vertegenwoordigt het gedrag van de organisatie in reactie op druk
uitgevoerd door de klokkenluider. Aan de ene kant kan zijn gedrag door een klokkenluider ter discussie
worden gesteld en aan de andere kant is hij verantwoordelijk voor een transparate uitvoering van zijn taak en
het invulling geven aan het beleid van Open Overheid. De experts leveren een bijdrage aan het begrijpen van
het fenomeen klokkenluiders in relatie tot transparantie en vertrouwen. De geïnterviewden zijn geselecteerd
op basis van hun expertise op het terrein van wet- en regelgeving (Archiefwet, WOB, klokkenluider),
transparantie, vertrouwen en integriteit.
Het op korte termijn bereid vinden van klokkenluiders zal mogelijk lastig zijn. De dossiers zijn veelal gevoelig,
door alle aandacht in de media zou het kunnen zijn dat men moe is over het onderwerp te praten. Natuurlijk
kan het ook zo zijn dat dit onderzoek niet leidt tot de aandacht die gezocht wordt. Dit zijn nu nog
veronderstellingen. Mocht het onverhoopt niet lukken deze mensen te interviewen, dan wordt terug gevallen
op boeken die over klokkenluider geschreven zijn zoals: ‘Een man tegen de staat’, over de klokkenluider Fred
Spijker. Of het boek ‘Staat van bedrog’, over de strijd van Willem Oltmans tegen de staat die hem als journalist
in binnen- en buitenland tegengewerkt en belasterd heeft. Aanvullend op deze boeken wordt gebruik gemaakt
van documentaires en video/geluidsopnames van interviews met klokkenluiders zoals een opname van de
NOS, VARA of SP/TV/studio SP. Het gebruiken van deze interviews is naar de mening van de onderzoeker
gegrond wanneer de vraagstelling van het interview aansluit bij de onderzoeksvraag.
Bij het selecteren van de bestuurders is gezocht naar bestuurders die actief betrokken zijn bij een
klokkenluidercase of die verantwoordelijk zijn voor een beleidsdomein en vanuit die positie reageren op de
acties van klokkenluiders. Gezien de gevoeligheid van deze dossiers is het goed mogelijk dat deze bestuurders
niet genegen zijn hun medewerking te geven. Daarom is zeker gesteld dat ook bestuurders geselecteerd
worden waar de onderzoeker op basis haar netwerk toegang toe heeft. Deze groep is vanwege de reeds
aanwezige vertrouwensrelatie toegankelijk. Mocht ook deze groep geen bijdrage willen leveren, dan bestaat
nog de mogelijkheid om oud bestuurders te benaderen. Een overzicht van te interviewen personen treft u in
onderstaande twee tabellen aan.
Experts - Doel: informatievergaring over

Werking van wet- en regelgeving.

Ervaringen vanuit klokkenluidersperspectief
Druk: Wet- en regelgeving en klokkenluiders
Naam
Organisatie/Functie
Interviewen vanuit rol
De heer mr. W.
Defensie/Stafadviseur
Meegewerkt aan
Schwab
wetgeving
klokkenluidersregeling Defensie
De heer mr. M.
Directeur Nationaal
Berendse
Archief
De heer G.
Defensie/Directeur
Sjouke
Informatie
Tabel 4 Overzicht vanDocumentaire
te interviewen
experts
Gerrit de Wit
Expertgroep
klokkenluiders
Tabel 5 Te interviewen experts

Regelgeving rond archivering.
Verantwoordelijk voor archieven
van het ministerie van Defensie
Voorzitter Expertgroep
Politieke beweging Transparantie

Aard van de interviewvragen
Vertrouwen, transparantie, druk
(klokkenluidersregeling) en
reactie op druk.
Werking archiefwet.
Transparantie, vertrouwen
Archiefwet, transparantie,
vertrouwen
digitale klokkenluider/ effect
organisatie

Naast experts hebben ook een aantal bestuurders meegewerkt aan het onderzoek. In onderstaande tabel treft
u een overzicht van deze bestuurders aan.
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Strategische reactie op geïnstitutionaliseerde druk: De bestuurders en informatie-experts
Doel: informatievergaring over

Ervaringen vanuit bestuurspositie

Gedrag van organisatie als reactie op klokkenluideraffaire

Belang van transparantie en vertrouwen

Hoe open overheid implementeren?
Naam
Organisatie/Functie
Interviewen vanuit rol
Aard van de interviewvragen
Geïnterviewde A*
Ministerie van Defensie
Bestuurder
Transparantie, vertrouwen,
verantwoording, druk, reactie op druk
Geïnterviewde B*
Ministerie van Buitenlandse Bestuurder
Vertrouwen, transparantie, druk (wet-&
Zaken
regelgeving) en reactie op druk.
Geïnterviewde C*
Ministerie van Buitenlandse Bestuurder
Transparantie, vertrouwen,
Zaken
verantwoording, druk en reactie op
druk
Geïnterviewde D* Ministerie van Defensie
Bestuurder
Transparantie, vertrouwen,
verantwoording druk, reactie op druk
Kolonel A. G.C.
Defensie/
Verantwoordelijk
Druk en reactie op druk
Van Nieuwbrug
Beveiligingsautoriteit
informatiebeveiliging
(informatiebeveiliging)
Defensie
Defensie
De heer drs. A.B.
Defensie/ Commandant
Bestuurder/expert
Transparantie, vertrouwen, Werking
Blankenstein
Bedrijfsgroep IVENT
Verantwoordelijk dienst
informatiebeveiliging en ontwikkeling
uitvoering
digitale klokkenluider
informatiebeveiliging
Tabel 6 Te interviewen bestuurders

De geïnterviewden gemarkeerd met een ‘*’ hebben aangegeven anoniem aan het onderzoek mee te willen
doen. De namen zijn bekend bij onderzoeker en de 1e begeleider van dit onderzoek.
3.5

Methode van data-analyse

De interviews worden opgenomen en daarna volledig uitgeschreven en geanalyseerd aan de hand van de
topiclijst, waarbij de centrale vraagstelling als uitgangspunt dient. Deze werkwijze hanteer ik om te voorkomen
dat ik als onderzoeker te vroeg keuzes maak en interpretaties doe waarbij belangrijke informatie verloren
gaat. Nadat de interviews zijn uitgeschreven, worden niet-relevante testdelen geschrapt en wordt de tekst ter
validatie voorgelegd aan de geïnterviewde. Na goedkeuring van de geïnterviewde wordt de geluidsopname
gewist en kan de analyse plaatsvinden. Basis om de interviews te analyseren zijn de topics uit het conceptuele
model die als leidraad bij de interviews zijn gebruikt. Deze topics zijn: transparantie, vertrouwen (vaardigheid,
welwillendheid en integriteit), druk door pressiegroepen, klokkenluiders en wet- en regelgeving (WOB,
Archiefwet, klokkenluidersregeling) en de reactie op druk (verdedigen, aanval, negeren, committeren). De
documentanalyse zal op vergelijkbare wijze plaatsvinden. De documenten worden door mij gescand op de
hierboven genoemde topics.
3.6

Verloop van het onderzoek

Het vinden van relevante documenten verliep – door een juiste afbakening (tijdsframe en zoekwoorden)
voorspoedig. Veel tijd is gaan zitten in het voorbereiden, houden en uitwerken van de interviews. De te
interviewen functionarissen zijn drukbezette mensen en de kunst was deze mensen toch bereid te vinden op
korte termijn tijd voor mij vrij te maken.
3.6.1

Reacties op het onderzoek

De reacties waren erg positief. Wel had het onderwerp enige introductie nodig. Ik weet dan ook niet zeker of
de eerste bereidheid om mee te werken ingegeven werd door mijn bekendheid binnen Defensie en het
uitgebreide netwerk waarin ik zit. Doch uit de reacties na afloop van de interviews kan ik afleiden dat het
onderzoek weldegelijk iets los heeft gemaakt en een denkproces bij betrokkenen op gang heeft gebracht. Een
van de geïnterviewden verwoordde het als volgt: ‘ik vind het een heel interessant onderwerp en het gesprek
dat we hadden heeft mijn gedachteontwikkeling gestimuleerd. Graag zou ik dan ook als het rapport af er
kennis van willen nemen’. Een andere collega die informatie heeft aangereikt schreef mij: Interessant
onderwerp. Ik ben benieuwd naar jouw opinie en eventuele conclusies en aanbevelingen.
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3.6.2

Wijze van participeren

Op één functionaris na gingen alle te interviewen functionarissen akkoord met het opnemen van de
interviews. Met deze ene functionaris is afgesproken om het interview vast te leggen in een gespreksnotitie en
de bijdrage anoniem in het rapport te verwerken. Twee andere functionarissen die wel akkoord gingen met
het opnemen van het interview hebben eveneens aangegeven anoniem in het rapport verwerkt te willen
worden. Een vierde functionaris wilde wel anoniem meewerken en informatie delen, maar had geen tijd om
mee te werken aan het interview. Wel heeft er een lunchgesprek plaatsgevonden waar enkele belangrijke
inzichten zijn gedeeld. Deze inzichten zijn in een kort verslag vastgelegd.
Mijn zorgen tijdens het onderzoek gingen uit naar het vinden van een klokkenluider die bereid was een
bijdrage te leveren. Twee mogelijkheden leken kansrijk. De eerste reactie kreeg ik van de oprichter van
Klokkenluideronline, Micha Kat. Kort en krachtig: ha Mirjam, ik ben de hoofdredacteur/oprichter van
Klokkenluideronline. Als je concrete vragen hebt dan hoor ik het wel! Op mijn verzoek om met hem een
interview te houden kwam geen reactie, evenmin op een herinneringsmail van mijn verzoek. Op een
herinneringsmail aan de partij Nederland Transparant kwam wel een leuke en positieve reactie. Via deze
connectie ben ik in contact gebracht met de voorzitter van de expertisegroep klokkenluiders, de heer Gerrit de
Wit. Door omstandigheden moest de afspraak verschoven worden. In de tussentijd ben ik op zoek gegaan naar
geluidsopnamen van interviews met klokkenluiders, enerzijds om het gesprek goed voor te bereiden maar ook
voor het geval het interview niet door kon gaan. De gevonden interviews bij de NOS en VARA heb ik uitgetypt
en als aanvullende informatie gebruikt.
3.6.3

Resultaat proefinterviews

De twee proefinterviews die ik heb gehouden hebben geleid tot tekentechnische aanpassing van het
conceptuele model van Open Overheid. Door het gebruik van de ‘+’ en ‘=’ teken tussen de blokjes wekte het
model de indruk een wiskundige vergelijking zijn, waarbij de waarde van de blokjes opgeteld konden worden.
De ‘+’ en ‘=’ tekens heb ik daarom vervangen door pijltjes. In de interviews die daarop volgden gaven de
geïnterviewden aan goed met dit bijgestelde model uit de voeten te kunnen. Een andere aanpassing die ik
naar aanleiding van deze interviews heb gedaan is het, in de interviewvragenlijst, toevoegen van een vraag
over integriteit in relatie tot enorme bezuinigingen waar de overheid momenteel voor staat. Dit vraagstuk
werd in het proefinterview nadrukkelijk naar voren gebracht. In de uitvoering bleek deze vraag goed aan te
sluiten bij de belevingswereld van de andere geïnterviewden. Omdat er verder geen fundamentele
veranderingen in de vraagstelling en het model hebben plaatsgevonden, worden de uitkomsten van deze
proefinterviews als volwaardige input in de onderzoeksresultaten meegenomen.
3.6.4

Uitvoering

In de uitvoering bleek zoals eerder aangegeven het plannen van de afspraken geen eenvoudige opgave.
Daardoor moest ik de volgtijdelijkheid van de interviews, te weten eerst experts interviewen en daarna
bestuurders, loslaten. Dit heeft voor het uitvoeren van het onderzoek geen nadelige gevolgen gehad.
Bovendien bleken de deskundigen veelal ook bestuurders te zijn. Veelal brachten zij naast de inbreng op hun
vakgebied ook hun ervaringen in als bestuurder. Het afsluitende interview was met de voorzitter van de
expertisegroep Klokkenluiders. Ik heb getwijfeld of het verstandig was om dit gesprek als laatste te voeren.
Toch is heeft deze volgorde goed uitgepakt, mede omdat ik voor ‘terugval’ scenario zoveel mogelijk interviews
(radio, TV, internet), artikelen en boeken over het thema klokkenluider had gelezen. Hierdoor heb ik in de
interviews de gezichtpunten van de klokkenluider voldoende kunnen inbrengen. Doordat ik na alle gesprekken
met experts en bestuurders een goed overzicht had verkregen van de vraagstukken en dilemma’s, kon het
afsluitende gesprek vooral op deze onderwerpen gericht worden. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was
om naast het onderzoek bij het ministerie van Defensie ook een doorkijk te maken naar andere ministeries
heb ik dit gezien de beperkte tijd losgelaten. Het interview met de functionarissen van het ministerie van
Buitenlandse zaken heb ik kunnen gebruiken om mijn gesprekken binnen Defensie aan te scherpen.
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4

Resultaten empirisch onderzoek

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de documentstudie en gehouden interviews uitgewerkt. Centraal in
de uitwerking staat het conceptuele model van de open overheid. Wat zegt de praktijk over de topics:
transparantie, vertouwen (vaardigheid, welwillendheid en integriteit), druk door pressiegroepen,
klokkenluiders en wet- en regelgeving (WOB, Archiefwet, klokkenluidersregeling) en de reactie op druk
(verdedigen, aanval, negeren, committeren)? Dit alles als opmaat naar beantwoording van de centrale
vraagstelling: Op welke wijze beïnvloedt het fenomeen klokkenluiders het streven van de Rijksoverheid naar een
Open Overheid? De resultaten zullen enerzijds worden gegroepeerd langs de thema’s transparantie,
vertrouwen en verantwoording. Deze onderwerpen geven invulling aan een kwalitatief goede open overheid.
Anderzijds zal de uitwerking gegroepeerd worden langs de onderwerpen druk en de reactie van de organisatie
op deze druk. Wanneer deze onderwerpen ingevuld zijn is er sprake van een lerende organisatie die steeds
beter wil presteren.
Druk
Pressiegroep

Transparantie

Vertrouwen

Kwaliteit
open
overheid

Verantwoording

Wet- en
regelgeving

Steeds beter
functionerende
open overheid

Organisatie
reactie op
druk

De resultaten van de verschillende thema’s worden gedestilleerd uit zowel de documentstudie als uit de
interviews. In bijlage 7 is een totaaloverzicht opgenomen van de documenten en de thema’s waar deze
documenten voor zijn gebruikt. Alle onderwerpen uit het conceptuele model zijn in de interviews aan de orde
geweest. Wel zijn, afhankelijk van de functie en ervaringen, accenten in de interviews gelegd. De
geïnterviewden die anoniem aan het onderzoek hebben meegewerkt worden niet met naam in het rapport
opgenomen. De interviewverslagen worden in een apart document opgenomen.
4.1

Kwalitatief goede open overheid

In het theoretisch kader is uitgebreid stilgestaan bij het belang van een transparante overheid en een goed
openbaar bestuur. Maar wat vindt de overheid zelf hoe ze het doet? Welke visie streeft zij na en hoe
congruent is het handelen van die overheid? In het conceptuele model van Open Overheid wordt de kwaliteit
van Open Overheid ingevuld door transparantie, vertrouwen en verantwoording. Deze drie onderwerpen zijn
randvoorwaarde voor een lerende Open Overheid. In de volgende subparagrafen worden de resultaten
behorende bij de kwaliteit van Open Overheid nader uitgewerkt.
4.1.1

Transparantie

Zoals in paragraaf 2.2 is uitgewerkt wordt onder transparantie in de context van deze studie verstaan: het
gevraagd en ongevraagd beschikbaar stellen is van actuele en nauwkeurige informatie ten einde inzicht te
geven in overheidsinformatie en verantwoording af te leggen over de uitvoering van haar taak. Uitzondering
wordt gemaakt voor staatsgeheimen, privacygegevens en vertrouwelijke informatie. In de Wet Openbaarheid
van Bestuur is het recht op informatie bij wet geregeld, inclusief de beperkingen op deze openbaarheid. De
vraag die zich voordoet is of de overheid hier ook invulling aan geeft. Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
moet eerst het begrip overheid worden geëxpliciteerd. Eerst wordt gekeken wat het Kabinetsbeleid is en is
geweest en hoe politieke partijen met transparantie omgaan. Deze inventarisatie van het Kabinetsbeleid en de
standpunten van politieke partijen geschiedt op basis van de documentstudie en het interview met de heer De
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Wit, voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders. Interviews met politici hebben – zoals eerder aangegeven gezien de beperkte tijd niet plaatsgevonden.
Transparantie: Wat doen Regering en politieke partijen?
Uit de documentstudie komt naar voren dat de overheid zich al langer realiseert dat de maatschappij
verandert, dat de rolverdeling tussen burgers en overheid niet meer van deze tijd is (Commissie Toekomst
Overheidscommunicatie, 2001; Kabinetsvisie Andere Overheid, 2005; Gemengde Commissie Communicatie,
2005) en dat er slagen gemaakt moeten worden in communicatie en transparantie om de aansluiting met de
maatschappij te houden. Dit blijkt onder andere uit de visie ‘Andere Overheid’. Hierin wordt bijvoorbeeld
gesteld dat het voor het succes van het moderniseren van verantwoording, toezicht en controle absoluut
noodzakelijk is dat de transparantie van uitvoeringsorganisaties aanmerkelijk wordt vergroot en dat dit vraagt
om meer openbaarheid. Hetzelfde wordt genoemd onder ‘de betrokkenheid van de burger bij
beleidsvorming’. Voorwaarde voor een effectieve betrokkenheid van burgers bij de beleidsvorming, zo
concludeert de commissie, is gelegen in een voldoende mate van kenbaarheid van overheidsinformatie.
In een recent onderzoek – dat door TNO in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is uitgevoerd - wordt aangegeven met dat de opkomst van nieuwe internettechnologieën
nieuwe mogelijkheden worden geboden om overheidsinformatie toegankelijk te maken, te hergebruiken, te
combineren met andere bronnen en te analyseren (TNO, 2011). Een belangrijke voorwaarde voor het
succesvol implementeren van een Open Overheid is het hebben van een open cultuur binnen de overheid. Het
TNO-rapport zegt hierover: ‘Transparantie, participatie en samenwerking vereisen een externe oriëntatie van
de overheid op gebruiksmogelijkheden van open data. Van oudsher heeft de overheid de neiging gesloten te
zijn, naar binnen gekeerd, waarbij aansluiting met de praktijk wordt gemist. Deze cultuur is verweven in alle
overheidsprocessen, en niet eenvoudig te veranderen.’
Bevinding 1 Transparantie: In opzet en bestaan is er veel overheidsbeleid over transparantie en een open
overheid. Zorgen zijn er ten aanzien van de implementatie ervan omdat het een open cultuur binnen de
overheid vraagt. Deze cultuur ontbreekt.
Elkaar naar de mond praten of niet?
Ook veel politieke partijen zich rond het thema transparantie. Bestudering van de diverse partijprogramma’s
en internetsites van de partijen6 laat zien dat elke partij wel iets meldt over het belang van transparantie. Bij
de meeste partijen wordt over transparantie gesproken in de context van een bepaald onderwerp,
bijvoorbeeld inzicht in kostenstructuur van de zorg, transparantie in arbeidsrechten werknemers en
ambtenaren enz. GroenLinks heeft een meer uitgesproken mening als het gaat over transparantie binnen de
overheid. Partijleidster Jolanda Sap kwam bij de interne aftrap van de Provinciale Statenverkiezing met de
volgende uitspraak: ‘wij komen zelf met veel initiatieven. Initiatieven voor flexibeler werken, om de overheid
transparanter te maken, om het onderwijs toegankelijker te maken. Want wij, wij GroenLinksers nemen geen
genoegen met schijnoplossingen’. Daarnaast geeft deze partij aan een wet te willen voor vrije informatie en
doet zij tien voorstellen om te komen tot een transparantere overheid (GroenLinks, 2010). De SP besteedt
onder de noemer van goed openbaar bestuur veel aandacht aan het belang van klokkenluiders. Zij hebben aan
dit belang ook een duidelijk standpunt gekoppeld. Dit standpunt luidt: “Klokkenluiders zijn mensen die
maatschappelijke misstanden melden, op het gebied van fraude, veiligheid en integriteit. Overheden gaan
vaak onfatsoenlijk om met klokkenluiders, die niet zelden hun baan verliezen en in financiële problemen
komen. Daarom willen we een instituut voor klokkenluiders, dat mensen adviseert en helpt bij eventuele
rechtszaken.” Daarnaast wordt op de website van de SP ruime aandacht besteed aan dit onderwerp in de
vorm van artikelen en interviews.7 Maar wat vindt de expertgroep Klokkenluider – als ervaringsdeskundigen –

6
7

www.CDA.nl; www.PVDA.nl; www.VVD.nl; www.GroenLinks,nl; www.SP.nl; www.pvv.nl
http://www.sp.nl/dossier/klokkenluiders.html
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van de overheidscultuur en het overheidsbeleid rond transparantie? In de volgende paragraaf wordt hier
aandacht aan besteed, te beginnen bij een initiatief in de vorm van de politieke partij Nederland Transparant.
De expertgroep Klokkenluiders: luis in de pels van de Besturend Nederland
In 2004 is de politieke partij Nederland Transparant opgericht die transparantie, integriteit, openheid,
verantwoording en een nieuwe koers als leidend partijprogramma heeft. Nederland Transparant wilde een
einde maken aan het zogenaamd politiek correct handelen, dat het debat beperkt en het onmogelijk maakt
om (ongewenste) feiten aan de orde te stellen, zo is te lezen op de website van Nederland Transparant 8. De
heer De Wit, medeoprichter van de partij en voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders, zegt hierover. ‘We
zijn begonnen om Paul van Buitenen met Europa Transparant in het Europees Parlement te krijgen. Dat is ons
boven alle verwachtingen gelukt, met twee zetels en met de portefeuille openheid, transparantie, het afleggen
van verantwoording en integriteit binnen de overheden van de lidstaten. Het gedachtegoed, dat toen erg
aansloeg, wilden we vastleggen voor Nederland ook qua naamgeving en politiekrichting. Dat heeft ons op het
hoogtepunt 13 zetels opgeleverd in gemeenteraden en een wethouder, maar helaas geen activiteiten binnen
de Tweede Kamer. Die pogingen heeft de partij wel ondernomen, zo memoreert de heer De Wit, maar het was
meer om dat statement te maken en op dit thema door te breken. Dat is wel gelukt, zeker met Van Buitenen in
het Europees Parlement, maar binnen Nederland wat minder. Maar – zo vervolgt de heer De Wit – we hebben
die politieke visie en dat kader heeft de partij veilig gesteld en daar zijn de huidige activiteiten van de
expertgroep van afgeleid. Momenteel is Nederland Transparant nog een slapende vereniging, maar het
bestaat nog wel omdat het de moederpartij is van de gemeenteraadsleden die nog in functie zijn.’
Een doorstart van de partij voorziet de heer De Wit niet. Hij merkt hierover op: het gedachtegoed werd –
omdat het zo goed scoorde – in ‘no time’ door de andere partijen overgenomen en niet alleen door politieke
partijen maar ook in de ambtelijke wereld. Dat kan als een goede ontwikkeling worden gezien. Veel
vertrouwen heeft de heer De Wit niet, gezien zijn jaren lange ervaring met de politiek over de positie van
klokkenluiders. Je ziet – zo licht de heer De Wit toe – dat sommigen als het ze uitkomt met het thema gaan
lopen. ‘De SP voert als enige partij als een jaar of 15 een consistente koers op het thema transparantie.
GroenLinks is er even mee bezig geweest. Voor de rest zie je - heel opportunistisch - dat als het partijen
uitkomt ze voor of tegen bepaalde thema’s zijn, maar morgen gerust van kleur verschieten. Waar het echt om
gaat is of de vertaalslag van het beleid naar uitvoeringsactiviteiten wordt gemaakt en dat wordt juist binnen de
overheid nagelaten. Daar waar je het wel vindt, kom je vervolgens de ellende van melders van misstanden
tegen’, zo sluit hij af.
De heer Berendse, directeur van het Nationaal Archief, haalt naar aanleiding van de belangstelling voor de
politiek voor het thema transparantie een Britse collega aan, die zei over dit thema: ‘er is een algemeen
wereldwijd geldende regel en dat is dat als je zaken wilt doen over transparantie met de overheid dan moet je
dat altijd doen met de oppositie, ongeacht de kleur van de partij. Komt de oppositie vervolgens in de regering
dan moet je de afspraken binnen een jaar verzilveren want daarna zijn ze het weer vergeten.’
Bevinding 2 Transparantie: Alle politieke partijen besteden aandacht aan transparantie. De meeste partijen
relateren hun acties aan voorvallen/incidenten. De SP en GroenLinks zijn hierop uitzonderingen. Aandacht
lijkt vooral gegroeid na het succes van Europa Transparant en Nederland Transparant op dit thema. Nu
onderwerpen als transparantie en integriteit op de agenda staan van bijna alle partijen, is er maatschappelijk
geen draagvlak voor een partij die dat als hoofdaandachtsgebied heeft. De expertgroep Klokkenluiders wijst
op het ontbreken van daadwerkelijke acties die beleid vertalen in uitvoering.
Bestuurders en experts binnen ministeries

8 www.nederlandtransparant.nl
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Alle geïnterviewden geven unaniem aan veel belang te hechten aan transparantie. Het beeld dat informatie
gevraagd en ongevraagd, verstrekt moet worden wordt eveneens breed gedeeld evenals de noodzaak van een
goede verantwoording door de overheid. Naast het belang van een transparante overheid worden er ook
kanttekeningen geplaatst: volledige transparantie is volgens de geïnterviewden niet mogelijk. Privacy,
staatsgeheimen en vertrouwelijke onderwerpen zijn zaken waarop volledige transparantie niet van toepassing
kan zijn, zo menen zij. De heer Blankenstein verwoordt het als volgt: ‘volledige transparantie kan niet en is ook
fout. Als je de zorgvuldige onderhandelingen in een precair traject openbaar zou maken, dan blaas je de
wereld op.’ De heren Sjoukes en Van Nieuwburg wijzen op de internationale samenwerking. ‘In andere
culturen’ – zo licht de heer Sjoukes toe – ‘kijkt men heel anders aan tegen transparantie, zou je daar aan
voorbij gaan dan wordt zaken doen onmogelijk.’ De heer Van Nieuwburg antwoordt op deze vraag met de
opmerking: ‘wanneer je samenwerkt met internationale partners, maakt informatie-uitwisseling deel uit van
die samenwerking. Wanneer je gerubriceerde informatie deelt, dan verwacht je partner dat je deze informatie
ook als zodanig behandelt en andersom verwacht je dat ook van je partner.’ Verder geven alle geïnterviewden
aan dat binnen hun organisatie onnodig en onnodig hoog wordt gerubriceerd en dat derubricering vaak niet
gedaan wordt. De gesloten cultuur binnen Defensie, een houding van ‘voor de zekerheid maar hoog rubriceren
dan zitten we altijd goed’, en soms omdat functionarissen het omgaan met gerubriceerde gegevens
interessant vinden, worden als reden opgegeven. De heer Berendse geeft aan: ‘als je het rubriceringsbesluit
moet nemen, kan het op dat moment, hangende een onderzoek of een (internationale) besluitvorming zo zijn
dat het niet openbaar gemaakt kan worden. Maar is zo’n rubriceringsbesluit gemaakt, dan geldt dat voor tien
jaar en er wordt dan ook pas voor het eerst na die tien jaar gekeken of het openbaar kan worden. Wanneer er
niet actief gederubriceerd wordt, dan blijft de rubricering gelden. Dit is niet meer van deze tijd’, zo merkt hij
op.
De respondenten geven aan dat dit veroorzaakt wordt door de cultuur en de regelgeving die erop gericht zijn
om risico’s te vermijden. Transparantie wordt dan wel als een groot goed gezien, maar komt niet tot wasdom
in een gesloten cultuur, waar afrekenen en risico mijden hoogtij vieren.
Bevinding 3 Transparantie: Bestuurders en experts waarderen transparantie hoog. Van volledige
transparantie kan als gevolg van de privacy, staatsgeheimen of vertrouwelijke informatie geen sprake zijn. Het
ministerie van Defensie rubriceert onnodig en onnodig hoog en doet nauwelijks aan derubricering. Gedrag
binnen het ministerie is gericht op afrekenen en risico’s mijden. Dit werkt het onnodig, onnodig hoog
rubriceren en de gebrekkige derubricering in de hand.
Met het model van open overheid in het achterhoofd doet de vraag zich voor: ‘hoe is het met het vertrouwen
dan gesteld?’ Deze vraag wordt in de volgende paragraaf beantwoord.
4.1.2

Vertrouwen

Dicht aan tegen het begrip transparantie schuurt het begrip vertrouwen. Van den Bos (2011, pp. 27) zegt
hierover in zijn essay ‘vertrouwen in de overheid’ het volgende: ‘Voor de geloofwaardigheid van de overheid
en voor het vertrouwen van de burger is transparantie een noodzakelijke voorwaarde. Daarom is de
verstrekking van informatie aan burgers over voornemens en handelingen van de overheid die de belangen
van de burger raken een noodzakelijke voorwaarde voor de geloofwaardigheid van de overheid en het
vertrouwen van die burger in de overheid.’ Transparantie is dus een randvoorwaarde voor vertrouwen. In mijn
onderzoek richt ik me in mij op het vertrouwen binnen een departement omdat naar mijn mening daar een
belangrijke basis wordt gelegd voor transparantie en vertrouwen naar de maatschappij.’
De reacties van de geïnterviewden op het begrip vertrouwen gingen veelal over integriteit en welwillendheid.
Het derde onderwerp binnen het model van vertrouwen, vaardigheid, wordt – zo leid ik af uit de gesprekken –
als een vanzelfsprekendheid beschouwd. De heer Blankenstein gaf in overweging om het model van
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vertrouwen aan te vullen met het begrip omgevingssensitiviteit. Dit omdat het verkrijgen vertrouwen in een
belangrijke mate wordt bepaald door op het juiste moment de juiste interventies te doen. ‘Wanneer je bij
interventies voorbijgaat aan de ‘temperatuur’ van de organisatie, komt de relatie en daarmee het vertrouwen
onder druk te staan’, zo beredeneerde hij.
Integriteit: trekken aan een dood paard?
In de interviews wordt het begrip vertrouwen door de geïnterviewden veelal vertaald naar integriteit. Daarom
staat ik eerst stil bij een recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer (Algemene Rekenkamer, 2009). In dit
onderzoek is de stand van zaken van de integriteitzorg binnen het Rijk geïnventariseerd. Het rapport meldt dat
de meeste ministeries (negen van de dertien) de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt met de invulling
van het stelsel van integriteitszorg. Maar de bekendheid van medewerkers met integriteitsregelingen laat nog
te wensen over. Verder wordt opgemerkt dat daarbij de voorbeeldfunctie van leidinggevenden essentieel is. Er
blijkt echter dat slechts een minderheid van de betrokken medewerkers het voorbeeldgedrag en de ethische
sturing door de leiding van de organisatie als positief beoordeelt. Leidinggevenden blijken positiever te denken
over het integriteitsbeleid in hun organisatie en over de resultaten van dit beleid. Het onderzoek van de
Algemene Rekenkamer laat verder zien dat het toepassen van risicoanalyses een relatief zwak element is in
het stelsel van integriteitszorg bij de rijksoverheid. De inzet van risicoanalyses kan ervoor zorgen dat het stelsel
van integriteitszorg in een organisatie meer maatwerk wordt. Zogeheten soft controls blijven van groot belang:
beheersmaatregelen gericht op het bevorderen van een integere cultuur in de organisatie, zoals
dilemmatrainingen, themabijeenkomsten en ook voorbeeldgedrag van het management.
Uit dit rapport blijkt dat een groot aantal ministeries in staat is gebleken om stappen te maken in het
verbeteren van de integriteit binnen het ministerie. Vier, waaronder Defensie, laten deze stappen niet zien. De
Minister van Defensie geeft echter aan dat verschillende acties in gang zijn gezet die aantonen dat in de
onderzoeksperiode aan integriteitzorg hoge prioriteit is gegeven. De minister geeft wel aan dat de gedane
inspanningen zich vooralsnog richten op de soft controls. Tegen deze achtergrond herkent hij zich in de
constatering van de Algemene Rekenkamer over de afgelopen periode. De minister merkt vervolgens op dat
komende periode in aanvulling op wat reeds ingang is gezet, meer aandacht zal worden gegeven aan de hard
control-elementen (bijlage 5).
In de volgende paragraaf geven bestuurders en experts hun beleving weer ten aanzien van het begrip
vertrouwen en integriteit.
Overleven als bestuurder en ambtenaar
Alle geïnterviewden binnen Defensie stellen dat binnen hun organisatie weinig onderling vertrouwen bestaat.
‘Wanneer organisatieonderdelen zaken met elkaar doen, dan wordt dat dichtgetimmerd in regeltjes en
afsprakenkaders. Het gevoel van samen voor een resultaat gaan wordt daarmee eenvoudig de grond in
geboord’, zo merkt de heer Sjoukes op. Als verklaring voor dit gedrag wordt onder andere genoemd de
gesloten organisatie (iemand die nu je gelijke is kan later je baas worden), de afrekencultuur (fouten mogen
niet gemaakt worden) en het ontbreken van een gemeenschappelijk normenkader dat aangeeft wat belangrijk
is en wat niet. Daarnaast wordt bij door een van de respondenten 9 opgemerkt dat het aanspreken op gedrag
zwak is ontwikkeld. Een andere geïnterviewde10 merkt op weldegelijk periodiek risicoanalyses uit te voeren.
Dit om proactief een beeld te kunnen vormen over de aard en ernst van mogelijke risico’s op het gebied van
integriteit. In een van de presentaties van de uitgevoerde risicoanalyse werd dit doel als volgt verwoord: ‘
Goed om te weten, maar lang niet altijd leuk om te horen.’ De omgeving lijkt te acteren op het laatste deel van
deze uitspraak. Het initiatief van deze geïnterviewde is namelijk wel bekend bij de leden van de directie.
Echter, sponsorship en betrokkenheid bij deze acties blijven achterwege. De geïnterviewde zegt hierover: ‘De

9 Geïnterviewde A, interviewverslag d.d. 4 mei 2011
10 Geïnterviewde D, gespreksverslag 10 mei 2011
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reactie of het ontbreken ervan geeft mij het gevoel dat mijn omgeving dit initiatief als een bedreiging ziet voor
ons organisatieonderdeel. Ik draag mijn initiatieven dan ook niet meer actief uit, evenmin deel ik breed de
uitkomsten van de analyses. Verder geloof ik in nut en noodzaak en voel mij onafhankelijk genoeg om de
initiatieven voort te zetten.’
De uitkomsten van de betreffende risicoanalyses geven voldoende aanleiding het onderwerp op de agenda
van de directie te plaatsen. Zo maakt de analyse onder andere melding van een risico voor de werkzaamheden
die van nature kwetsbaar zijn, zoals de toegang tot en omgang met vertrouwelijke informatie en verregaande
bevoegdheden binnen dit organisatieonderdeel. Verder lijkt vooral het risico op misbruik van informatie niet
optimaal beheerst. Ook geeft de analyse aan dat de beheersing van risico’s op het gebied van ongewenst
gedrag voor verbetering vatbaar zijn. Ten slotte geeft het rapport aan dat er risicoverhogende factoren
samenhangen met onzakelijkheid en de onderlinge verhoudingen (presentatie risicoanalyse, 2011) 11.
Binnen Defensie is er een Centraal Orgaan Integriteit Defensie (COID) in oprichting. Dit als een van de
verbetermaatregelen uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2006). ‘Een van de discussiepunten bij
de oprichting was het registreren van de meldingen’, zo gaf een van de respondenten 12 aan. ‘Vele collega’s
vonden dit bezwaarlijk en hadden het gevoel van ‘big brother is watching you’. Er zou immers uit de meldingen
af te leiden zijn bij welke eenheden de meldingen vandaan komen. Hier zou wel eens op gestuurd kunnen
worden en dat zou tot vragen leiden als: ‘wat is er aan de hand bij jouw eenheid?’’. Transparantie in de
meldingen wordt dus niet gezien als een kans om te leren. Men wil voorkomen dat men er op aangesproken of
afgerekend wordt. De registratie van meldingen is er overigens wel gekomen.
Bewustwordingsproces binnen Defensie
De geïnterviewden geven verder aan dat door alle aandacht die integriteitschendingen krijgen de
bewustwording is toegenomen. Deze uitspraak wordt gestaafd door de aandacht die intern in de
defensieorganisatie wordt besteed aan recente integriteitschendingen. In de nota ‘ontwikkelingen rond
integriteit13’ wordt aangegeven dat – hoewel incidenten niet helemaal te voorkomen zijn – het duidelijk is dat
het beter kan en moet. In deze nota wordt melding gemaakt van een belangrijke paradox. Door adviseurs
integriteit wordt het als goed nieuws beschouwd wanneer in een organisatie het aantal meldingen toeneemt.
Het betekent – zo redeneren zij - dat het vertrouwen van de medewerkers in de defensieorganisatie en de
wijze waarop de organisatie omgaat met integriteit groeit. Meer vertrouwen in de organisatie en de
leidinggevenden betekent in de volwassenheidsfase waarin Defensie zich bevindt ook meer meldingen. Verder
kijkt de omgekeerde beweging ook in de nota aandacht: ‘Commandanten die nooit meldingen ontvangen, zelf
of via derden, doen er goed aan om na te gaan hoe dit komt. Geen melding betekent niet dat er ook geen
schendingen zijn.’
Naast een toenemend vertrouwen in de organisatie zou ook een andere reden ten grondslag kunnen liggen
aan een groeiend aantal meldingen. Een aantal geïnterviewden merkt op de aandacht voor integriteit te zullen
uitbreiden als gevolg van de op handen zijnde reorganisatie. Niet eerder heeft Defensie te maken gehad met
een dergelijk omvangrijke reorganisatie. Het valt niet uit te sluiten dat functionarissen door onvrede en
frustratie gaan lekken, of de klok gaan luiden. De heren Blankenstein en Schwab zien een toename in het
aantal meldingen. Uit de gesprekken die zij vervolgens daarover voeren leiden zij af dat – hoewel de melding
gedaan wordt onder de noemer klokkenluider - het in de praktijk niet over misstanden gaat. Deze
functionarissen zijn of ontevreden over de huidige ontwikkelingen of uit op persoonlijk voordeel. Een andere

11 Op verzoek van de opdrachtgever van de risicoanalyse worden de uitkomsten van de risicoanalyse anoniem verwerkt. Het rapport is bij de

onderzoeker en 1e begeleider bekend.
12 Geïnterviewde A, d.d. 4 mei 2011
13 Nota Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit betreffende huidige ontwikkelingen met betrekking tot integriteit, d.d. 5 april

2011, kenmerk 2011010041
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respondent14 geeft aan dit beeld niet te herkennen en heeft er vertrouwen in dat de integriteit van het
personeel het wint van eventueel wrokgevoelens.
De respondenten zijn het er over eens dat – mede gezien de drastische bezuinigen en de daarmee gepaard
gaande onrust – veel aandacht uit moet gaan naar het personeel. Managers moeten goed ‘feeling’ houden
met de werkvloer, weten wat er speelt en een sfeer creëren waar het mogelijk is om misstanden of dreigende
misstanden te bespreken. Bovendien moeten managers hoge prioriteit geven aan communicatie, door
transparant te zijn, te vertellen wat er aan de hand is, ook als er nog weinig bekend is. Dat draagt bij aan
vertrouwen en biedt een belangrijke opmaat naar gesprekken over lastige onderwerpen als dat nodig mocht
blijken.
Voorzitter van de expertgroep Klokkenluider checken
De heer De Wit merkt over dit onderwerp op dat naast de gesloten cultuur en de angst- en afrekencultuur er
een nog veel schrijnender, veel voorkomende houding binnen de overheid bestaat en dat is de zwijg- en
nalaatcultuur. Als het gaat om misstanden, als het gaat om onregelmatigheden, corruptie, dan behoort die
zwijgcultuur er niet te zijn. Sterker nog, er is voor de ambtenaar een wettelijke aangifteplicht. Het gaat om
handelen en nalaten, zo betoogt de heer De Wit. Nalaten is van een veel ernstiger gehalte dan verkeerd
acteren. In dat laatste geval maak je een fout bij het handelen en dat kan voorkomen. Tenzij het met kwade
opzet gebeurt. Maar nalaten dat doe je bewust. Nalaten is ook veiliger dan handelen en het laat geen sporen
achter, dus dat is veel gemakkelijker om te doen, zo merkt de heer De Wit op.
De heer De Wit ziet ook een toenemende belangstelling voor integriteit. Hij zegt: er lijkt wel
integriteitindustrie te ontstaan waar men als vliegen op stroop op afkomt. Als paddenstoelen schieten ze uit
de grond, bij het Rijk bij de provincies bij gemeentes overal baantjes, functies, deeltijdrolletjes enz. Je ziet het
bij minister Donner, hij creëert een College ‘steun- en adviespunt klokkenluiders’, en wie benoemt hij? Drie
topambtenaren, schaal 18. Wij van de Expertgroep zitten daar niet op te wachten, zo sluit de heer De Wit af.
Bevinding 4 Vertrouwen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het vertrouwen binnen Defensie niet
vanzelfsprekend aanwezig is. Initiatieven als risicoanalyses die passen bij het verbeteren van de integriteit
worden door de omgeving waar de analyse worden uitgevoerd als een bedreiging gezien. De gesloten cultuur,
de afreken- en nalaat- of zwijgcultuur worden genoemd als belangrijke oorzaken. Als het gaat om de
integriteitszorg dan behoort Defensie tot de vier ministeries die sinds 2004 geen voortgang hebben gemaakt.
De bewustwording voor integriteit binnen Defensie is mede door de publieke aandacht de laatste jaren wel
vergroot. Zorgen zijn er over de effecten van de reorganisatie op de integriteit. Een toename in het aantal
meldingen wordt verwacht. Om het vertrouwen en daarmee de integriteit te verbeteren is een goede
communicatie essentieel, bovendien moeten managers weten wat er op de werkvloer speelt, een open
cultuur creëren waar ruimte is om mogelijke misstanden te bespreken.
Het laatste thema dat invulling geeft aan een ‘ kwalitatief goede open overheid’ uit het conceptuele model van
open overheid is verantwoording. In onderstaande paragraaf wordt dit laatste thema uitgewerkt.
4.1.3

Verantwoording

Onder de noemer van goed openbaar bestuur is veel documentatie te vinden over verantwoording. Zie
bijvoorbeeld de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009) en
essentialia van goed openbaar bestuur (Algemene Rekenkamer, 2005). Als het gaat om publieke
verantwoording, dan legt de overheid verantwoording af over de rechtmatigheid van de inning, het beheer en
de besteding van publieke middelen de effectiviteit en efficiency van beleid en de behartiging van publieke
taken, de integriteit van de organisatie en haar medewerkers, het lerend vermogen en het ‘in control’ zijn.

14 Geïnterviewde A, d.d. 4 mei 2011
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De geïnterviewden geven aan de ene kant aan dat de defensieorganisatie zorgvuldig omgaat met de
verantwoordingsplicht, mede om het imago van Defensie op dit punt te verbeteren. Aan de andere kant komt
de worsteling naar voren om, bij een misstand op tijd en proactief de communicatie te zoeken. De heer
Schwab formuleerde de houding als volgt: ‘Eerst maar eens afwachten wat er gebeurt en afhankelijk van de
reactie maar bepalen op welke wijze er gereageerd moet gaan worden.’ De heer Blankenstein geeft aan dat er
verkrampt gereageerd wordt op slechte resultaten. ‘Het volgende hiërarchische niveau gaat vervolgens zelf
een eigen draai geven aan de rapportage onder de mededeling dat onze beeldvorming beroerd is.’
Het beeld dat de geïnterviewden overigens ook schetsen is een verbetering van de laatste jaren. De heer Van
Nieuwburg zegt hierover: ‘de rapportages over onze bedrijfsvoering en de rapportages van de Inspecteur
Generaal van de Krijgsmacht zijn voorbeelden waaraan je kunt afleiden dat Defensie probeert om het imago
dat zij heeft als gesloten organisatie probeert kwijt te raken.’
Het beeld van bestuurders komt niet overeen met de rapporten van de Algemene Rekenkamer over dit
onderwerp (Algemene Rekenkamer, 2009). De Algemene Rekenkamer constateert dat het Ministerie van
Defensie sinds 2006 veel (vaak goede) verbeterplannen gemaakt. De invoering van de plannen blijkt in de
praktijk echter niet of nauwelijks tot verbeteringen te leiden. De door Defensie in 2006 geformuleerde
doelstelling: 'het oordeel van de operationele commandant is gebaseerd op harde, controleerbare cijfers’ was
eind 2008 nog niet gerealiseerd. Ook de door Defensie eveneens in 2006 geformuleerde doelstelling: «de
regering moet erop kunnen rekenen dat Defensie kan leveren wat is aangegeven in de planning en op basis
van meldingen in de maandrapportages, waarbij die informatie op orde is en in harde cijfers te meten is» was
eind 2008 nog niet gerealiseerd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. In een reactie op het rapport zegt
de toenmalige Minister dat hij de door de Algemene Rekenkamer geschetste conclusies grotendeels herkent
en het eens is met de constatering van de Algemene Rekenkamer dat de uitvoering van de verbeterplannen
niet haalbaar is gebleken, in het bijzonder voor wat betreft het waarborgen van de betrouwbaarheid van de
informatie die afkomstig is uit de diverse administraties.
Bevinding 5 Verantwoording. Defensie heeft al jaren grote moeite om betrouwbare
verantwoordingsinformatie aan te reiken. Dit geldt voor verantwoordingsinformatie over de bedrijfsvoering
van Defensie als over informatie over de integriteit van de organisatie en haar medewerkers, door het
ontbreken van risicoanalyses, integriteitsaudits en interne controles op dit gebied.
4.2

Steeds beter presterende Open Overheid

Wanneer opzet, bestaan en werking van de kwaliteit van Open Overheid ingeregeld is, wil dat nog niet zeggen
dat er een lerende organisatie staat die streeft naar steeds betere prestaties ten aanzien van een Open
Overheid. Daarvoor is geïnstitutionaliseerde druk nodig, die in het conceptuele model van Open Overheid
wordt gevormd door wet- en regelgeving en pressiegroepen als klokkenluiders(organisaties). Ten slotte is van
belang hoe de organisatie reageert op deze druk. In de volgende paragrafen worden de uitkomsten van het
empirisch onderzoek over/naar deze onderwerpen uitgewerkt. De eerste paragraaf gaat over
geïnstitutionaliseerde druk door wet- en regelgeving en wordt vervolgd met druk door
klokkenluiders(organisaties) en de reactie van de organisatie. Gezien de nauwe relatie en interactie tussen
deze twee onderwerpen worden ze in een paragraaf behandeld.
4.2.1

Geïnstitutionaliseerde druk: Wet- en regelgeving

Wet Openbaarheid van Bestuur: succesvol of gefaald?
Gezien de actualiteit van het onderwerp zou jet kunnen denken dat het streven naar een meer actieve
openheid nieuw is. Echter, in 1980 is de Wet Openbaarheid van Bestuur in werking getreden, waarmee het
recht op informatie bij wet geregeld is en deze wet moet bijdragen aan meer openheid door de overheid.
Wanneer de tekst van de WOB gelegd wordt naast de definitie van ‘transparantie’ uit het theoretisch kader,
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dan zien we grote gelijkenissen: het gevraagd en ongevraagd beschikbaar stellen van actuele en nauwkeurige
informatie ten einde inzicht te geven in overheidsinformatie en –handelen. In de WOB wordt dus aan alle
voorwaarden voldaan om als overheid transparant te kunnen zijn. In opzet en bestaan mogen de voorwaarden
dan wel zijn ingevuld, in de werking blijkt de WOB achter te blijven. GroenLinks (GroenLinks, 2010) zegt
daarover: ‘Helaas is de WOB er niet in geslaagd om onze hardnekkige achterkamertjescultuur te doorbreken.
In plaats van informatie ongecensureerd openbaar te maken doet de overheid vooral aan voorlichting’. Ook
Davids (2010) en Klingenberg (2010) zeggen dat in de wet het proactief beschikbaar stellen van informatie wel
wordt genoemd, maar dat in de praktijk daar weinig van terecht komt. De werking van de WOB is uitgebreid
geëvalueerd. In 2006 wordt in de Memorie van Toelichting bij voorontwerp Algemene Wet
Overheidsinformatie daarover gezegd dat uit de verschillende evaluaties blijkt dat de Wet goed functioneert
als het gaat om de meeste verzoeken om informatie, maar dat er knelpunten zijn, in het bijzonder in de relatie
tussen frequente verzoekers en de overheid. Bovendien wordt aan actieve openbaarheid die in de WOB
eveneens is geregeld, in de praktijk onvoldoende invulling gegeven. Wanneer we zien dat de WOB in opzet en
bestaan prima aansluit bij wat idealiter onder transparantie verstaan moet worden, maar de werking blijft
desondanks achter, doemt de vraag op: waar komt dit door? Het onderzoek ‘Open Overheid’ van TNO (2011)
zegt daarover dat de belangrijkste barrière gevormd wordt door de gesloten overheidscultuur.
Het belang van de WOB wordt breed gedeeld. De heer Sjoukes stelde: ‘WOB heeft meer betekend voor
transparantie dan het fenomeen klokkenluider.’ De reacties op WOB zijn reactief ‘ik hoef pas iets te doen als ik
een WOB verzoek krijg’, over het brede perspectief van de WOB wordt slechts in een enkel geval nagedacht. In
de evaluatie van de WOB (2006) wordt aanbevolen om te investeren in het vergroten van de kennis van de
WOB.
De heer Berendse geeft het volgende aan: ‘Vooral bij gemeenten heeft een cultuurverandering
plaatsgevonden. Mede door de dualisering weten bijna alle gemeenteambtenaren dat bijna alle dossiers vroeg
of laat door serieuze en actieve raadsleden of pressiegroepen kunnen worden opgevraagd. Dat betekent dat
een gemiddelde gemeenteambtenaar al veel meer handelt vanuit het perspectief van ‘wat ik schrijf, wat ik
email en wat ik vastleg, dat dossier is vroeg of laat een openbaar dossier. Bij de rijksdienst is men nog helemaal
niet gewend om daar mee om te gaan, dus iedereen mailt maar in ‘het wilde weg’ en spuit formele en
informele opvattingen rond en van informatiebeheer is geen sprake.’
Archiefwet in ontwikkeling
In de discussie rond het openbaar zijn van informatie wordt de WOB terecht gekoppeld aan de Archiefwet.
Deze twee wetten verhouden zich als een algemene tot een bijzondere wet: zijn archiefbescheiden naar een
archiefbewaarplaats gebracht, dan geldt niet meer de algemene WOB maar de specifieke regeling van de
Archiefwet 1995. Verschillen tussen beide wetten wordt gevormd door het aantal overheden dat onder het
regime van de wetten valt evenals de weigeringsgronden. Klingenberg (2011) stelt in haar proefschrift vast dat
de beperkingen aan de openbaarheid op grond van de Archiefwet minder ruim zijn dan de weigeringsgronden
van de WOB. Zij concludeert verder dat deze vaststelling vreemd is, hoewel het vanzelfsprekend is dat een
aantal weigeringsgronden hun werking na verloop van tijd verliezen, en dat bepaalde documenten dus na
verloop van tijd openbaar gemaakt kunnen worden. Juist in de fase waarin stukken betrekking hebben op het
actuele doen en laten van de overheid bestaat er behoefte aan controle op het overheidshandelen.
Alle geïnterviewden zoeken de oplossing niet zozeer in de wetgeving, doch eerder bij het gedrag dat openheid
in de weg zit. Met de enorme mogelijkheden die internet biedt wordt de noodzaak om goed na te denken over
rubricering en derubricering groter, zo geven zij aan. De heren Berendse en Sjoukes geven verder aan dat met
de digitalisering vooraf wordt bepaald of een dossier openbaar is of niet en voor hoelang en of het daarna
vernietigd wordt of opgeslagen zal worden in het Nationaal Archief enz. ‘Dit scheelt een hoop werk. Als je dit
proces niet zorgvuldig doorloopt – zo zeggen zij – en je zegt dat iets openbaar is of wordt en je draagt het
vervolgens over naar het Nationaal Archief, dan is het ook echt openbaar en in de toekomst thuis via het
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internet benaderbaar. Het is dus van belang dit proces consciëntieus uit te voeren, want in de toekomst ligt
het niet meer verstopt achter vele archiefkasten’, zo sluiten zij af.
Naar een Informatiecommissaris?
Op de vraag of Nederland net als in vele andere landen over moet gaan tot het instellen van een
informatiecommissaris zeggen de respondenten deze behoefte niet te zien. De mogelijkheden van beroep zijn
voldoende om invulling te geven aan het recht op informatie. Zo anders adviseert Klingenberg (2011). Zij zegt
dat toegang tot overheidsinformatie een fundamenteel recht is. Om dit recht te effectueren is goed
functionerende regelgeving vereist. Daarbij is vastgesteld dat de nadruk moet komen te liggen op het actief
openbaar maken van overheidsinformatie. ‘Controle daarop ontbreekt op dit moment’, zo concludeert
Klingenberg. Een informatiecommissaris zou toegevoegde waarde hebben ten opzichte van het systeem van
bezwaar en beroep. De heer Berendse geeft aan dat een informatiecommissaris toegevoegde waarde zou
kunnen hebben. Niettemin ziet hij nog voldoende ruimte voor verbetering binnen de huidige regelgeving. Zijn
strategie is er dan ook op gericht om binnen de huidige regelgeving en technologische ontwikkelingen te
komen tot een betere afstemming en op die wijze bij te dragen aan actieve transparantie en openbaarheid.
‘We beginnen met de digitalisering, het aanleggen van een wegennet: Je zou vervolgens best kunnen
overwegen, wanneer je dat wegennet hebt, of dat daar dan nog een regulator of een onafhankelijke
beoordelaar bij zou moeten horen.‘
Bevinding 6 Wet- en regelgeving. In opzet en bestaan voldoen de WOB en Archiefwet. Echter, door de
gesloten cultuur waarbij er onnodig, onnodig hoog wordt gerubriceerd en derubricering achterblijft, komen
de WOB en de Archiefwet niet tot hun recht in de werking. Digitalisering vergroot de noodzaak tot meer
bewustwording ten aan zien van rubricering en de noodzaak voor een overheidscultuur die daar op aansluit.
Er wordt geen toegevoegde waarde gezien in het instellen van een informatiecommissaris. Er is nog
voldoende ruimte ter verbetering binnen de bestaande afspraken en regelgeving. Daarnaast zal de
internettechnologie de noodzakelijke cultuurverandering stimuleren.

Klokkenluidersregeling: een weg van lange adem
Zoals in paragraaf 2.7.3 is toegelicht is de klokkenluidersregeling in het leven geroepen om de klokkenluider
bescherming te bieden. In de regelgeving wordt gemeld dat een functionaris anoniem of openlijk de melding
kan doen. Daarnaast geeft de regeling aan dat er een onafhankelijke instelling is waar de klokkenluider zich toe
kan wenden. Raat (2008) is van mening dat de regelgeving zich in de eigen staart bijt, omdat een onafhankelijk
meldpunt slechts een adviesfunctie heeft en dit advies weer bij het bestuur of de directie komt waarover de
misstanden zijn aangedragen. De top moet uiteindelijk over zichzelf oordelen. Hoewel de melding anoniem
kan plaatsvinden, weten betrokkenen binnen de organisatie al snel wie de klokkenluider is, met alle
represailles van dien. ‘Al met al’, zo stelt Raat, ‘kan de klokkenluidersregeling juist gezien worden als een
hinderpaal om misstanden effectief te bestrijden.’ De heer Schwab concludeert: ‘deze anonimiteit kan niet
gegarandeerd worden omdat als er een onderzoek uit volgt de persoon over wie geklaagd wordt het recht
heeft te weten wie dat doet.’
In 2008 heeft er een evaluatie plaatsgevonden naar de klokkenluidersregeling (Universiteit Utrecht, 2008). De
algemene conclusie van de onderzoekscommissie is dat de klokkenluidersregelingen geen
klokkenluidersregeling is maar een regeling voor het intern melden van misstanden. Het zijn regelingen voor
procedures voor het omgaan met een vermoeden van een misstand. De regelingen zijn primair gericht op het
bevorderen van het intern melden van misstanden en niet op het beschermen van klokkenluiders, aldus de
onderzoekscommissie. Verder bevorderen de regelingen slechts in beperkte mate het intern melden en
opsporen van misstanden. Daarbij wordt onder andere opgemerkt dat de Commissie Integriteit Overheid geen
enkele rol van betekenis speelt bij het opsporen van misstanden. De commissie is onbekend en geniet weinig
vertrouwen, de weg naar de commissie kent veel drempels, en zij opereert als een commissie van bezwaar en
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beroep in plaats van als een onderzoeksinstantie. Daarnaast dragen de regelingen niet bij aan het beschermen
van ambtelijke klokkenluiders. De meeste regelingen bieden melders namelijk geen vertrouwelijkheid, en
vrijwel geen (rechts)bescherming. Naar aanleiding van de uitkomsten uit de evaluatie zijn nieuwe
klokkenluidersregelingen opgesteld waarin de bescherming van de klokkenluider met ingang van 2010
geregeld is.
Regeling uitstekend, maar wel steeds einde carrière!
Uit de interviews komt naar voren dat een goede klokkenluidersregeling essentieel gevonden wordt in een
lerende organisatie. Collega’s die een misstand aan de kaak stellen moeten beschermd worden, daar is
iedereen het over eens. Daar wordt tegenover gesteld dat er maar in hoge uitzondering sprake is van een
echte klokkenluider. De ervaring is – zo stellen de geïnterviewden- dat de regeling vooral wordt aangegrepen
door gefrustreerde functionarissen die vooral voor eigen belang aanspraak willen maken op deze regeling.
Verder wordt opgemerkt dat er dan wel een verbeterde klokkenluidersregeling mag zijn, er gebruik van maken
betekent wel het einde van de ambtelijke carrière. De heer Schwab merkt het volgende hierover op: ‘De
klokkenluider krijgt wel bescherming door de regeling, want er mogen geen rechtspositionele besluiten
genomen worden die nadelig zijn voor de klokkenluider. Maar het niet nemen van de voor de klokkenluider
voordelige besluiten is niet verboden.’ Een van de respondenten 15 gaf het volgende voorbeeld: ‘Ik sta positief
tegen over melders van misstanden, het biedt de organisatie de mogelijkheid om iets recht te zetten en te
leren. Toen een militair van een andere eenheid een advies vroeg over zijn bezorgdheid over een mogelijke
misstand was mijn advies dan ook ‘kaart het maar aan’. Ingegeven door mijn positieve houding. Het waren
andere collega’s die wezen op de keerzijde. Zij antwoordden met: ‘pas op wat je doet, het kan het einde van je
carrière betekenen.’ Kortom: als klokkenluider kun je het wel schudden in de praktijk.’
De geïnterviewden geven allen aan dat met de nieuwe de klokkenluidersregeling de drempel om de klok te
luiden wel wordt verlaagd. ‘We hebben wat dat betreft geleerd van de oude regeling’, zegt de heer Schwab.
‘Wanneer je een melding in de ‘lijn’ laat liggen, blijft die melding ergens in die lijn hangen. Nu is het zo dat elke
melding de SG geïnformeerd moet worden. De hiërarchische lijn voelt dan ook de druk van bovenaf.’ Aan de
andere kant bestaat ook het beeld dat de drempel wel iets te laag is en de regeling nu misbruikt wordt door
personen die geen echte klokkenluiders zijn. De heer De Wit herkent deze ontwikkeling. Hij geeft aan dat ook
de expertgroep de meest uiteenlopende meldingen krijgt. ‘Daar zitten querulanten, dwazen, gekken,
criminelen en mensen tussen die uit zijn op winstbejag, op geld uit zijn. Van alle meldingen wordt uiteindelijk
circa 75% niet in behandeling genomen’, zo merkt hij op. De heer De Wit geeft verder aan dat alleen als de
melder te kwader trouw handelt de expertgroep daar radicaal afstand van neemt. ‘Daarnaast’, zegt de heer De
Wit, ‘zien we heel veel beschuldigingen die uit de lucht komen vallen, onbevestigde maar ook bijna
smaadachtige beschuldigingen die niet onderbouwd kunnen worden, waar geen grondslag voor is.’
De heer De Wit geeft aan dat dit soort praktijken er nu eenmaal bij horen, maar dat het geen afbreuk mag
doen aan de echte meldingen. ‘Van groot belang is de wijze waarop je tot een selectie komt’, zo vervolgt de
heer De Wit. ‘De expertgroep kijkt naar twee hoofdthema’s die van belang zijn in het preproces: Ten eerste
moet de misstand gevalideerd worden. Is er daadwerkelijk sprake van een misstand? Ten tweede, kwalificeer
de melder op drie aspecten: is hij integer/te goeder trouw, welke motieven heeft hij en heeft hij behoorlijk
gehandeld? Je bepaalt dus of er eerst een arbeidsconflict was en toen een misstand of andersom. Het feit dat
er vele onterechte meldingen worden gedaan mag geen afbreuk doen aan de [echte] melders van echte
misstanden.’
Een nieuwe machtstrijd: een onafhankelijk meldpunt voor klokkenluiders
Op 15 april jl maakte de Minister van Binnenlandse Zaken bekend dat overgegaan zal worden tot het instellen
van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en dat deze naar verwachting in werking zal treden op
15 geïnterviewde A, d.d. 4 mei 2011
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1 augustus 201116. Deze Commissie zal fungeren als steunpunt voor (potentiële) klokkenluiders door hen te
voorzien van informatie en advies over mogelijke vervolgstappen.
De voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders is ronduit teleurgesteld over dit initiatief. De doelstellingen
van het College zijn: het voorkomen van integriteitschendingen en het beheersbaar maken van
integriteitschendingen. Dat betekent dat het voorstel gericht is op het voorkomen van integriteitschendingen.
De heer De Wit zegt hierover: ‘Een klokkenluider is iemand die misstanden tevergeefs en vruchteloos heeft
getracht aan te kaarten binnen zijn eigen organisatie, daar geen gehoor vindt en dan besluit het publiek te
maken. Dit College is niet gericht op het onderzoeken en valideren van de misstand en het kwalificeren van de
melder, maar gericht op doorverwijzen naar de eigen organisatie waarover de misstand wordt gemeld. In 2008
is bij de evaluatie van de klokkenluidersregeling juist gemeld dat dit niet werkt.’
‘Met de vorige Tweede Kamer leek het de goede kant op te gaan, maar we zijn terug bij af’, meent de heer De
Wit. De vorige Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ter Horst, heeft in 2010 het initiatief genomen voor
het oprichten van een onafhankelijk meldpunt. De expertgroep Klokkenluiders is bij dit voorstel nauw
betrokken geweest. Vervolgens valt het Kabinet op de dag dat haar voorstel op de agenda staat van de
Ministerraad. Het initiatief wordt met de komst van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, de heer
Donner, terzijde geschoven en in plaats daarvan wordt het voorstel het instellen van Commissie advies- en
meldpunt klokkenluiders. De heer De Wit heeft er dan ook geen enkel vertrouwen in dat er met de komst van
het College verwijs- en adviespunt klokkenluiders daadwerkelijk iets zal veranderen. ‘De minister gaat dat
college instellen bij algemene maatregel van bestuur. Vervolgens kan hij zelf de leden in dat college
benoemen. Van onafhankelijkheid is dus geen sprake, terwijl dat een van de belangrijkste voorwaarden is. De
enige echt goede oplossing is een bij wet ingesteld instituut. Dit instituut moet de status krijgen van Hoog
College van Staat, zoals de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman’ zo betoogt de heer De Wit.
Dat politiek gezien de wind opeens anders kan gaan waaien blijkt ook uit dit dossier. Daar waar in 2009, 12
Tweede Kamerleden achter het voorstel17 van Minister Ter Horst stonden, zijn dat er nu aanzienlijk minder. De
VVD twijfelt, het CDA is helemaal omgeslagen en doet niet meer mee. De PVDA is na een periode van twijfel
weer achter het voorstel gaan staan. Een overzicht van de reacties van de relevante politieke partijen is terug
te vinden in het magazine Binnenlands Bestuur van 11 februari 2011 18 (bijlage 6 ). Op het moment van
schrijven is de expertgroep Klokkenluiders bezig met het afronden van een nieuw wetsvoorstel voor een
onafhankelijk meldpunt Klokkenluiders. De SP zal dit voorstel indienen.
Bevinding 7 Geïnstitutionaliseerde druk door klokkenluiders. De nieuwe klokkenluidersregeling is een
verbetering van de bescherming van klokkenluiders. Het draagt echter niet bij tot een ander beeld (lees:
positiever beeld) over de klokkenluider binnen de organisatie. Door de ruimere regeling wordt deze regeling
ook aangegrepen door functionarissen die een arbeidsconflict hebben en de regeling gebruiken om er zelf
beter van te worden. Bestuurders lijken vooral gevoelig voor de druk die bij een melding wordt veroorzaakt
door de media. Politiek gezien blijft een onafhankelijk meldpunt een strijdpunt tussen voor- en tegenstanders.
De expertgroep Klokkenluiders heeft behoorlijke politieke invloed op het onderwerp klokkenluiders.
4.2.2

Druk door klokkenluiders(organisaties) en de reactie van de organisatie

Op de vraag hoe op druk, ingebracht door klokkenluiders, wordt gereageerd, wordt wisselend geantwoord.
Vooral de druk die wordt ervaren als een klokkenluider ‘naar buiten treedt’ wordt vooral herkend. De reactie
van de meeste geïnterviewden lijkt er niet op gericht om vanuit een intrinsieke houding om te gaan met
melders van misstanden. De aandacht voor het goed afhandelen van meldingen wordt vooral ingegeven door
16 Nota Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, advies- en verwijspunt klokkenluiden, d.d. 15 april 2011, kenmerk 2011-2000136229 .
17 De expertgroep Klokkenluiders is bij het opstellen van dit voorstel nauw betrokken geweest (interview De Wit)
18 http://www.binnenlandsbestuur.nl/Home/all/klokkenluiders-kaltgestellt.728671.lynkx
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angst voor media-aandacht voor de misstand. Een van de geïnterviewden 19 gaf aan dat binnen Defensie, in
tegenstelling tot andere ministeries, weinig tot geen aandacht is van anderen voor het afhandelen van een
melding. ‘Daar waar bij andere ministeries bij een melding alle zintuigen op scherp gezet worden omdat de
melding aantoonbaar netjes afgehandeld moet worden, is dit bij Defensie niet het geval. Evenmin wordt
tijdens functioneringsgesprekken aandacht besteed aan integriteit’, zo antwoordt deze respondent.
Geïnstitutionaliseerde druk door klokkenluidersorganisaties.
De geïnterviewden geven aan dat het uitvoeren van druk door bijvoorbeeld Wikileaks van alle dag is. De heer
Sjoukes beaamt dit. ‘Vroeger had je de eenzame kritische journalist die aandacht vroeg voor misstanden, nu
hebben we Wikileaks. De vorm is veranderd maar het moet gezien worden als een normaal maatschappelijk
verschijnsel van ‘checks and balances’’, zo licht hij toe. De heer Schwab verwoordt de invloed van organisaties
als Wikileaks als volgt: ‘door de aandacht voor klokkenluiders, de klokkenluiderregelingen en Wikileaks wordt
de organisatie geprikkeld om alerter te zijn op incidenten.’ Regelmatig krijgt de heer Schwab casussen voor
advies voorgelegd, veel meer dan voorheen. Er ontwikkelt zich in de organisatie meer gevoel voor
integriteitszaken en er rinkelt er eerder een belletje bij manager. ‘Dit draagt bij’, zo meent de heer Schwab,
‘aan een lerende organisatie waarbij signalen serieus worden opgepakt.’ Kortom: het collectief
verantwoordelijkheidsgevoel neemt duidelijk toe. Een andere respondent 20 meent eveneens dat de druk van
klokkenluidersorganisaties een belangrijke bijdrage levert aan het bewustwordingsproces en mogelijk een
gedragsverandering die nodig is om te komen tot een Open Overheid.
De heer De Wit zegt geen voorstander te zijn van het ongecontroleerd en ongecensureerd en zonder het goed
afwegen van belangen massaal documenten openbaar maken. ‘Maar ik zie ook’ – zo licht hij toe – ‘dat er
binnen de overheid stelselmatig misbruik wordt gemaakt van de stempel ‘geheim’, ‘confidentieel’ of
‘staatsgeheim’. ‘We verklaren alles geheim en als er dan als reflectie van de buitenwereld documenten worden
vrijgegeven of gelekt dan kan ik dat heel goed billijken. Hij geeft aan te streven naar een open bestuurscultuur,
waar proactief verantwoording afleggen en transparantie de normaalste zaak van de wereld zijn.
Voorkomen van Wikileaksincidenten
De respondenten veronderstellen verder dat het helemaal voorkomen van ‘Wikileaksincidenten’s niet mogelijk
is. ‘Immers’, zo geeft de heer Van Nieuwburg aan, ‘wanneer een medewerker kwaad wil tegen… dan vindt een
dergelijk persoon altijd wel een weg. Wil je dat voorkomen, dan moeten er wel heel veel maatregelen
genomen worden.’ Wel is binnen Defensie gekeken of een aantal maatregelen de kans op een
Wikileaksincident kunnen verkleinen en de schade kunnen beperken. Dit zijn dan maatregelen onder andere
tegen ongewenste informatie-export zoals het structureel bijhouden van de outputdata van het systeem
(‘logging’). Hierdoor is later zichtbaar wie, wanneer, welke en welke hoeveelheid informatie uit het systeem
heeft gehaald.21 De heer Blankenstein verwoordt het belang als volgt: ‘Als aan de kazernepoort
steekproefsgewijs controles worden gedaan, dan moet je dit ook moeten willen.’
De expertgroep Klokkenluider een volwaardige partner in het speelveld?
Wat opvalt, is dat de expertgroep Klokkenluiders een belangrijke rol speelt in wet- en beleidsvorming van en
evaluaties over klokkenluidersthema’s. Overleg met politieke partijen en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken is daar een sprekend voorbeeld van. De expertgroep draait in die zin mee in de weerbarstige omgeving
van de politiek en weet zo behoorlijke invloed uit te oefenen, ook al valt het resultaat –juist door die politieke
weerbarstigheid – tegen. De heer Timmermans verwoordt het in een interview in het blad Binnenlands
Bestuur als volgt: ‘sinds het rapport van Mark Bovens (lees: de evaluatie van de klokkenluidersregeling) in 2008
is er niets wezenlijks veranderd. Puur rationeel valt niet te verklaren dat de oplossing - bescherming van de

19 Geïnterviewde A. d.d. 4 mei 2011
20 Interviewverslag geïnterviewde A, d.d. 4 mei 2011
21

Conceptnota versie 0,6, Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, Wikileaks – informatiebeveiliging bij Defensie
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klokkenluider en het doen van onafhankelijk onderzoek - volgens Donner anders zou moeten zijn dan volgens
Ter Horst’, meent hij. ‘Daarom blijft als enige denkbare reden over
dat mensen hun positie en hun macht willen beschermen. Dat geldt
voor de minister, maar ook voor de Tweede Kamer.’
Druk

Pressiegroep

Transparantie

Kwaliteit
open
overheid

Vertrouwen

Verantwoording

Wet- en
regelgeving

Steeds beter
functionerende
open overheid

Organisatie
reactie op
druk

5

Conclusies

In dit afrondende hoofdstuk wordt – op basis van de bevindingen uit
het empirisch onderzoek achtereenvolgens antwoord gegeven op de vraag: ‘heeft de overheid alle
randvoorwaarden ingevuld om te kunnen spreken over een kwalitatief goede open overheid?’ En de vraag ‘is
de geïnstitutionaliseerde druk door wet- en regelgeving en de klokkenluider als pressiegroep evenals de
reactie van de organisatie op die druk dusdanig in balans dat gesproken kan worden van een lerende
organisatie gericht op het steeds beter presteren als open overheid? Dit alles als opmaat naar beantwoording
van de centrale vraagstelling: Op welke wijze beïnvloedt het fenomeen Klokkenluiders het streven van de
Rijksoverheid naar een Open Overheid?
5.1

Kwalitatief goede Open Overheid

Een kwalitatief goede open overheid wordt gevormd door de onderwerpen transparantie, vertrouwen en
verantwoording. Op basis van de bevindingen kom ik tot de volgende subconclusies:
Transparantie
In opzet en bestaan wordt beleidsmatig door de overheid invulling gegeven aan transparantie. Bestuurders en
experts waarderen transparantie hoog. De werking blijft door de gesloten risicomijdende cultuur en de
afreken- en zwijgcultuur binnen Defensie achter.
Vertrouwen
Er bestaat op bestuurlijk niveau weinig onderling vertrouwen. Initiatieven als risicoanalyses die passen bij het
verbeteren van de integriteit worden als een bedreiging gezien. Als het gaat om de integriteitszorg dan
behoort Defensie tot de vier ministeries die sinds 2004 geen voortgang hebben gemaakt. De gesloten cultuur,
de afreken-, nalaat- of zwijgcultuur worden genoemd als belangrijke oorzaken.
Verantwoording
Defensie heeft al jaren grote moeite om betrouwbare verantwoordingsinformatie aan te reiken. Dit geldt voor
verantwoordingsinformatie over de bedrijfsvoering van Defensie als over informatie over de integriteit van de
organisatie en haar medewerker, door het ontbreken van risicoanalyses, integriteitsaudits en interne controles
op dit gebied.
Eindconclusie kwalitatief goede open overheid
Op basis van boven genoemde subconclusie concludeer ik dat binnen Defensie onvoldoende invulling is
gegeven aan de randvoorwaardelijke thema’s ‘transparantie, vertrouwen en verantwoording’ om te kunnen
spreken van een kwalitatief goede openheid binnen dit departement.
5.2

Steeds beter presterende organisatie

Naast de randvoorwaarden om te kunnen spreken van een kwalitatief goede open overheid moet ook het
aspect geïnstitutionaliseerde druk evenals de reactie van de organisatie op deze druk goed worden ingevuld.
Op basis van de bevindingen kom ik tot de volgende subconclusies.
Wet- en regelgeving
In opzet en bestaan voldoen de WOB en Archiefwet. Echter, door de gesloten cultuur waarbij er onnodig,
onnodig hoog wordt gerubriceerd en derubricering achterblijft, komen de WOB en de Archiefwet niet tot hun
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recht. De werking blijft dan ook achter. De digitalisering vergroot te noodzaak voor een deugdelijk
informatiebeheer, inclusief (de)rubricering. Er wordt weinig toegevoegde waarde gezien in een
informatiecommissaris omdat er nog voldoende verbeterruimte zit in bestaande regelgeving en uitvoering
daarvan.
Geïnstitutionaliseerde druk door klokkenluiders
De nieuwe klokkenluidersregeling is een aanzienlijke verbetering van de bescherming van klokkenluiders. Het
draagt echter niet bij tot een ander beeld (lees: positiever beeld) over de klokkenluider binnen de organisatie.
De expertgroep Klokkenluiders heeft een behoorlijke invloed op het strijdtoneel rond het onderwerp
klokkenluiders. Bestuurders lijken vooral gevoelig voor de druk die bij een melding wordt veroorzaakt door de
media.
Reactie van de organisatie
In paragraaf 3.8 uit het theoretisch kader zijn de vijf reacties van een organisatie op druk weergegeven,
namelijk: accepteren, streven naar compromis, vermijden van druk, verdedigen tegen druk en beïnvloeden
(manipuleren) van de partij die druk uitvoert. De eerste reactie is de meest passieve de laatste de meest
actieve. Hoewel een diepgaande studie nodig is om de reactie van de organisatie volgens het model van Oliver
te duiden, zijn er voldoende indicaties om een eerste appreciatie van de reactie van de organisatie te geven. Ik
doe dat op twee niveaus. Allereerst op het niveau van het ministerie van Defensie. Daarna op het niveau van
de politiek en dan in het bijzonder ten aanzien van de rol van de expertgroep Klokkenluiders.
Reactie van het Ministerie van Defensie: vermijden en verdedigen
Hoewel de geïnterviewden spreken over druk spreken als een normaal verschijnsel in een modern jasje, kan
niet gezegd worden dat er sprake is van volledige acceptatie, evenmin van het streven naar een compromis.
De angst-, afreken- en zwijgcultuur heeft een grotere invloed dan de druk die wordt uitgevoerd. Het gedrag
heeft daardoor eerder kenmerken van het vermijden van druk en het verdedigen tegen druk. Binnen het
vermijden van druk gaat het dan vooral om ‘conceal’, het verbergen van het niet willen schikken naar de
afspraken door wel op papier mee te doen, maar het beleid niet uit te voeren en borgen in de organisatie. Het
verdedigen tegen druk vindt vooral zijn weerslag in het ‘aanvallen’ van degene die de klok luidt.
Reactie van de Regering en de politiek: compromis, verdedigen en manipulatie
In de politieke arena zijn drie reacties te onderscheiden: compromis als het gaat om die partijen die het
gedachtegoed van de klokkenluider een warm hart toedragen. Met deze partijen gaan het gesprek aan met de
Expertgroep Klokkenluiders en betrekken hen bij evaluatie en vragen hen om advies, dit alles om tot een
gemeenschappelijk beeld en voorstel te komen voor het vraagstuk ‘klokkenluider’. Enkele serieuze
klokkenluiderszaken (Spijkers, De Wit en Bos) bevestigen de reactie van ‘defiance’ waarbij alle drie de
tactieken: ‘dismiss’, ‘challege’ en ‘attack’ worden gebruikt. Ten slotte nog de reactie van manipulatie. De
reactie van de huidige minister van Binnenlandse zaken met het instellen van het College lijkt op deze tactiek.
Door een instituut als een College neer te zetten en daar zelf de spelregels over af te spreken blijft de minister
‘in control’ over dit College en kan hij zijn invloed uitoefenen.
Als met al kan geconcludeerd worden dat door de aandacht die het thema klokkenluider krijgt in de media het
bewustwordingsproces wordt gestimuleerd. Dit betekent niet dat de klokkenluider een betere, geaccepteerde
positie krijgt. In tegendeel, de loopbaan van de persoon komt enorm onder druk te staan. Er bestaat een groot
verschil tussen beleid en uitvoering. De reactie van Defensie is in eerste aanleg gericht op het vermijden van
en verdedigen tegen druk. Politiek gezien zijn de reactie verdeeld: van compromis door partijen die de
klokkenluiderszaak een warm hart toedragen, naar verdedigen daar waar een conflict is, tot manipulatie
wanneer blijkt dat het onderwerp politiek niet genegeerd kan worden, en getracht wordt zoveel mogelijk
controle te houden over de meldingen.
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Eindconclusie steeds beter presterend organisatie
Op grond van de subconclusie concludeer ik dat geïnstitutionaliseerde druk door wet- en regelgeving en door
klokkenluiders als pressiegroep evenals de reactie van de organisatie onvoldoende zijn ingeregeld om te
kunnen spreken van een lerende organisatie die streeft naar een steeds beter presterende open overheid.
Belangrijkste oorzaak hiervan is de gesloten risicomijdende cultuur en de afreken- en zwijgcultuur binnen
Defensie.
Op basis van de uitkomsten van het empirisch onderzoek wordt in de volgende paragraaf antwoord gegeven
op de centrale vraagstelling.
5.3

Algemene conclusies in relatie tot de onderzoeksvraag

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Op welke wijze beïnvloedt het fenomeen klokkenluiders het
streven van de Rijksoverheid naar een Open Overheid?
Op grond van mijn onderzoek kom ik tot de conclusie dat het fenomeen klokkenluiders weldegelijk invloed
uitoefent op de overheid. De druk wordt vooral gevoed door de angst voor de media en imagoschade. Dit
betekent dat de positie van klokkenluiders binnen de organisatie niet echt verbetert. Door de actualiteit van
het onderwerp en het feit dat de organisatie geregeld in de verlegenheid wordt gebracht door
integriteitsmeldingen in de media, wordt het bewustzijn vergroot en krijgt het onderwerp in ieder geval in
opzet en bestaan veel meer aandacht binnen het departement. Echter, om de reactie van vermijden en
verdedigen om te buigen in een open cultuur waar kritiek en het aan de orde stellen van misstanden mogelijk
is, is een fundamentele gedragverandering nodig. Momenteel ligt binnen Defensie de informatiemacht nog
hoofdzakelijk bij de bestuurder.
Politiek gezien lijkt er met de komst van de expertgroep Klokkenluiders een waardig tegenwicht geboden te
worden. Dit tegenwicht moet wel verder geïnstitutionaliseerd worden in onafhankelijke meld- en adviespunt
om ook in de toekomst druk te kunnen uitoefenen.
5.4

Beperkingen van het onderzoek

Dit onderzoek geeft een waardig overzicht van het ruime speelveld dat het streven van de overheid naar meer
openheid beïnvloedt en beschrijft de rol van de klokkenluiders(organisaties) daarbinnen. Het conceptuele
model van Open Overheid is een bruikbaar instrument om de dialoog rond dit onderwerp te ondersteunen. In
dat ruime speelveld zit ook de beperking van het onderzoek. De diversiteit aan onderwerpen maakt het in
deze studie niet mogelijk om die diepgang te raken die je als onderzoeker graag wil. Elk blokje uit het
conceptuele model van open overheid is complex en interessant genoeg om een studie op zich aan te wijden.
Een tweede beperking is gelegen in de scope van de onderzoekseenheid. De kern van het onderzoek richt zich
op het ministerie van Defensie. De uitkomsten zijn daarom representatief voor het ministerie van Defensie
maar kunnen niet zonder meer een op een doorgetrokken worden naar de andere ministeries.
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6

Aanbevelingen

Druk

De rode draad uit het kwalitatief empirisch onderzoek is dat in opzet
en bestaan veelal de goede dingen worden gedaan. Het probleem zit
in de werking. De Algemene Rekenkamer (2009) zegt daarover in haar
vervolgonderzoek naar de verantwoordinginformatie operationele
gereedheid Defensie het volgende: ‘Het Ministerie van Defensie heeft sinds ons vorige onderzoek veel (vaak
goede) verbeterplannen gemaakt. De invoering van de plannen blijkt in de praktijk echter niet of nauwelijks tot
verbeteringen te leiden.’ En TNO (2011) merkt op: ‘van oudsher heeft de overheid de neiging gesloten te zijn,
naar binnen gekeerd waarbij aansluiting met de praktijk wordt gemist. Deze cultuur is verweven in alle
overheidsprocessen, en is niet eenvoudig te veranderen’. Ook de respondenten noemen de gesloten en
risicomijdende cultuur en de afreken- en zwijgcultuur de belangrijkste oorzaak van het niet werkend krijgen
van meer openheid en aandacht voor integriteit en daarmee voor melders van misstanden. Dit wetende is de
belangrijkste vraag voor het formuleren van aanbevelingen: wat gaan we nu anders doen, opdat het dit keer
wel gaat werken? In de volgende twee paragrafen worden de belangrijkste algemene aanbeveling en concrete
aanbevelingen ten aanzien van deeloplossingen gegeven.
Pressiegroep

Transparantie

Vertrouwen

Verantwoording

6.1

Kwaliteit
open
overheid

Wet- en
regelgeving

Steeds beter
functionerende
open overheid

Organisatie
reactie op
druk

Algemene aanbevelingen

Op basis van het onderzoek kom ik tot twee algemene aanbevelingen:
1. Zoek de verbetering niet in opzet en bestaan maar in de werking. Voer daartoe eerst een fundamenteel
onderzoek uit naar de cultuur van de organisatie en toets deze uitkomsten aan de eisen die gesteld
worden aan een open cultuur die nodig is voor een Open Overheid. Op basis daarvan moet gekomen
worden tot grondige wijzigingen in de organisatiecultuur.
Voor deze cultuurverandering zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het opheffen van de
ambtenarenstatus, waardoor er meer mobiliteit tussen publiek en private sector plaatsvindt en de daarmee de
gesloten cultuur wordt losgelaten. Dit geldt ook wanneer meer mobiliteit tussen de ministeries plaatsvindt.
Door bij aanstelling een arbeidscontract als ambtenaar (lees: medewerker van de overheid) aan te gaan in
plaats van ambtenaar bij een bepaald ministerie wordt de mobiliteit gestimuleerd. Meer mobiliteit betekent
naar mijn mening meer invloeden van buiten.
2. Organiseer en formaliseer de druk van buiten af door gebruik te maken van de kennis en ervaring van de
expertgroep Klokkenluiders of mogelijk in de nabije toekomst ook van het onafhankelijk instituut meld- en
adviespunt klokkenluiders. Zij kunnen op basis van hun ervaring aanvullende zienswijze inbrengen in
bepaalde vraagstukken.
6.2

Concrete aanbevelingen

Bovenstaande algemene aanbeveling betekent niet dat de organisatie niets kan doen. De volgende
aanbevelingen worden meegegeven.
 Maak als organisatie gebruik van de kennis en ervaring van de expertisegroep Klokkenluiders.
 Stel het uitvoeren van risicoanalyses en –audits voor elke eenheid verplicht.
 Neem integer handelen op in de functiebeschrijving en bespreek het in functioneringsgesprekken.
 Zorg dat het integriteitbewustzijn onder de medewerkers versterkt wordt door middel van goed
leiderschap en managementvaardigheden. Vooral aan actieve vormen van communicatie, zoals
themabijeenkomsten en trainingen, moet gedacht worden.
De aanbevelingen lijken misschien een open deur. Maar hoewel in vele rapporten (ARK, TNO) melding
gemaakt wordt van het feit dat de oorzaak mede gevonden moet worden in de gesloten, risicomijdende
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cultuur, laten de acties van de organisatie vooral een inspanning zien en geen resultaat. Voorwaarde voor
succes is de bereidheid om in de werking iets te willen veranderen, externe druk is daarbij onontbeerlijk!
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Bijlage 1 Overzicht Topics, subtopics, vragen, doelgroep

Topic
Open Overheid

Transparantie

Subtopic
Model

Gevraagd en
ongevraagd
proactief begrijpelijk.
Inzicht in
overheidsinformatie
of verantwoording
over taakuitvoering.
Consistentie beleid
uitvoering
Relatie tussen acties
klokkenluider en
transparantie

Vertrouwen

Model

Vaardigheid.

Welwillendheid

Wet- en
Regelgeving

Vragen
Onderstaand conceptuele model representeert
de open overheid. Herkent u zich in dit model?
Zijn er elementen die er naar uw mening niet
toe doen of juist in het model aandacht zouden
moeten krijgen?
Op welke wijze <niet bedoeld technisch> stelt
uw ministerie informatie beschikbaar?
[gevraagd, ongevraagd, proactief, begrijpbaar]
Wat is naar uw mening het doel van de
overheid met het verstrekken van informatie?
[inzicht geven in overheidsinformatie,
‘verantwoording af leggen over de uitvoering
van de taak’ of beide of iets anders]
Hoe kijkt u aan tegen de consistentie tussen
beleid en uitvoering van transparantie?
Op welke wijze beïnvloedt naar uw mening de
acties van klokkenluiders en klokkenluidersites
de transparantie van de overheid?
Onderstaand conceptuele model representeert
het begrip vertrouwen. Herkent u zich in dit
model? Zijn er elementen die er naar uw
mening niet toe doen of juist in het model
aandacht moeten krijgen?
Op welke wijze geeft uw ministerie invulling
aan de vaardigheden/ competenties die nodig
zijn om uitvoering te geven aan meer
transparantie?
Hoe welwillend is naar uw mening het
ministerie om een positieve bijdrage te leveren
aan meer transparantie? Kunt u voorbeelden
geven?

Doel van de vraag
Validatie model

Allen

Validatie van definitie.

Allen

Inzicht in welk element
geïnterviewde belangrijk vindt

Allen

Inzicht in consistentie beleid
en uitvoering
Effect van het gedrag van
klokkenluiders op de
transparantie door de
overheid.
Validatie model

Allen

Mate waarin gedrag van het
ministerie bijdraagt aan het
wantrouwen of vertrouwen van
de maatschappij.
Mate waarin gedrag van het
ministerie bijdraagt aan het
wantrouwen of vertrouwen van
de maatschappij.

Allen

Allen

Integriteit.

Hoe integer handelt naar uw mening het
ministerie?

Risicotoelatend
gedrag

Op welke wijze gaat uw ministerie om met
risico’s ten einde een vertrouwensbasis te
creëren?

Archiefwet

Op welke wijze belemmert of stimuleert de
huidige archiefwet naar uw mening het streven
naar meer transparantie?
Welke gevolgen heeft ons huidige digitale
tijdperk in het voor de archiefwet?

Mate waarin gedrag van het
ministerie bijdraagt aan het
wantrouwen of vertrouwen van
de maatschappij..
Mate waarin gedrag van het
ministerie bijdraagt aan het
wantrouwen of vertrouwen van
de maatschappij
Mate waarin regelgeving
belemmerend of stimulerend
werkt op meer openheid.
Effect van internet op
archiefwet

Welke invloed heeft het fenomeen
klokkenluidersites voor de archiefwet?

Effect van klokkenluiders op
archiefwet

Wat is uw mening de waarde van een ‘Data
Commissioner’, een Informatiecommissaris,
die namens de burger beoordeelt of de reden
om iets geheim te houden ook steek houdt?
Wat is naar uw mening de waarde van de
WOB in het streven naar meer openheid?

Verbeteringen

Wet Openbaarheid
van Bestuur (WOB)
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Doelgroep

Mate waarin regelgeving
belemmerend of stimulerend
werkt in het streven naar meer
openheid.

Allen

Allen

Allen

Allen

Experts weten regelgeving
Experts weten regelgeving
Experts weten regelgeving
Experts weten regelgeving

Experts weten regelgeving

Klokkenluidersregeling

Hoe welwillend en integer is handelt uw
ministerie in het afhandelen van de WOB
verzoeken?
Wat is naar uw mening de waarde van de
klokkenluidersregeling? <lagere drempel om
klok te luiden, bescherming klokkenluiders>
Critici menen dat de klokkenluidersregeling
niet zal functioneren omdat het onafhankelijke
orgaan waar de klokkenluider zich toe kan
wenden uitsluitend een adviesfunctie heeft en
het uiteindelijke besluit wordt overgelaten aan
de organisatie waarover de klok wordt geluid.
Wat vindt u van deze zienswijze?
Wat is het effect van het fenomeen
klokkenluiderssites als Wikileaks de
klokkenluidersregeling? [naleving,
aanscherping ervan]
Welke verbeteringen acht u nodig in de
klokkenluidersregeling

Druk

Reactie
organisatie op
druk

Klokkenluidersites
als pressiegroep

Accepteren,
Streven naar
compromis,
Vermijden van druk
Verdedigen tegen
druk
Manipuleren

Informatievoorziening
informatiebeveiliging

Consistentie beleid en
uitvoering

Experts weten regelgeving

Inzicht in mate waarin
regelgeving belemmerend of
stimulerend werkt in het
streven naar meer openheid.
Werking van de
klokkenluidersregeling

Experts
klokkenluider

Invloed van acties
klokkenluiders op wet- en
regelgeving

Experts
klokkenluider

Verbeteringen

Experts
klokkenluider
Bestuurders

Hoe ziet u de ontwikkeling van klokkenluiders /
klokkenluidersites als pressiegroep?
Welke legitimatie heeft de klokkenluider of
klokkenluidersite naar uw mening?
Met de komst van Wikileaks is er sprake
van een lawine van geheime informatie die in
de openbaarheid komt. Heeft Wikileaks naar
uw mening een revolutie op het gebied van
openbaarheid teweeg gebracht? Waarom
wel/niet?
Veel internetburgers zijn enthousiast over
de ontwikkelingen rond Wikileaks. Zij eisen nu
toegang tot alle overheidsinformatie. Bent u
van mening dat zo'n tegenmacht als
WikiLeaks beschouwd moet worden als een
normaal maatschappelijk verschijnsel waarin
macht en tegenmacht een gegeven is om te
komen tot de machtsbalans?
Wat is naar uw mening de reactie van de
overheid op de uitgevoerde druk? Waaruit
blijkt deze reactie? Hoe zou u deze reactie
noemen? [een van de vijf strategieën]
Wanneer u naar de recente ontwikkelingen
rond het fenomeen klokkenluiders kijkt, bent u
dan van mening dat deze ontwikkelingen
bijdragen aan meer openheid van de overheid
of juist niet. Waar baseert u uw mening op?
Welke conclusie moet de overheid
trekken uit WikiLeaks?
Welke rol speelt risicomanagement in de
informatiebeveiliging binnen uw ministerie in
het kader van transparantie?

Validatie klokkenluider als
pressiegroep
Validatie klokkenluider als
pressiegroep
Validatie klokkenluider als
pressiegroep

Is er een risico-analyse uitgevoerd naar
aanleiding van de ontwikkelingen rond
Wikileaks?

Identificeren reactie van
organisatie

Zijn er indicaties dat het aantal
veiligheidsincidenten toeneemt? Bijvoorbeeld
veel aandacht voor Wikileaks in de media dan
ook meer pogingen om netwerk te hacken?

Identificeren reactie van
organisatie
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Experts
klokkenluider

Bestuurders
Bestuurders

Validatie klokkenluider als
pressiegroep

Bestuurders

Identificeren reactie van
organisatie

Bestuurders

Effect van klokkenluiders op
openheid

Bestuurders

Verbeteringen

Bestuurders

Identificeren reactie van
organisatie

Expert
informatie
beveiliging
Expert
informatie
beveiliging
Expert
informatie
beveiliging

Bijlage 2 Toelichting model sturingsrelatie van Linker
In zijn model onderkent hij drie kenmerken die de kwaliteit van de sturing bepalen te weten organisatie,
control en vertrouwen:
 Organisatie: het complex van mensen en middelen ter realisatie van bepaalde doelstellingen. Organiseren
wordt daarbij gezien als een activiteit voor het doelbewust en doelgericht scheppen van doelmatige
houdingen tussen beschikbare mensen, middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken.
 Control: In het model van Linker dient naast een goede organisatie ook de control op het realiseren van de
doelstellingen en het beheersen van de risico’s cyclisch te zijn ingericht.
 Ten slotte zegt hij dat naast voornoemde ‘harde’ kenmerken ook het kenmerk vertrouwen van essentieel
belang is voor een kwalitatief goede sturing. Om het begrip vertrouwen te expliciteren sluit Linker aan bij
Mayer (1995). Mayer geeft aan dat vertrouwen uit drie opvattingen bestaat, te weten: Kennis en
vaardigheden, Welwillendheid en Integriteit. Wanneer deze drie opvatting zijn ingevuld is er sprake van
vertrouwen en daarmee van risicotoelatend gedrag.

Organisatie

+
Control

=

Kwaliteit
sturing

+

Druk

Steeds beter
Presteren met
minder middelen

+

Vertrouwen

Linker (2006) geeft in zijn model aan dat wanneer de kenmerken organisatie, controle en vertrouwen naar
behoren zijn ingevuld gesproken kan worden van een kwalitatief goede sturing, echter nog niet van een
sturing waarbij sprake is van een steeds beter presterende organisatie. Om die te kunnen bereiken is een extra
kenmerk nodig, en wel het kenmerk ‘druk’. Hij stelt dat de kwaliteit van de sturingsrelatie goed kan zijn, maar
dat zonder druk een en ander niet vanzelfsprekend leidt tot de situatie waarin doeltreffender en doelmatiger
wordt geopereerd. Kortom, de vraag luidt: “worden er in de sturingsrelatie de benodigde prikkels ervaren om
‘de lat steeds hoger te leggen?”. Te veel druk is ook niet goed, want dat kan leiden tot verkramping, stress en
uitval van mensen waarbij per saldo minder in plaats van meer wordt gepresteerd. Druk kan van binnenuit of
van buitenaf komen.

50

Bijlage 3 Gebruikte zoekterm inclusief Engelse equivalenten en vaktermen

Nederlandse begrippen en
hun synoniemen
Transparantie
Open
Openheid
Goed openbaar bestuur

Engelse equivalenten

Vaktermen

Transparency
Openness
Governmental openness
Good government

Governmental transparancy
Governmental openness

Druk
Principaal agent
Pressiegroep
Belangengroep
Wet- en regelgeving
Reactie op druk
Klokkenluider

Pressure
Pressuregroups

Wistleblowing

Good Government
New Public Management
Governmental pressure
Pressure and accountability
Institutional pressure
Pressure by internettechnology
Principle agent relationship
Strategic response to pressure
Wistleblowing
Wistleblower
Blow the wistle
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Bijlage 4 Goed Openbaar Bestuur22

22Essentialia Algemene Rekenkamer
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Bijlage 5: Reactie Minister van Defensie op stand van zaken Integriteitszorg
Volgens de minister van Defensie zijn er in de onderzochte periode van 2004 tot 2009 bij zijn departement
talrijke inspanningen verricht op het gebied van integriteitzorg. In 2006 is de commissie-Staal ingesteld naar
aanleiding van een incident van ongewenst gedrag. Naar aanleiding daarvan is het ambitieniveau voor de
bestrijding van ongewenst gedrag verhoogd. De commissie-Staal signaleerde de volgende aandachtsgebieden:

gedragsnormen binnen de krijgsmacht moeten explicieter worden geformuleerd, gecommuniceerd,
toegepast en gehandhaafd;

de verantwoordelijkheid en de zorg voor integriteit dient primair te liggen bij de lijn, bij leidinggevenden
op alle niveaus;

de organisatie van de integriteitzorg dient te worden omgevormd tot een georganiseerd vangnet van
onafhankelijke professionals;

management en organisatie moeten zodanig worden aangepast dat ze een veilige en beschermende
werksfeer bevorderen.
Op deze gebieden is volgens de minister van Defensie in de periode 2006–2009 een reeks maatregelen
getroffen, zoals de opstelling van een gedragscode. Ook is het leiderschap binnen Defensie versterkt met de
nadruk op sociale aspecten en integriteit. Leidinggevenden krijgen op alle niveaus specifieke opleidings- en
trainingsprogramma’s aangeboden. Verder is de integrale integriteitzorg bij Defensie ingrijpend herzien. In
2005 is het Bureau Integriteit Defensie (BID) opgericht met als doel het ontwikkelen van een defensiebreed
integriteitzorgsysteem. Op aanbeveling van de commissie-Staal is het BID inmiddels omgevormd tot de
Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). De COID bestaat uit een georganiseerd vangnet van
onafhankelijke professionals en heeft tot taak het coördineren van de integriteitzorg binnen Defensie. De
minister van Defensie vindt dat deze inspanningen aantonen dat in de onderzoeksperiode aan integriteitzorg
hoge prioriteit is gegeven. De inspanningen richten zich echter vooralsnog vooral op de soft controls. Tegen
deze achtergrond herkent de minister van Defensie zich in onze constatering over de afgelopen periode. De
komende periode zal dan ook in aanvulling op wat reeds ingang is gezet, meer aandacht worden gegeven aan
de hard control-elementen. Voor 2010 zijn een defensiebrede audit, risicoanalyses en de invoering van een
eenduidig registratiesysteem voorzien.
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Bijlage 6 Reactie van de politiek op het voorstel een College meld- en adviespunt klokkenluiders.
Ronald van Raak, SP: Het is een grof schandaal wat er gebeurt. Minister Donner is gewoon bang dat er allerlei
misstanden aan het licht komen en er koppen gaan rollen, als er een onafhankelijk steun- en onderzoekspunt
komt. Want als je dit goed regelt, is de kans groot dat honderden misstanden worden aangemeld. Het is
onbegrijpelijk dat de Kamer niet doorpakt, want klokkenluiders zijn van óns. Die moeten we koesteren. Veel
fracties gaan af op Donner, maar de minister heeft zijn eigen agenda. Hier spelen andere belangen een rol. Het
college dat Donner wil, gaat melders van misstanden doorverwijzen naar de baas, naar een
vertrouwenspersoon, of naar de Commissie Integriteit Overheid, die nog nooit één klokkenluider heeft
geholpen. Een instituut moet, behalve onderzoeken, klokkenluiders hulp bieden; juridisch en financieel. Ook
psychologische hulp is nodig om te kunnen omgaan met de druk die op klokkenluiders wordt uitgeoefend. Ik
denk dat de oplossing buiten het parlement om moet worden geregeld, via maatschappelijke druk.
Hero Brinkman, PVV: Als het gaat om klokkenluiders, zijn we altijd met de SP opgetrokken. Ook wij vinden dat
er een aparte instantie moet komen die klokkenluiders beschermt en die zaken zelfstandig kan onderzoeken.
Als het college dat Donner nu voorstelt alleen maar een soort verwijshokje wordt, zijn wij daar niet blij mee.
De onafhankelijke status van het meldpunt moet gewaarborgd zijn.
Ger Koopmans, CDA: Wij steunen de gedachte van minister Donner. Ik heb geen behoefte aan een enorm
instituut in een tijd dat we bezig zijn de overheid kleiner te maken. Daarom willen wij niet dat een vaste
onderzoekspoot bij het college van adviseurs wordt ondergebracht. Dat heeft vooral ook financiële redenen.
We hebben immers een enorme opdracht te volbrengen. Het kan best zo zijn dat het college de mogelijkheid
krijgt om hier en daar wat onderzoeksruimte in te huren. Maar ik zie onvoldoende reden er een zware
onderzoekspoot aan vast te koppelen.
Pierre Heijnen, PvdA: Minister Donner wilde voortvarend aan de slag, en het wordt tijd dat hij levert. De zorg
van de Expertgroep Klokkenluiders is bij deze ook mijn zorg. Ik wilde Donner als nieuw bewindspersoon op
Binnenlandse Zaken het voordeel van de twijfel geven. Maar als het nodig is, gaan we er hard in, zo nodig met
gestrekt been. Dat onderzoeksinstituut moet er komen. En het moet ook enige statuur krijgen. Als de minister
het anders wil, zullen we daar fors tegenin gaan. We zijn hier sinds 2008 mee bezig. Het is welletjes.
Brigitte van der Burg, VVD: Wij zijn voor een klokkenluidersinstituut, maar het moet wel realistisch blijven. Je
hoeft niet alles dubbel te doen. Het kan heel efficiënt zijn om onderzoek te laten verrichten door bestaande
instanties. Er is geen groot onderzoeksinstituut nodig als het ook op een andere manier goed kan worden
geregeld. Ik wil nu afwachten wat de minister ons gaat voorleggen. Want wij gaan er over.
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Bijlage 7 Overzicht documenten uit documentstudie empirie
Nr
1.

Bron
Ministerie van
Defensie

2.

Ministerie van
Defensie
Ministerie van BZK

3.

4.

Ministerie van
Defensie

5.

Algemene
Rekenkamer

6.

Universiteit
Utrecht
Prof dr. K van den
Bos. In opdracht
van het ministerie
van BZK
TNO, in opdracht
van het ministerie
van BZK
Algemene
Rekenkamer
Ministerie van BZK

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Universiteit
Utrecht
In opdracht van
het ministerie van
BZK
Ministerie van BZK

Tweede Kamer
der StatenGeneraal
Vergaderjaar
2009–2010

Omschrijving
Wikileaks: Hoe en wat betekent dit voor Defensie.
Speciale rapportage van IVENT/DefCert, versie 1.0 d.d.
7 januari 2011
Nota betreffende Wikileaks – Informatiebeveiliging bij
Defensie, kenmerk BS2011012938, d.d. 2 april 2011
Brief Betreffende Kabinetsreactie op publicaties en
berichtgeving vermeende
ambtsberichten Amerikaanse ambassade, kenmerk
2011-2000016171 d.d. 7 februari 2011
Nota betreffende huidige ontwikkelingen m.b.t.
integriteit, kenmerk 2011010041, d.d. 5 april 2011
Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009, kenmerk
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 341, nrs.
1–2, maart 2010
Vertrouwen in de overheid: Wanneer hebben burgers
het, wanneer hebben ze het niet, en wanneer weten ze
niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de
sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de
mens als informatiegarend individu, 2011
Open Overheid. Internationale beleidsanalyse en
aanbevelingen voor Nederlandsbeleid, kenmerk Rap nr.
35440, d.d. 12 januari 2011
Essentialia van goed openbaar bestuur, december 2005
Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, juni
2009
Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector,
april 2008

Brief betreffende advies- en verwijspunt klokkenluider,
kenmerk 2011-2000136229, d.d. 15 april 2011
Kenmerk: 32 248 betreffende
Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid
Defensie Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
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Van belang voor topic
Reactie op druk

Reactie op druk
Reactie op druk

Reactie op druk
Integriteit als onderdeel
vertrouwen
Integriteit als onderdeel
van vertrouwen
Vertrouwen,
transparantie

Transparantie en
conceptuele model van
Open Overheid
Verantwoording,
transparantie
Verantwoording,
transparantie
Wet- en regelgeving
Reactie van organisatie
op druk

Wet- en regelgeving
Reactie van organisatie
op druk
Verantwoording

