
ACHTERGROND I KLOKKENLUIDERS

Geen zorgen, het kritisch ontvangen Adviespunt
Klokkenluiders is volstrekt onafhankelijk, zegt
commissielid Onno van Veldhuizen. Wel zou hij graag
een financieel fonds voor klokkenluiders zien. En
meer aandacht voor zich misdragende organisaties.

WOUTER BOONSTRA

Mooie auto
zonder benzine
Veel gemeenten hebben nog altijd
geen klokkenluidersregeling of be-
schermingsbepaling in openbare
bronnen. Van de G4 heeft zelfs geen
enkele gemeente deze bescherming
vindbaar vastgelegd, zo blijkt uit re-
cent onderzoek van het Adviespunt
Klokkenluiders. Aanleiding voor het
onderzoek was de ambtenaar die
brandveiligheid bij Rotterdamse
moskee-internaten aan de kaak stel-
de. Nadat hij hierover met de media
had gesproken, werd hij met straf-
ontslag gestuurd.
'Dat is natuurlijk niet goed', zegt
anno van Veldhuizen, burgemeester
van Hoorn en commissielid van het
Adviespunt Klokkenluiders. 'Het is
walk the talk: je moet je als gemeen-
te ook naar je regeling gedragen. Dat
ontbrak eraan. Je kunt denken: we
hebben het geregeld, het dossier kan
dicht, maar de cultuur die daarbij
hoort, dat is hard werken.'
Volgens Van Veldhuizen is het ma-
nagement in Rotterdam door de
casus 'sadder and wiser' geworden.
1\1sje zo naar buiten komt, vertel je
daarmee aan alle anderen in de or-
ganisatie: het is bij ons niet veilig
om vermoedens van misstanden aan
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de orde te stellen. Als de integere
overheid die je wilt zijn, heb je daar-
mee een brevet van onvermogen op
tafel gelegd. En dat kan daar nooit
lang blijven liggen, daar zul je iets
mee moeten doen.'
Het Adviespunt heeft na het onder-
zoek contact gelegd met de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) over een goed sluitend meld-
systeem. Toch vindt Van Veldhuizen
dat de gemeente Rotterdam de zaak
zelf moet oppakken. 'Het zou te gek
voor woorden zijn als daar de VNG
voor nodig is. Ons onderzoek is een
signaal: kijk naar de regelingen, naar
de cultuur, wees innovatief, bevorder
dat mensen misstanden zo laag-
drempelig mogelijk kunnen melden.'

Privaat
Zijn klokkenluiders bij het advies-
punt wél aan het goede adres? In
Engeland wordt een vergelijkbaar
adviespunt privaat in plaats van pu-
bliek gefinancierd, waarmee de onaf-
hankelijkheid beter zou zijn gewaar-
borgd.
Bij de oprichting van het Nederland-
se adviespunt in 2012 was de Ex-
pertgroep Klokkenluiders, een belan-

genvereniging van klokkenluiders,
juist op die onafhankelijkheid van
het adviespunt nogal kritisch (zie
kader op pagina 18).
Van Veldhuizen: 'Klokkenluiders die
wij adviseren zijn zelf zeer te spre-
ken over onze onafhankelijkheid .
Ook van andere stakeholders in het
veld krijgen we alle lof.' Hij geeft
aan dat uitsluitend private financie-
ring ook niet per definitie tot onaf-
hankelijkheid leidt. 'Voor de toe-
komst kun je ook denken aan een
mengvorm.'
Binnen Van Veldhuizens eigen ge-
meente Hoorn bestaat wel een rege-
ling voor ambtenaren die een moge-
lijke misstand willen melden. 'En stel
dat het over mij gaat, dan hebben
we daar interne afspraken over ge-
maakt. Ook bij het adviespunt. Als er
echt iets is, staat daar de politieke
doodstraf op. Dan moet ik opstap-
pen. Dat is naast het feit dat ik inte-
ger ben en wil zijn, een extra moti-
vatie om me altijd netjes en goed te
gedragen.'
Uniek aan het Adviespunt Klokken-
luiders is dat het, ook internationaal
gezien, heel laagdrempelig is, bena-
drukt Van Veldhuizen. 1\11ewerken-
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den in Nederland kunnen naar een
punt waar je zonder kosten in ver-
trouwen te rade kunt gaan. We bie-
den goed juridisch advies, jij blijft de
baas. Welk systeem de politiek ook
verzint, deze eerstelijns hulp zal
altijd blijven. Dat is gewoon nodig.'
Voor de zomer moet een evaluatie
duidelijk maken of het adviespunt
een definitieve status krijgt. De eva-
luatie is naar voren geschoven van-
wege de behandeling van de Wet
huis voor klokkenluiders in de Eerste
Kamer. 'Probleem met deze wet is
dat er iets instaat dat in onze rechts-
staat nadrukkelijk uit elkaar is ge-
haald', zegt Van Veldhuizen: 'Het be-
lang van de melder en het belang
van de waarheid. Wij hebben terecht
niet de situatie dat je naar je advo-
caat gaat en bij het OM blijkt te zit-
ten. In het Huis wordt dit bij elkaar
gezet. Dat is geen voldoende veilige
omgeving.'

Hush-up money
De eerste stap naar meer bescher-
ming voor klokkenluiders is ingezet.
Maar uit de ervaringen van klokken-
luiders in het jaarverslag, dat bin-
nenkort wordt gepresenteerd, zal
blijken dat er nogal wat aan schort.
De focus ligt wat veel op klokkenlui-
ders, vindt Van Veldhuizen, en onvol-
doende op de organisaties waar iets
aan de hand is..'Het echte belang is
dat we naar een samenleving en
naar organisaties toe moeten waar
het normaal is datje dingen in vei-
ligheid kunt zeggen. Ik ben mis-
schien een burgemeester met een
roze bril, maar dat moet toch de stip
aan de horizon zijn.'

ACHTERGROND

Onno van Veldhuizen: 'Alle werkenden in Nederland kunnen naar een punt waar je zonder kosten in vertrouwen te
rade kunt gaan:

Veel klokkenluiders krijgen hush-up
money, weet Van Veldhuizen. 'Ze ge-
ven je gelijk, vinden je vervelend en
geven je meer geld dan waar je recht
op hebt: succes ermee! Vervolgens
gaat de maatschappelijke schade ge-
woon door. Intern oplossen is het
beste, maar als je het extern moet
melden zie je altijd escalatie en vaak
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een gevecht op leven en dood.'
De toegankelijkheid van het recht
noemt Van Veldhuizen ook een punt
van zorg. Aangezien deze zaken ra-
ken aan het algemeen belang, zou
het ook in het algemeen belang moe-
ten zijn om ze te financieren. Dat
kan bijvoorbeeld via een fonds. Dit is
echt een omissie. Je moet geen
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CRITICASTER VAN HET ADVIESPUNT KLOKKENLUIDERS
De Stichting Expertgroep Klokkenluiders was
in 2012 een groot criticaster van het Adviespunt
Klokkenluiders, omdat dit niet onafhankelijk
zou zijn en slechts doorverwijst. De stichting,
een belangengroep van klokkenluiders en ad-
viesorgaan van het ministerie van Binnenland-
se Zaken en de Tweede Kamer, wilde een onaf-
hankelijk advies, meld- en onderzoeksinstituut,
zoals verwoord in het initiatiefvoorstel van SP-
Kamerlid Ronaid van Raak. Deze Wet huis voor
klokkenluiders ligt nu ter behandeling in de Eer-
ste Kamer waar constitutionele bezwaren leven
tegen het onderbrengen van het Huis bij de Na-
tionale ombudsman. Uitbreiding van zijn werk-
gebied naar de private sector zou niet tot zijn
bevoegdheden horen.
Voorzitter Gerrit de Wit van de expertgroep
heeft regelmatig contact met netwerkpartner

Adviespunt Klokkenluiders. 'We kijken naar
waar we elkaar vinden in taakstelling. Soms
verwijzen ze mensen door naar ons.' Over de
eerdere kritiek op de onafhankelijkheid merkt
De Wit op dat het adviespunt is opgericht
door toenmalig minister Donner die ook de
leden heeft aangewezen. 'Wij zijn al tien jaar
bezig met een onafhankelijke benoeming. Dat
kan alleen met het initiatiefwetsvoorstel dat
nu in de Eerste Kamer ligt. Het gaat dan om
onafhankelijkheid in inrichting, structuur en
procesvorming. Het adviespunt adviseert
goed en verwijst goed door naar organisaties,
maar wezenlijke elementen ontbreken, zoals
onafhankelijk onderzoek en rechtsbescher-
ming. Die staan ook niet in hun taakstelling.
Bovendien staat vast dat in geval van ernsti-
ge maatschappelijke misstanden overheids-

organisaties vaak zelf verwijtbaar betrokken
zijn. De doelstelling van het adviespunt is
voorkomen van misstanden en de-escalatie.
Wij zijn een onafhankelijk meldpunt en onder-
zoeksinstituut en geven advies. Dat laatste is
maar een klein onderdeel van het hele proces.
Het aspect komt straks wel terug in de wet
waar we al 14 jaar mee bezig zijn.'
Volgens De Wit waren ten tijde van de oprich-
ting in 2010 slechts 75 van de 1.500 signalen
concrete kwesties van (ernstige) maatschap-
pelijke misstanden. Sindsdien komen er jaar-
lijks 25 zaken bij. De verhouding tussen over-
heid en markt binnen de meldingen is 75/25.
'De verklaring kan zijn dat voor ambtenaren
rechtsbescherming is geregeld', stelt De Wit. De
meeste overheidsmeldingen komen van het rijk,
slechts een handvol van gemeenten.

mooie auto geven zonder benzine
erin.'

Gemeenschapsgeld
Gemeenten spenderen soms wel bak-
ken met gemeenschapsgeld aan
advocaten om van enkele of meerde-
re ambtenaren af te komen. Moeten

zij dan wel zo ver gaan? 'Het is van
algemeen belang dat de rechtsstaat
functioneert en we organisaties heb-
ben die zorgen voor dat algemeen
belang. Zorg dat mensen die hier-
voor hun nek uitsteken dat ook kun-
nen doen. Een essentiële voorwaar-
de is dat zij kunnen procederen. We

moeten ze compenseren, want nu
redden ze het financieel vaak niet.
Dat is begrijpelijk. Waarom zou jij je
nettosalaris investeren in iets wat
van het algemeen belang is? Het al-
gemeen belang is vaak een wees.
Daar moeten we met z'n allen goed
voor zorgen.' <

10 vaardigheden Steeds weer
worden er nieuwe eisen aan de
overheid gesteld. En daarmee aan
de mensen die er werken. Om aan
alle wensen te kunnen voldoen zijn
een aantal vaardigheden onmisbaar.
Wij zetten 10 onmisbare vaardighe-
den op een rij. Dit keer:

Bestuursacademie '!~!.Nederland

Presenteren Of het nu gaat om het pre-
senteren van oplossingen in een beleidsad-
vies of om het presenteren van oplossingen
aan belangengroepen, de wijze waarop u uw
boodschap over het voetlicht brengt is min-
stens zo belangrijk als de boodschap zelf In
een tekst vormt de structuur van uw betoog
een belangrijke voorwaarde. En laat uw tek-
sten altijd tegenlezen door een collega. Zij

kunnen u helpen de zinsopbouw te verbete-
ren of nuances aan te brengen door andere
woorden te gebruiken. Verzorgt u een pre-
sentatie voor het management ofl1;00r een
groep inwoners, dan is een goede voorberei-
ding het halve werk. Bedenk goed wat u wil
bereiken en wat uw publiek precies verwacht.
Dan staat u zelfverzekerd voor een groep.

Kijk op www.bestuursacademie.nlftflardighilflm en lees meer oller
de 10 onmisbare vaardigheden 1I00r de ambtenaar lIan de toekomst.
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