De Expertgroep Klokkenluiders nodigt u uit voor het bijwonen van een middag gericht op de
partners en andere gezinsleden van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders.
De titel van de bijeenkomst is: Hoe blijf je als klokkenluidersgezin samen sterk en gezond.
Datum: Vrijdag 29 mei 2015
Tijdstip: vanaf 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.
(Van 13.00 tot 13.30 uur inlooptijd met de mogelijkheid een broodje te eten)
Locatie:

Vakbond De Unie Culemborg
Multatulielaan 12
4103 NM Culemborg

Aan deze bijeenkomst kunnen klokkenluiders met hun partners/gezin gratis deelnemen.
Waarom deze bijeenkomst:
Melders van misstanden komen vaak langdurig onder grote druk te staan. Maar zij niet alleen.
Ook hun relaties en gezinnen hebben veel last van de gevolgen. Denk aan verlies van inkomen,
spanningen die thuis ontstaan door publicaties, reacties van vrienden, familie. En niet in de laatste
plaats: het gedrag van de klokkenluider zelf, die steeds meer opgaat in “de zaak” en steeds minder
ruimte heeft voor anderen en andere dingen.
We zien dan ook bij veel melders van misstanden (relatie)problemen ontstaan met hun partner en
hun kinderen. Te vaak helaas ook leidend tot scheidingen en conflicten met kinderen.
Om deze partners en andere gezinsleden te steunen wil de Expertgroep Klokkenluiders aandacht
besteden aan deze zaken.
Deze middag is er aandacht voor kwesties als:
- waar loop je als partner of kind van een klokkenluider tegen aan
- hoe kun je daarmee het beste omgaan, zodat jij en jouw gezin ondanks de spanningen overeind
blijven.
Het thema van deze middag is: hoe blijf je als gezin van een klokkenluider samen sterk en gezond.
De nadruk ligt nu dus eens niet op de klokkenluider of “de zaak”, maar op de partners en gezinsleden
en wat zij meemaken.
Wat gaan we doen:
Na uw ontvangst volgt een korte inleiding en zal er deze middag vooral ruimte zijn om met elkaar
ervaringen en belevingen uit te wisselen, te leren van elkaar en vragen en problemen te bespreken
met zowel andere gezinsleden van klokkenluiders als deskundigen.
De begeleiding van deze dag is in handen van Jelly van Essen en Marloes de Kok, 2 personen die
langdurige ervaring hebben met de begeleiding en behandeling van gezinnen die onder grote druk
staan. Niet alleen gezinnen van klokkenluiders, maar bijvoorbeeld ook van vluchtelingen en

veteranen. Vooral bij veteranen zijn goede ervaringen opgedaan met het bij elkaar brengen van hun
partners en hun gezinnen om hen te steunen.
Zij werken daarbij niet alleen met volwassen gezinsleden, maar ook met de kinderen.
Deelname:
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.
Om het programma aan te laten sluiten bij de deelnemers vragen wij u om u aan te melden via een
mail naar: secretariaat@expertgroepklokkenluiders.nl. Indien mogelijk voor 22-5
Graag bij aanmelding de volgende gegevens:
Uw naam, leeftijd, geslacht, uw relatie tot een klokkenluider (partner, kind, of anders).
Of u alleen komt of met meerderen. In het laatste geval ook van hen de naam, leeftijd, geslacht en
relatie tot de klokkenluider.
Omdat we die middag voldoende aandacht willen kunnen schenken aan de deelnemers willen we de
groep beperken tot een maximum van ongeveer 25 deelnemers. Indien er meer belangstelling mocht
zijn, zullen we een nieuwe bijeenkomst organiseren. In het laatste geval zullen wij u tijdig een bericht
sturen.
Hebt u vragen over deze bijeenkomst neem dan gerust even contact met ons op via 06-24328039.
Met vriendelijke groeten,
Ton de Wijs.
Projectleider psychosociale ondersteuning.
Expertgroep Klokkenluiders

