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2013 was een belangrijk jaar voor klokkenluiders. Door zaken die nationale en 
internationale klokkenluiders aan het licht brachten, is de maatschappelijke 
belangstelling voor klokkenluiders toegenomen. Die aandacht is terecht. Naast 
aandacht voor de benarde positie waarin klokkenluiders zich soms bevinden,  
ging de belangstelling uit naar de misstanden die zij onthulden. Dat is een  
goede zaak. Daar behoort de nadruk immers te liggen. Want met de klokkenluider  
zou het idealiter goed moeten gaan. 

Dat het met veel klokkenluiders niet goed gaat, hebben we het afgelopen jaar 
gemerkt. In slechts één op de vier klokkenluiderszaken waarin het adviespunt
betrokken was, zegt de klokkenluider geen nadeel te hebben ondervonden van zijn 
melding. Dat aantal moet omhoog. Daar hebben we in het afgelopen jaar hard aan 
gewerkt en daar gaan we ook in 2014 mee door. Deskundig advies en adequate 
ondersteuning maken het verschil. Het scheiden van de misstand van de individuele 
zaak en een zorgvuldige wijze van formulering van de melding, vergroten de kans dat 
een melding goed wordt opgepakt.

In 2013 heeft het Adviespunt Klokkenluiders zich mogen ontwikkelen tot een 
professionele organisatie met toenemende naamsbekendheid. Klokkenluiders wisten 
ons te vinden. Het aantal mensen dat in een vroeg stadium contact met ons opnam, 
dus voordat door hen enige actie was ondernomen, nam toe van 14 naar 41%. 
Dat is winst. Hierdoor kunnen wij een klokkenluider vanaf het begin advisering en 
ondersteuning bieden en neemt de kans dat een melding goed wordt opgepakt toe.

Onze medewerkers hebben met bijzonder veel inzet hun werk gedaan en dat heeft 
tot veel mogen leiden. De mensen die steun zochten, voelden zich – zo blijkt onder 
andere uit ons klanttevredenheidsonderzoek – goed geholpen. De commissie is de 
medewerkers van het bureau dan ook zeer erkentelijk.

Niet alleen klokkenluiders, ook bedrijven en organisaties vonden de weg naar het 
adviespunt. Er bleek behoefte te zijn aan praktisch advies. Steeds minder om slechts 
te voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving, steeds meer omdat men 
begrijpt dat een goed beleid voor klokkenluiders een kans is voor het versterken van 
de kwaliteit van de eigen organisatie. We hopen dat dit zich uiteindelijk vertaalt in 
een betere behandeling van klokkenluiders. Zij moeten gekoesterd en in een positief 
daglicht gezet worden.

Om niet alleen te spreken vanuit eigen ervaring, hebben we ervoor gekozen in dit 
jaarverslag door middel van een aantal interviews de klokkenluider een stem te 
geven. De interviews geven een inkijk in de problematiek waarmee klokkenluiders 
worden geconfronteerd en laten zien op welke wijze het adviespunt hen heeft 
kunnen adviseren en ondersteunen. 

We hebben in het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan en daardoor ook een 
en ander gesignaleerd. Deze signaleringen hebben we verwerkt in een aantal 
aanbevelingen. Aan de in het jaarverslag genoemde aanbevelingen gaat er één vooraf. 
De commissie verzoekt onze opdrachtgevende ministeries van BZK en SZW en de 
Staten-Generaal het Tijdelijk besluit waarop het adviespunt is gebaseerd om te zetten 
in definitieve regelgeving, zodat advies en ondersteuning aan klokkenluiders ook in de 
toekomst gewaarborgd blijven. De samenleving is het klokkenluiders verplicht.  
Zij tonen immers moed als het moet.

De commissie 

Martin van Pernis (voorzitter) 
Edith Snoey 
Onno van Veldhuizen

Voorwoord 
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Voorlopige aanbevelingen
We hebben in het afgelopen jaar ervaring opgedaan met het 
adviseren en ondersteunen van klokkenluiders en vanuit 
dat perspectief hebben wij een aantal zaken gesignaleerd. 
Dit hebben wij vertaald naar een aantal voorlopige 
aanbevelingen die terug te vinden zijn in dit jaarverslag.

Interviews en foto’s
Het Adviespunt Klokkenluiders vindt het belangrijk om 
klokkenluiders aan het woord te laten. Daarom hebben 
wij in dit jaarverslag drie interviews met klokkenluiders 
opgenomen. Omwille van de vertrouwelijkheid zijn de 
interviews geanonimiseerd en zijn bepaalde details 
weggelaten. De foto’s in dit jaarverslag maken onderdeel  
uit van de campagne van het adviespunt ‘Moed als het Moet’. 
We hebben gebruik gemaakt van modellen. Het betreffen 
dus geen foto’s van onze cliënten. De citaten komen voort  
uit de interviews.
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In deze samenvatting zetten we onze belangrijkste signaleringen uit 2013 op een rij.  

Op basis van ruim een jaar ervaring als adviespunt schetsen we een beeld van de  

wijze waarop organisaties in de (semi)publieke en private sector omgaan met 

vermoedens van misstanden en met de mensen die ze melden. 

Advies in de praktijk
Sinds onze oprichting eind 2012 hebben we veel 
kennis en ervaring opgedaan met de praktijk van het 
klokkenluiden in Nederland. In 2013 namen 435 personen 
contact op met het Adviespunt Klokkenluiders.  
In ongeveer drie kwart van de gevallen werd het 
adviespunt om advies gevraagd. In de andere gevallen 
ging het om een eenvoudig verzoek om informatie,  
zocht men een luisterend oor of een podium. In 61  
zaken was sprake van een echte klokkenluiderszaak.  
Het adviespunt heeft deze 61 klokkenluiders het 
afgelopen jaar vaak intensief begeleid. Met sommige 
klokkenluiders hadden we dagelijks contact. In die zaken 
werd uitgebreid juridisch advies gegeven. De adviseur is 
echter veel meer dan een juridisch adviseur. Vaak is de 
adviseur de enige persoon met wie de klokkenluider echt 
over zijn zaak kan spreken. 

De vermoedens van misstanden hadden in de meeste 
gevallen betrekking op de zorgsector (31%), gevolgd  
door de sectoren ‘gemeente’ en ‘industrie’ (beide 10%). 
Meerdere klokkenluiderszaken hebben een internationale 
component waardoor het van belang is dat de 
mogelijkheden worden onderzocht voor internationale 
regelingen ter bescherming van klokkenluiders.

In sommige gevallen meldde de klokkenluider zich bij  
het adviespunt nadat hij als gevolg van een melding van 
een misstand negatieve consequenties begon te ervaren. 
Daarom benadrukt het adviespunt dat het van belang is 
dat mensen met een vermoeden van een misstand  
ons in een zo vroeg mogelijk stadium om advies vragen.  
Dan kunnen wij de klokkenluider het beste begeleiden  
in het zetten van de juiste stappen. Wij zien een 
aanzienlijke toename in het aantal personen die in  
een vroegtijdig stadium advies aan ons vraagt. 

We constateren dat in sommige klokkenluiderszaken, 
rechtshulpverleners (advocaten, rechtsbijstand- of 
vakbondsjuristen) onvoldoende op de hoogte waren 
van de bijzondere positie van de klokkenluider. Voor 
ambtenaren is op dit moment in de wet een expliciete 
bepaling opgenomen die bescherming biedt tegen 
benadeling als gevolg van het (op de juiste wijze) melden 
van een vermoeden van een misstand. Het adviespunt 
acht wettelijke bescherming van klokkenluiders (door 
middel van expliciete bepalingen) in alle sectoren van 
belang. Hoewel zelfs wettelijke bescherming in de 
praktijk niet altijd voldoende blijkt te zijn, is het wel een 
belangrijke eerste stap. 

Van de 324 personen die ons in 2013 om inhoudelijk 
advies vroegen, concludeerden wij in 217 gevallen dat er 
geen sprake was van een klokkenluiderszaak. Wij hebben 
deze personen een luisterend oor geboden of met een 
advies verwezen naar de voor hen juiste instantie. 
Niet alleen particulieren wisten het adviespunt te 
vinden. In 2013 wendden zich ook 21 werkgevers tot 
ons voor advies. Wij zien hierin het bewijs dat er ook bij 
werkgevers toenemende aandacht is voor het belang van 
klokkenluiders.

Samenvatting

1.

Goede voorzieningen voor klokkenluiders bij 
bedrijven en organisaties noodzakelijk
Het kan soms lang duren voor een (vermoede) misstand 
wordt aangekaart. Soms komt het niet eens tot een 
melding. Angst voor baanverlies vormde een belangrijke 
reden om uiteindelijk geen melding te doen.  
Een dergelijke angst bleek vaak (helaas) niet ongegrond. 
Van de 61 klokkenluiderszaken waarin het adviespunt in 
2013 adviseerde, hebben 48 klokkenluiders, al dan niet 
na advies, een in- en/of externe melding gedaan. Eén op 
de vier klokkenluiders zegt geen negatieve gevolgen te 
hebben ondervonden. Er werden bijvoorbeeld afspraken 
gemaakt waardoor klokkenluider en organisatie met 
elkaar verder konden. 

Het is niet alleen voor de klokkenluider van belang 
dat hij veilig een melding kan doen maar ook voor de 
organisatie. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid de 
misstand te onderzoeken en zo nodig orde op zaken 
te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat iemand zich 
genoodzaakt ziet meteen met zijn melding naar buiten  
te treden. Het is daarom in de visie van het adviespunt 
belangrijk dat bedrijven en organisaties in ieder geval 
een goede en toegankelijke klokkenluidersregeling 
hebben, dat meldingen adequaat en voortvarend 
worden opgepakt en dat er een onafhankelijk onderzoek 
plaatsvindt. Het creëren van een veilig meldklimaat, 
ondersteund door de top van de organisatie, is daarbij 
van essentieel belang. 

Meer aandacht voor de bijzondere positie van de 
klokkenluider bij meld- en onderzoeksinstanties
Er is een groot aantal meldinstanties in Nederland en dat 
aantal breidt zich ook uit. Het adviespunt staat mensen 
bij om het juiste meldpunt te vinden. We hebben met 
een groot aantal van de meld- en onderzoeksinstanties 
afspraken gemaakt over samenwerking. In sommige 
zaken zijn we geconfronteerd met de beperkte capaciteit 
die onderzoeks- en opsporingsinstanties beschikbaar 
hebben. In andere gevallen was ook de duur van een 
lopend onderzoek problematisch voor de klokkenluider. 
In andere gevallen is het de formalistische houding die 
de klokkenluider de nodige frustratie en onzekerheid 
bezorgt. We hebben bij meld- en onderzoeksinstanties 
aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van de 
klokkenluider. Het verzoek van het Openbaar Ministerie 
(OM) om de eigen niet-ontvankelijkheid in de zaak van 
Ad Bos is van belang en hieruit volgt in ieder geval 
dat er bij het OM aandacht is voor de positie van de 
klokkenluider. 
 
Melden bij de pers moet mogelijk zijn
Het adviespunt heeft contacten gelegd met Publeaks 
omdat we het van belang vinden dat klokkenluiders 
op de website van Publeaks worden gewezen op de 
risico’s van het anoniem lekken van informatie. Wij zijn 
van mening dat Publeaks met name uitkomst biedt 
voor klokkenluiders die alle wegen hebben bewandeld; 
indien een interne en externe melding de misstand 
niet verholpen heeft, zou het mogelijk moeten zijn de 
misstand aan te kaarten bij de pers.

Het Verenigd Koninkrijk kent de Public Interest Disclosure 
Act 1998. Deze wet hanteert het zogeheten ‘system of 
protected disclosures’, door ons vertaald als een syteem 
van ‘beschermd openbaarmaken’. Een dergelijk systeem 
zou ook in Nederland ingevoerd moeten worden.  
Zeker gezien het feit dat ook in Nederland ontslagzaken 
van klokkenluiders vaak gaan over de vraag of een 
klokkenluider op een gegeven moment extern mocht 
melden, dan wel de pers mocht benaderen. 
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Communicatie en voorlichting
Het adviespunt heeft een voorlichtings- en 
signaleringstaak waaraan het afgelopen jaar op allerlei 
manieren uitvoering is gegeven. Het adviespunt 
werd vaak benaderd voor voorlichting over het thema 
klokkenluiden en over de activiteiten van het adviespunt. 
Het adviespunt is ook actief in een aantal Europese 
verbanden die het belang van klokkenluiders behartigen 
(waaronder het Whistleblowing International Network 
(WIN)).

In het afgelopen jaar is het wetsvoorstel Huis voor 
Klokkenluiders in de Tweede Kamer behandeld.  
Het adviespunt heeft in de aanloop naar de behandeling 
een tweetal brieven gezonden aan onder andere de 
initiatiefnemers en de Tweede Kamerleden. In de 
brieven hebben we de onwenselijkheid benadrukt van 
de combinatie van onderzoek en advies binnen één 
organisatie.

In de media werd ook in 2013 vaak de nadruk gelegd op 
de negatieve gevolgen van het doen van een melding, 
waarbij de misstand zelf naar de achtergrond verdwijnt. 
Het adviespunt heeft gezocht naar een manier om de 
beeldvorming rondom klokkenluiders te verbeteren.  
We zijn uitgekomen op een beeld dat associaties oproept 
met de kwetsbare held die zijn twijfels overwint en 
misstanden aankaart. De campagne wordt het komende 
jaar zichtbaar in tal van uitingen onder het nieuwe motto 
van het adviespunt: Moed als het moet.

Anderen over het adviespunt
Het adviespunt heeft een actieve bijdrage geleverd 
aan de uitwisseling van kennis en ervaring binnen 
het integriteitsveld en heeft daarin een stevige plaats 
verworven. De uitspraken van een aantal stakeholders 
zijn hiervoor illustratief. Onze cliënten zijn gemiddeld 
tevreden tot zeer tevreden over het adviespunt. 
Tegelijkertijd bereiken ons signalen dat sommigen zich 
afvragen of het adviespunt wel voldoende onafhankelijk 
is. Deze twijfel wordt ingegeven door het feit dat het 
adviespunt door de overheid is opgericht en volledig 
door de overheid wordt gefinancierd. 

Blik op de toekomst 
Het adviespunt zal het komende jaar onverminderd 
doorgaan met het adviseren en ondersteunen van 
klokkenluiders. Om onze werkzaamheden zo optimaal 
mogelijk uit te voeren, vinden we het van belang op 
verschillende niveaus kennis en ervaring uit te wisselen 
met experts uit een aantal vakgebieden. Om die reden 
verbinden we in 2014 een Raad van Advies aan ons.

Een tweetal andere belangrijke zaken die gepland staan 
voor 2014 zijn de evaluatie van het adviespunt en het 
congres dat het adviespunt samen met andere partijen 
zal organiseren. Tijdens het congres zullen we onze 
belangrijkste signaleringen en aanbevelingen delen met 
een publiek van onder meer werkgevers en journalisten. 
Op onze website zullen we meer informatie gericht op 
werkgevers gaan opnemen.

“  Iedere keer dat er ook maar iets gebeurde  
met betrekking tot mijn melding kon ik meteen 
weer contact hebben met mijn adviseur. ”
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Hebt u zich gerealiseerd toen u  
aan de bel trok, waar u aan begon?
Absoluut niet. Ik had, kort na mijn indiensttreding,  
een intern document geschreven waarin ik onder  
andere mijn kritiek had gevat over de wijze waarop 
bepaalde wet- en regelgeving werd overtreden.  
Mijn leidinggevende schreef er op dat hij zich er in kon 
vinden, en ook een andere leidinggevende had mij in de 
wandelgangen gezegd dat hij mijn punt wel zag. Ik kreeg 
de eerste maanden dat ik daar werkte ook heel veel 
complimentjes. Dus ik voelde mij gesterkt.

Wat ging er mis?
Er kwam een nieuwe leidinggevende in vaste dienst. 
Toen bleek dat mijn opmerkingen in verkeerde aarde 
waren gevallen bij de afdeling die al jaren op deze manier 
werkte. Ik werd op gesprek uitgenodigd en kreeg de 
wind van voren. Er volgde een brief van het bestuur 
waarin stond dat ik een ander standpunt had dan de 
organisatie en dat het bestuur er vanuit ging dat ik 
voortaan het standpunt van de organisatie zou uitdragen. 
In een volgend gesprek met de directeur kreeg ik te 
horen: ‘Dit gaat verkeerd voor je aflopen.’ Dat is niet  
wat ik van te voren had verwacht. 

Wat hebt u toen gedaan?  
Ik heb een melding gedaan bij een externe meldinstantie. 
Door die instantie ben ik op een gegeven moment 
doorverwezen naar het Adviespunt Klokkenluiders. Ik 
wilde dat mijn melding niet alleen onderzocht werd, maar 
ik wilde ook advies wat ik verder nog kon doen. Toen de 
meldinstantie aangaf dat zij mijn identiteit niet geheim 
konden houden omdat ze hoor en wederhoor wilden 
toepassen, heb ik mijn melding niet doorgezet. 

Ik was bang voor represailles als mijn identiteit 
bekend zou worden. Op mijn werk kwam ik in een 
mediationtraject terecht en ik had de hoop dat het 
allemaal goed zou komen. Aanvankelijk leek dat het 
geval, maar uiteindelijk werd ik onder druk gezet om 
mijn werkzaamheden op een bepaalde, in mijn ogen niet 
toelaatbare, manier uit te voeren. Ik werd voortdurend 
gecontroleerd en ook vonden er treiterijen plaats. 
Vervolgens werd mijn ontslag ingezet, gemotiveerd  
dat ik niet functioneerde. 

Hoe ziet u uw ontslag?
Tegen dat ontslag loopt nu een procedure, alles 
ingegeven door het feit dat ik de overtreding van de wet- 
en regelgeving aan de kaak heb gesteld. Die zaak zal 
voor de zomer worden behandeld, is mijn verwachting. 
Er ligt nu een rapport van een onderzoeksinstantie, 
waarin staat dat ik word erkend als klokkenluider, 
maar dat de organisatie waarvoor ik werkte uiteindelijk 
niet veel wordt verweten. ‘De regelgeving is erg 
ingewikkeld’, volgens die instantie. Ik ben benieuwd  
naar het oordeel van de rechter. 

De rechter moet tot de conclusie komen dat u alleen 
maar uw werk gedaan hebt? 
(Ook) ik ben van mening dat ik klokkenluider ben en 
wel goed heb gefunctioneerd. De organisatie waar ik 
voor werkte zegt: ‘u bent geen klokkenluider en u hebt 
niet goed gefunctioneerd’. Nu de onderzoeksinstantie 
mij heeft erkend als klokkenluider zal mijn voormalige 
werkgever zeggen: ‘Oké, u bent wel klokkenluider, maar 
u hebt nog steeds niet goed gefunctioneerd’. Het is nu 
aan de rechter om een oordeel te geven. 

Interview
Hij kwam te werken bij een overheidsinstelling waar wet- en 
regelgeving werden overtreden. Hij dacht er goed aan te doen dit  
aan de orde te stellen en werd uiteindelijk ontslagen. Over zijn  
ontslag loopt nu een procedure bij de rechter. 

Had u achteraf niet liever uw mond gehouden?
Dat denk ik niet. Ik ga richting de 60 en heb mijn hele 
carrière altijd goede beoordelingen gehad. Hier was ik 
alleen niet op voorbereid. Als we wat meer tijd hadden 
genomen en – zonder machtsvertoon – meer naar elkaar 
hadden geluisterd, hadden we misschien wat meer 
begrip gehad voor elkaars standpunten. Maar ik schrok 
zo ontzettend van de wijze waarop ik de wind van voren 
kreeg. Ik reageerde erg geëmotioneerd. Dit escaleerde 
binnen een week. Toen ik te horen kreeg dat ik met mijn 
standpunt de missie van de organisatie om zeep hielp, 
was het eigenlijk al verloren. 

Ook veranderde als donderslag bij heldere hemel  
de manier waarop u naar uw werk ging? 
Dat klopt. Ik heb gelukkig een vrouw die heel erg 
meelevend is en een groot inlevingsvermogen heeft. 
Ik was enorm gespannen na de gesprekken met mijn 
leidinggevenden. De situatie op mijn werk werd met de 
dag grimmiger en vervelender. Mijn vrouw begreep dat 
gelukkig wel en leefde enorm met mij mee. We spraken 
er heel veel over. Er was een enorme druk en ik ging 
met lood in mijn schoenen naar mijn werk. Ik ben door 
haar ondersteund tot op de dag van vandaag.   
 
En de zakelijke ondersteuning van het adviespunt?
Alle lof, die was echt geweldig. Hartverwarmend, 
professioneel, ik heb er bijna geen woorden voor.  
Ik kan niet anders dan een 9 of een 10 geven. Ik had 
mij geen raad geweten als er geen adviespunt was 
geweest. De twee onderzoeksinstanties die in mijn  
zaak een rol hebben gespeeld, zijn in mijn optiek  
letterlijk en figuurlijk erg afstandelijk en zakelijk, en 
puur gericht op het onderzoek, op de klacht. Wat daar 
ontbreekt is de compassie, en het begrip. Wat ik bij 
het adviespunt ervaar is compassie, meeleven en 
meedenken, soms ook puur mentale ondersteuning. 
Inhoudelijk maar ook mentaal dus. Het gaat bij het 
adviespunt zowel om de menselijke kant als de 
inhoudelijke kant. 

Wat zou u mensen aanraden die een  
misstand op hun werk willen aankaarten?
Als je zaken aankaart, zorg dat je een goede 
rechtsbijstandverzekering hebt, want die had ik dus niet. 
Of dat je aangesloten bent bij een vakbond, dat was ik 
ook niet. Dat is één. En twee probeer medestanders 
te vinden, doe het heel geleidelijk aan. Tast niet alleen 
af hoe je direct leidinggevende erin staat, maar ook 
de directie dan wel het bestuur. Dat heb ik achteraf 
onderschat. Dat mijn melding zoveel commotie zou 
opleveren, had ik totaal niet verwacht. Ik meende 
medestanders te hebben, maar dat viel heel erg tegen. 
Dus vergewis je ervan dat die steun er daadwerkelijk 
is. Als de cultuur in je organisatie is dat mensen elkaar 
de hand boven het hoofd houden en bij elkaar over de 
vloer komen, ons kent ons, dan moet je helemaal goed 
opletten. Klokkenluider zijn is geen pretje, maar ik vond 
dat ik gewoon geen keuze had.

  Omwille van de vertrouwelijkheid is dit  
interview geanonimiseerd en zijn bepaalde  
details weggelaten.

“  Dat mijn melding zoveel commotie zou 
opleveren, had ik totaal niet verwacht.  
Ik meende medestanders te hebben,  
maar dat viel heel erg tegen. ”
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“  Bij elke stap die ik heb genomen na mijn eerste 
interne melding, heb ik het advies van het 
adviespunt gevolgd. Ik had zelf de melding nooit  
zo professioneel en in detail kunnen schrijven. ”

Het Adviespunt Klokkenluiders

2.

Het adviespunt is onafhankelijk, werkt vertrouwelijk 
en de dienstverlening is gratis. De ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het 
Adviespunt Klokkenluiders per 1 oktober 2012 ingesteld.  
De oprichting van het adviespunt vond mede op verzoek 
van de sociale partners, verenigd in de Stichting van de 
Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, 
plaats. Het adviespunt is vooralsnog voor drie jaar 
ingesteld (tot juli 2015) en zal in 2014 geëvalueerd  
worden door haar opdrachtgevers. 

Taken
In het Tijdelijk besluit Commissie advies- en 
verwijspunt klokkenluiden (incl. toelichting) van 
27 september 2011 zijn onder meer onze taken 
opgenomen. Artikel 3 omschrijft de volgende taken:
a.  op verzoek informatie en advies geven over en onder-

steuning bieden bij mogelijke vervolgstappen aan 
degene die een vermoeden heeft van een mogelijke 
misstand die raakt aan het algemeen belang bij:  
 •  het bedrijf of de organisatie waarhij werkt of heeft 

gewerkt; of
 •  een ander bedrijf of een andere organisatie indien hij 

door zijn werkzaamheden kennis heeft gekregen van 
de mogelijke misstand. 

b.  niet tot een persoon te herleiden ontwikkelingen en 
patronen - die zijn af te leiden uit de informatie die de 
commissie heeft op grond van haar taak, bedoeld in 
onderdeel a - mededelen aan organisaties voor wie 
deze informatie relevant is; 

c.  algemene voorlichting geven over het omgaan met 
een vermoeden van een mogelijke misstand.

Jaarlijks rapporteren wij aan de ministers van BZK 
en SZW, de Eerste en Tweede Kamer en de sociale 
partners.

Public Concern at Work
Bij de oprichting van het adviespunt is gekeken naar de 
Britse organisatie Public Concern at Work die meer dan 
20 jaar ervaring heeft met advisering aan klokkenluiders. 
Van belang is te vermelden dat het Verenigd Koninkrijk 
een nationale klokkenluiderswet heeft (de zogeheten 
‘Public Interest Disclosure Act 1998’) waarin onder meer 
de bescherming van klokkenluiders tegen benadeling 
(waaronder ontslag) is geregeld. 

Organisatie
Het Adviespunt Klokkenluiders bestaat uit een 
commissie en een bureau. De medewerkers van het 
bureau (5.8 FTE) bemensen het adviespunt en adviseren 
degenen die bij ons aankloppen. De commissie bestaat 
uit drie leden (0.7 FTE), afkomstig uit het bedrijfsleven, 
de werknemersorganisaties en de overheid. Zij stippelt 
samen met het bureau het beleid uit. Daarnaast buigt 
de commissie zich met het bureau over complexe 
klokkenluiderszaken. Het aantal FTE bij het bureau is ten 
opzichte van 2012 met 1.4 FTE toegenomen (er is een 
vierde adviseur aangetrokken en ook is een front-office 
medewerkster begonnen). In 2014 zal het adviespunt 
ook een Raad van Advies aan zich verbinden.

Begroting
Het Adviespunt Klokkenluiders wordt gefinancierd door 
de ministeries van BZK en SZW en had in 2013 een 
begroting van € 850.000,-.

Bereikbaarheid en doorlooptijd
Het Adviespunt Klokkenluiders is telefonisch bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Via het 
telefoonnummer 070-7222400 kan men vermoedens van 
misstanden direct met ons bespreken. Buiten kantooruren 
is er de mogelijkheid ons een e-mailbericht te sturen of 
een contactformulier in te vullen via de website  
(www.adviespuntklokkenluiders.nl). Degenen die 
schriftelijk contact opnemen, krijgen binnen één werkdag 
een ontvangstbevestiging. Daarbij wordt aangegeven 
wanneer wij nader contact zullen opnemen dan wel een 
eerste reactie zullen geven. Eenvoudige vragen worden 
zoveel mogelijk direct beantwoord. Bij iets uitgebreidere 
vragen of verzoeken bekijken wij het verzoek van de 
cliënt en geven, in de meeste gevallen, binnen enkele 
werkdagen een eerste inhoudelijke reactie.

Opleiding 
Al onze adviseurs zijn juristen en zij hebben eerder 
in de rechtspraktijk gewerkt. Om onze taken zo goed 
mogelijk te kunnen uitvoeren, scholen de medewerkers 
op het bureau zich met regelmaat bij. In 2013 hebben zij 
bijvoorbeeld deelgenomen aan trainingen op het gebied 
van gesprekstechnieken. Ook hebben de adviseurs 
opleidingen op het gebied van recht, integriteit en 
klokkenluiden gevolgd. 

Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert en ondersteunt klokkenluiders in de (semi)

publieke en private sector bij de stappen die zij kunnen zetten om hun vermoeden van 

een misstand aan te kaarten. Het streven is dat de klokkenluider een misstand kan 

aankaarten zonder daar zelf negatieve gevolgen van te ondervinden. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030492
 www.adviespuntklokkenluiders.nl
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Het eerste contact
In 2013 hebben 435 (nieuwe) personen contact 
opgenomen met het adviespunt. Men nam om 
verschillende redenen contact met ons op. Zo verzochten 
324 personen ons om een inhoudelijk advies. In de 
andere 111 gevallen ging het om een eenvoudig verzoek 
om informatie, zocht men een luisterend oor of een 
podium om bepaalde maatschappelijke kwesties onder  
de aandacht te brengen. 
 
Van de 435 personen die contact met ons opnamen, 
was 40% werkzaam in de publieke sector, 23% in de 
semipublieke sector en 26% in de private sector.  
De 11% van de zaken die wij als “anders” registreerden, 
betroffen bijvoorbeeld zaken waarbij allerlei algemene 
maatschappelijke issues werden aangekaart. 

In een eerste (telefoon)gesprek vertelt de potentiële 
klokkenluider zijn verhaal. De adviseur luistert, stelt 
vragen en verzoekt zo nodig om toezending van 
nadere informatie. In dat gesprek wordt meestal 
duidelijk gemaakt wat het adviespunt wel en niet kan 
betekenen. Dat het adviespunt zelf geen onderzoek 
doet bijvoorbeeld. En, heel belangrijk, dat alle informatie 
vertrouwelijk wordt behandeld en dat de adviseurs een 
geheimhoudingsplicht hebben.

Dienstverlening aan klokkenluiders
Het Adviespunt Klokkenluiders spreekt van een 
klokkenluiderszaak indien er sprake is van: 
•  een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden  

van een misstand;
•  die raakt aan het algemeen/maatschappelijk  

belang; en
•  die plaats vindt bij het bedrijf of de organisatie waar  

de klokkenluider werkt of heeft gewerkt; of
•  die plaatsvindt bij een ander bedrijf of een andere 

organisatie, indien de klokkenluider door zijn 
werkzaamheden kennis heeft gekregen van de 
vermeende misstand.

Vanaf zijn oprichting tot en met 31 december 2013 
heeft het adviespunt in totaal 61 zaken gekwalificeerd 
als klokkenluiderszaak. We noemen hier het totaal van 
klokkenluiderszaken uit 2012 en 2013 samen omdat 
onze dienstverlening in de klokkenluiderszaken die in 
2012 binnen kwamen, in 2013 doorliep. We vinden 
het van belang ook over deze zaken inhoudelijk te 

rapporteren, hetgeen in 2012 nog niet mogelijk was.  
Van de 61 klokkenluiderszaken, zijn 3 klokkenluiders-
zaken in 2012 afgerond, en 37 zaken zijn in 2013 
afgerond. Er lopen dus 21 klokkenluiderszaken door in 
2014. Voor wat betreft de klokkenluiderszaken heeft 
43% betrekking op de semipublieke sector, 34% op  
de private sector en 23% op de publieke sector. 

Een belangrijk uitgangspunt in onze dienstverlening aan 
klokkenluiders is dat de klokkenluider altijd zelf de regie 
heeft over de te nemen stappen. Het adviespunt heeft 
een adviserende en ondersteunende rol. Deze begeleiding 
is vaak intensief.

Met sommige klokkenluiders hebben we dagelijks 
contact. In die zaken wordt uitgebreid juridisch advies 
gegeven. Zo proberen we onder meer helder te krijgen 
wat de feiten zijn, om wat soort misstand het gaat 
en in hoeverre de klokkenluider zijn vermoedens kan 
onderbouwen. We proberen verder vast te stellen 
wat de beweegredenen van de klokkenluider zijn, 
of er mogelijk meer mensen met de klokkenluider 
willen optrekken, en bij wie de klokkenluider mogelijk 
kan melden. We wijzen uiteraard ook op eventuele 
risico’s van het doen van een melding. Komt het tot 
een melding, dan bieden we ondersteuning bij het op 
schrift stellen van een interne en/of externe melding. 
Op verzoek begeleiden en ondersteunen we de 
klokkenluider bij de verschillende (interne of externe) 
procedures. 

De adviseur is echter veel meer dan een (juridisch) 
inhoudelijk adviseur. Vaak is de adviseur de enige 
persoon met wie de klokkenluider echt over zijn zaak 
kan praten. Het thuisfront kan het niet altijd opbrengen 
om steeds een luisterend oor te bieden. Soms betekent 
advisering het mentaal coachen van klokkenluiders, 
soms betekent het het corrigeren van een opgestelde 
brief, en soms betekent het daadwerkelijk adviseren 
over en mede bepalen van de strategie die de 
klokkenluider het beste kan hanteren. De adviseurs 
van het adviespunt zijn op een professionele manier 
zeer betrokken. Zonder die betrokkenheid kan je 
klokkenluiders niet (goed) adviseren. 

Het Adviespunt Klokkenluiders heeft sinds zijn oprichting in 61 klokkenluiderszaken 

advies en intensieve ondersteuning geboden. Maar de praktijk van het adviespunt 

bestaat uit nog meer.

Advies in de praktijk

3.

“   Het moment om een keuze te maken of je iets 
wilt doen om die misstanden tegen te gaan is 
heel moeilijk. ”
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Interne melding
In de meeste gevallen adviseert het Adviespunt 
Klokkenluiders eerst een interne melding te doen.  
Van de 61 klokkenluiders hebben 45 een interne  
melding gedaan. Een deel van deze klokkenluiders had  
de kwestie reeds zelf intern gemeld, een deel pas nadat 
wij daartoe hadden geadviseerd. De interne melding werd 
in het merendeel van de gevallen bij het dagelijks bestuur 
van de organisatie (42%) of bij de direct leidinggevende 
(38%) gedaan. In 40% van de gevallen werd de kwestie 
direct ontkend of afgewezen. In 27% van de gevallen 
werd de misstand echter (gedeeltelijk) opgelost of 
werden er toezeggingen gedaan/afspraken gemaakt.  
In 11% van de gevallen liep op 31 december 2013 nog 
een intern onderzoek. 

Externe melding
In 21 zaken werd door de klokkenluider een melding 
gedaan bij een externe instantie. Van hen hadden 17 hun 
vermoeden van de misstand eerst intern aangekaart. 
Ook hier geldt dat een deel van de klokkenluiders deze 
externe melding zelf al had gedaan voor zij contact met 
ons opnamen; een deel heeft de melding pas gedaan 
nadat wij daartoe adviseerden. In 16 gevallen werd er 
gemeld bij een meldpunt, onderzoeksinstantie, inspectie, 
de politie of het Openbaar Ministerie. In vijf zaken was 
er onder meer gemeld bij een bewindvoerder, de media 
of een wethouder. Wanneer een externe melding werd 
gedaan, werd deze in bijna de helft van de gevallen 
onderzocht en/of deels opgelost. 

Afgeronde klokkenluiderszaken
Van de 61 klokkenluiderszaken zijn 37 zaken in 2013 
afgerond. Kijken we naar ons advies in deze afgeronde 
klokkenluiderszaken dan hebben we in zeven zaken 
geadviseerd de kwestie in de eigen organisatie aan te 
kaarten (waarbij we opmerken dat er door sommige 
klokkenluiders al intern was gemeld) en in vijf zaken 
hebben we de klokkenluider geadviseerd een melding 
te doen bij een externe onderzoeksinstantie of andere 
geschikte instantie. Vijf keer hebben we de klokkenluider 
doorverwezen naar een juridisch adviseur; het betrof  
hier zaken waarbij het de klokkenluider niet primair ging 
om het doen van een melding, maar om het verkrijgen 
van juridische bijstand (voor een procedure). In twaalf 
zaken hebben we de klokkenluider wel inhoudelijk 
geadviseerd maar hem niet verder doorverwezen.  
In de meeste gevallen ging het hier om zaken waarbij 
alle mogelijkheden voor het aankaarten van een 
vermoeden van een misstand al door de klokkenluider 
waren benut en er voor het adviespunt, gelet op onze 
taakomschrijving (advisering en ondersteuning bij het 
doen van een melding), geen rol meer was weggelegd. 

Van de 37 klokkenluiders, hebben zes klokkenluiders  
zich in 2013 teruggetrokken om persoonlijke of  
financiële redenen. In drie gevallen werd door de 
klokkenluider als reden hiervoor angst voor het verlies 
van een baan en angst voor de kosten van een juridische 
procedure aangegeven. 

Internationale component klokkenluiderszaken 
adviespunt
Meerdere klokkenluiderszaken hebben een internationale 
component. Het adviespunt kreeg bijvoorbeeld een 
verzoek om advies van iemand die werkte bij een 
Nederlandse vestiging van een buitenlands bedrijf  
waar bepaalde regelgeving structureel wordt overtreden.  
Een ander voorbeeld is de oplichting van diverse 
buitenlandse bedrijven door een Nederlands bedrijf. 
Of een signaal dat we kregen over fraude bij een 
lokale vestiging in Azië van een Nederlands concern. 
In dergelijke zaken kan het zo zijn dat de wetgeving 
van meerdere landen een rol speelt. Niet alleen in de 
praktijk van het adviespunt, maar ook in de media is er 
het afgelopen jaar aandacht geweest voor misstanden 
met een internationaal karakter. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de fraude met paardenvlees, waarbij 
het vlees uit verschillende landen afkomstig was en/
of werd geëxporteerd naar diverse landen. Of het 
afluisterschandaal bij de NSA dat door Edward Snowden 
werd geopenbaard en waarbij gegevens van zowel 
wereldleiders als burgers in verschillende landen zijn 
verzameld.

In de Tweede Kamer is er door de leden Recourt en 
Schouw een motie ingediend over de positie van 
internationale klokkenluiders: de regering is verzocht 
de mogelijkheden voor internationale procedures 
ter bescherming van internationale klokkenluiders te 
onderzoeken. Wij onderstrepen het belang van deze 
motie; de reactie van het Kabinet verwachten we in de 
loop van 2014. Omdat we constateren dat het belangrijk 
is voor onze advisering aan klokkenluiders om op  
de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het buitenland, 
volgen we die op de voet. 

Misstanden: sectoren en aard van de misstand
De vermoedens van misstanden hadden in de meeste 
gevallen betrekking op de zorgsector (31%), gevolgd 
door de sectoren ‘gemeente’ en ‘industrie’ (beide 10%). 
Zoomen we in op de aard van de misstanden dan vallen 
de meeste zaken in de categorie die door ons wordt 
gekwalificeerd onder de noemer “fraude, verduistering of 
diefstal” (24%), “belangenverstrengeling of persoonlijk 
gewin”(13%), “gevaar gezondheid, veiligheid milieu” 
(13%) en “mismanagement” (13%).

Relatie klokkenluider ten opzichte van organisatie 
De klokkenluiders die contact met ons opnamen waren 
overwegend werknemer (62%) dan wel ex-werknemer 
(15%) van de organisatie waar de misstand plaats vond. 
Verder was 8% ZZP-er en 7% leverancier. In de overige 
8% zijn onder andere vrijwilligers opgenomen. 

Advies in een zo vroeg mogelijk stadium
De ervaring heeft ons geleerd dat advisering de meeste 
toegevoegde waarde heeft wanneer een klokkenluider  
in een vroeg stadium contact met ons opneemt.  
Het liefst al op het moment dat nog helemaal geen actie 
is ondernomen. In die fase zijn door de klokkenluider en 
de werkgever/onderzoeksinstanties nog geen posities 
ingenomen en kan er voor worden gezorgd dat bij 
een eventuele melding de focus komt te liggen op de 
misstand en het oplossen van die misstand en niet op 
andere zaken. In die fase kunnen wij er nog op toezien 
dat de juiste stappen in de juiste volgorde worden 
genomen. Zeker in gevallen waarbij er ook andere,  
vooral arbeidsrechtelijke en individuele zaken spelen,  
zien we het gevaar dat de focus niet op de gemelde 
misstand komt te liggen. Juist in die gevallen merken  
we dat het scheiden van de misstand van de individuele 
zaak van groot belang is. Hierdoor en door een 
zorgvuldige wijze van formulering van de melding,  
neemt de kans toe dat de melding goed opgepakt 
wordt door de werkgever dan wel een externe 
meldinstantie. Door bij de melding neutraal de feiten te 
benoemen, probeert het adviespunt de kans op nadelige 
consequenties voor de melder te verminderen.

Wanneer we de cijfers van de laatste drie maanden van 
2012 vergelijken met verschillende periodes van 2013, 
dan blijkt daaruit dat klokkenluiders ons in toenemende 
mate in een vroeg stadium, wanneer nog niets is 
gedaan, benaderen. In de periode oktober – december 
2012 had 14% van de klokkenluiders nog niets gedaan 
op het moment dat ze ons benaderden; in de eerste 
helft van 2013 was dat 24% en in de tweede helft 
van 2013 41%. Het adviespunt streeft naar grotere 
bekendheid om daarmee de klokkenluider in een vroeg 
stadium te bereiken. 

Rechtshulpverleners soms onbekend met  
bijzondere positie klokkenluiders
We constateren dat in sommige klokkenluiderszaken, 
rechtshulpverleners (advocaat, rechtsbijstand- of 
vakbondsjuristen), onvoldoende op de hoogte waren 
van de bijzondere positie van de klokkenluider. 
Meestal concentreerde de rechtshulpverlener zich op 
de arbeids- of ambtenaarrechtelijke aspecten van de 
zaak; de misstand werd doorgaans, op een algemene 
vermelding na, buiten beschouwing gelaten. Een 
gemiste kans wat ons betreft, want zoals hierboven 
reeds aangegeven, vloeit een arbeidsrechtelijk conflict 

Tabel 1. Aard van de misstand

Tabel 2. Relatie klokkenluider t.o.v. de organisatie

Percentage

Fraude, verduistering of diefstal 24

Belangenverstrengeling of persoonlijk gewin 13

Gevaar gezondheid, veiligheid milieu 13

Mismanagement 13

Schending van voorschriften of regels 11

Achterhouden informatie / verschaffen onjuiste informatie 6

Pesterijen, geweld of discriminatie 6

Onjuist gebruik overheidsgeld 5

Machtsmisbruik 4

Valsheid in geschrifte 4

Corruptie en steekpenningen 1

Totaal 100

Percentage

Werknemer 62

Ex-werknemer 15

Uitzendkracht / ZZP-er 8

Leverancier 7

Anders 6

Vrijwilliger 2

Totaal 100
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vaak voort uit het aankaarten van de misstand. 
Klokkenluidersregelingen bevatten vaak benadelings- 
en soms ook ontslagverboden die de klokkenluider 
- een zekere mate van - rechtsbescherming bieden. 
Om te zorgen dat in die individuele procedure de 
bijzondere positie van de klokkenluider toch de 
benodigde aandacht krijgt, overleggen de adviseurs, 
indien de klokkenluider dat wenst, met de betrokken 
rechtshulpverleners. We denken bijvoorbeeld mee 
met het opstellen van processtukken door te wijzen op 
jurisprudentie of bepaalde patronen en ontwikkelingen. 
Als deze processtukken door de rechtsbijstandverlener 
worden ingediend in een juridische procedure, dragen 
wij daarmee niet alleen bij aan kennisverspreiding op 
het thema maar, en wellicht nog belangrijker, tevens 
aan (positieve) jurisprudentievorming op dit thema. 
Wanneer er een duidelijk beroep wordt gedaan op 
het aankaarten van de misstanden, zal een rechter 
mogelijk eerder geneigd zijn zich inhoudelijk over het 
klokkenluidersschap van de betrokkene uit te laten.

Wettelijke bescherming klokkenluiders in 
alle sectoren nodig
Alleen voor ambtenaren is op dit moment in de wet 
een expliciete bepaling opgenomen die bescherming 
biedt tegen benadeling als gevolg van het (op de juiste 
wijze) melden van een vermoeden van een misstand. 
Het adviespunt acht wettelijke bescherming van 
klokkenluiders (door middel van expliciete bepalingen)  
in alle sectoren van belang. Het geeft geen pas dat 
slechts voor ambtenaren een wettelijke bescherming 
geldt, en voor werknemers niet. 

Er zullen altijd werkgevers zijn die toch proberen een 
klokkenluider te ontslaan. Hoewel we ons realiseren  
dat zélfs wettelijke bescherming niet per definitie 
voldoende is, geldt het wel als een belangrijke eerste 
stap. Indien er ook voor werknemers in de private en de 
semi publieke sector een wettelijk verbod op benadeling 
en ontslag zou gelden, gaat hier een preventieve 
werking vanuit. Werkgevers zullen alert worden op het 
feit dat klokkenluiders bescherming toekomt. 

Klokkenluiders die zich geen rechtsbijstand 
kunnen veroorloven
In sommige zaken constateert het adviespunt dat 
klokkenluiders geen advocaat kunnen betalen, een 
te hoog salaris hebben voor een advocaat op basis 
van gefinancierde rechtshulp (de zogenaamde 
‘toevoeging’), geen lid zijn van een vakbond en geen 
rechtsbijstandsverzekering hebben. Sommige van 
onze cliënten durven hun melding niet door te zetten 
vanwege angst voor hoge kosten van een eventuele 

juridische procedure. We zijn aan het onderzoeken of 
mogelijk rechtshulpverleners / advocaten bereid zijn 
om pro bono cliënten van ons bij te staan. We zijn aan 
het onderzoeken of mogelijk meer rechtshulpverleners 
bereid zijn om zich op deze wijze voor klokkenluiders in 
te zetten. Uiteraard zijn er ook andere opties denkbaar 
om klokkenluiders die zich geen advocaat kunnen 
veroorloven, te helpen. 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid advies
Klokkenluiders vragen ons geregeld naar onze 
geheimhoudingsplicht en de vertrouwelijkheid van ons 
advies. Op dit moment hebben de medewerkers en 
de commissie een wettelijke geheimhoudingsplicht 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de 
Ambtenarenwet. Ook zijn er afspraken gemaakt met het 
Openbaar Ministerie over de vertrouwelijkheid en zijn 
we vrijgesteld van de verplichting aangifte te doen van 
ambtsmisdrijven. Verder is het adviespunt uitgezonderd 
van de Wet openbaarheid van Bestuur en houden we ons 
aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Aangezien 
de relatie tussen adviseur en cliënt een vertrouwensrelatie 
is en zaken die worden besproken en stukken die worden 
uitgewisseld volledig vertrouwelijk moeten zijn, zou een 
nog verdergaande geheimhoudingsplicht op zijn plek zijn. 
We doelen hiermee op een wettelijk verschoningsrecht, 
zoals advocaten, notarissen en artsen dat ook hebben. 

Dit sluit ook aan bij hetgeen naar voren kwam in de 
aanloop naar het Tijdelijk besluit waarbij het adviespunt 
is opgericht: “Het toekennen van verschoningsrecht 
(zoals advocaten dat hebben) aan de medewerkers 
van het instituut, is als mogelijkheid genoemd om de 
vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen indien een 
(potentiële) klokkenluider zich bij het instituut meldt.”

Het adviespunt volgt verder de Baseline 
Informatiebeveiliging Rijksdienst. Daarnaast zijn er 
huisregels en procedures ingevoerd om te zorgen dat wij 
bewust en zorgvuldig omgaan met informatie die wij van 
derden hebben ontvangen.

Aanbeveling: 
We bevelen de wetgever aan te voorzien in  
wettelijke bescherming tegen benadeling 
(waaronder ontslag) van klokkenluiders in alle 
sectoren (publiek/semipubliek/privaat).

Aanbeveling: 
We bevelen de wetgever aan bij een eventuele 
wettelijke verankering van een adviesinstantie 
voor klokkenluiders de vertrouwelijkheid en 
geheimhouding van een dergelijke instantie 
volledig te waarborgen.

Aanbeveling:  
We bevelen de wetgever aan bij een eventuele 
wettelijke verankering van een adviesinstantie 
voor klokkenluiders te voorzien in de 
mogelijkheid van juridische bijstand aan 
klokkenluiders in arbeidsrechtelijke kwesties.

Belang van psychologische hulp
Het adviespunt heeft geconstateerd dat bij een aantal 
klokkenluiders behoefte bestaat aan begeleiding door 
een psycholoog of coach, en/of lotgenotencontact.  
Deze dienstverlening maakt geen onderdeel uit van 
onze taken, maar heeft wel onze aandacht. Zo hebben 
wij in 2013 gesproken met een aantal experts op dit 
gebied. Een aantal klokkenluiders die vroegen om 
lotgenotencontact hebben wij doorverwezen naar de 
Expertgroep Klokkenluiders.

Dienstverlening aan niet-klokkenluiders
Van de 324 personen die ons in 2013 om inhoudelijk 
advies vroegen, concludeerden wij in 217 gevallen dat  
er geen sprake was van een klokkenluiderszaak.  
De redenen hiervoor waren als volgt: in 77 gevallen was 
er geen sprake van een werkrelatie, in 65 gevallen ging 
het om een individuele zaak en ontbrak het algemeen/
maatschappelijk belang en 30 keer was er geen sprake 
van een misstand. In de overige gevallen werd er voor 
een ander gebeld of was mogelijk wel sprake van een 
misstand, maar kon de klokkenluider zijn vermoeden  
niet aannemelijk maken. 

Voorbeelden van verzoeken om advies die wij 
niet konden kwalificeren als klokkenluiderszaken 
zijn: mensen die ontevreden zijn met de manier 
waarop een advocaat hen heeft geholpen bij een 
arbeidsconflict, of een verzoek dat afkomstig is van 
een politieke ambtsdrager die te maken heeft met 
integriteitsvraagstukken bij de eigen partij of de 
ambtelijke organisatie. Het adviespunt heeft ook in  
deze zaken een toegevoegde waarde. Wij verwijzen 
deze personen bijvoorbeeld door naar de voor hen  
juiste instantie (39%). In 24% van de gevallen 
adviseerden wij de persoon contact op te 
nemen met een juridisch adviseur (advocaat, 
rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond of het Juridisch 
Loket). In nog eens 13% van de gevallen hebben wij 
de persoon (nog) geen advies kunnen geven. In die 
(laatstgenoemde) gevallen nam de persoon, na ons 
initiële contact, geen contact meer met ons op.  
In die zaken beschikten wij daardoor over onvoldoende 
gegevens om een advies op maat aan de persoon 
te verstrekken. In een aantal gevallen bestond onze 
toegevoegde waarde uit het bieden van een luisterend 
oor. Ondanks het feit dat onze dienstverlening in deze 
zaken beperkter is dan in de klokkenluiderszaken, is onze 
indruk dat wij de betreffende personen en/of instanties 
toch (verder) op weg helpen.

Algemeen belang in het geding? 
Wij constateren dat het vaak lastig uit te leggen is  
of het ‘algemeen/maatschappelijk belang’ in het  
geding is, of niet. Is het algemeen belang namelijk niet in 
het geding, dan is er bij het adviespunt geen sprake van 
een klokkenluiderszaak. Zo nam iemand contact met ons 
op over de wijze waarop tijdens een reorganisatie 
mensen werden ontslagen. Dat gebeurde volgens 
degene die contact opnam niet netjes. In economisch 
moeilijke tijden proberen sommige organisaties 

reorganisaties door te voeren, maar bewijs dat sprake 
is van een misstand en dat er bijvoorbeeld structureel 
wetgeving wordt overtreden, ligt (vaak) gecompliceerd. 
De desbetreffende persoon kon alleen zijn eigen 
arbeidsrechtelijke dossier aan ons laten zien.  
Er bleek ons niet dat op grote schaal mensen 
‘onrechtmatig’ werden ontslagen of dat er andere 
onregelmatigheden plaatsvonden. Het algemeen/
maatschappelijk belang ontbrak. Hoewel er wellicht wel 
iets aan de hand was, werd de melder uiteindelijk door 
het adviespunt naar de ondernemingsraad van het bedrijf 
doorverwezen. Ook adviseerden we hem contact op 
te nemen met de vakbond voor wat betreft zijn eigen 
positie. De melder zelf vond dat onterecht en meende 
wel een klokkenluider te zijn. 

Vooral in zaken die betrekking hebben op de (semi) 
publieke sector zijn degenen die contact opnemen met 
het adviespunt snel van mening dat het algemeen/
maatschappelijk belang in het geding is. Deze mensen 
zijn van mening dat bijvoorbeeld beleidskeuzes van de 
top van organisaties tot verspilling van overheidsgeld 
leiden. Het gegeven dat bij een misstand mogelijk 
de overheid betrokken is, maakt dat doorgaans wel 
gesproken kan worden van een maatschappelijk aspect 
in de zaak. De conclusie dat daarmee tevens het 
algemeen/maatschappelijk belang is geraakt, is echter 
te kort door de bocht. Het management kan en moet 
bepaalde keuzes maken, en dergelijke keuzes zijn in  
veel gevallen niet te kwalificeren als misstanden die 
raken aan het maatschappelijk belang. 

Het is moeilijk algemene handreikingen te geven voor 
de uitleg van het begrip maatschappelijk belang. Ieder 
advies is maatwerk en er wordt van geval tot geval 
bekeken of de feiten optellen tot een misstand die aan 
het maatschappelijk belang raakt. 

Contact met werkgevers
Niet alleen particulieren wisten het adviespunt het 
afgelopen jaar goed te vinden. In 2013 wendden zich 
ook 21 werkgevers tot ons voor advies. Vanwege 
het feit dat het adviespunt zich primair richt op de 
advisering en ondersteuning van klokkenluiders, is 
het advies aan de werkgevers van onze kant beperkt 
gebleven tot het geven van algemene voorlichting 
over het thema klokkenluiden, dan wel advies over het 
invoeren van een klokkenluidersregeling. Ook hebben 
wij in een aantal gevallen de betrokken werkgevers, 
ter oriëntatie, gewezen op of voorzien van de 
voorbeeldklokkenluidersregelingen van organisaties als de 
Stichting van de Arbeid en de Brancheorganisaties Zorg. 
Bij het hierboven genoemde aantal van 21 hebben we 
niet meegeteld de presentaties die we hebben gegeven 
aan onder meer koepel- of brancheverenigingen waarin 
werkgevers zijn vertegenwoordigd en de tientallen 
netwerkgesprekken die met werkgevers zijn gevoerd.   
Zie verder Hoofdstuk 7.



Moed als het moet
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Dat het doen van een interne melding niet altijd 
eenvoudig is wordt geïllustreerd aan de hand van 
een in 2012 door een journalist geopenbaarde 
wetenschapsfraude. Uit het in 2013 verschenen 
onderzoeksrapport naar de fraude volgt dat al in 2002 
beschuldigingen waren geopperd in de academische 
wandelgangen, maar dat het kennelijk bij ‘opperen’  
is gebleven. In de conclusie van het rapport staat 
daarover het volgende: 

“  Het lijdt geen twijfel dat het aankaarten van 
wangedrag onder collega’s heel gevoelig ligt.  
Het kan voor de ‘klokkenluider’ grote 
consequenties hebben en de afdeling 
reputatieschade opleveren. Dat is een 
probleem dat niet simpelweg op te lossen is 
door het creëren van een commissie of een 
vertrouwenspersoon. De belangrijkste remedie 
lijkt een open en participatief werkklimaat 
te zijn, waarin collegiale samenwerking en 
bestuurlijke transparantie centraal staan.”

Dit citaat sluit aan bij drie belangrijke signaleringen 
van het adviespunt:
•  Klokkenluiders aarzelen (terecht) bij het doen van een 

melding in verband met de mogelijke consequenties.
•  Voorzieningen zoals een klokkenluidersregeling of een 

vertrouwenspersoon zijn een belangrijke eerste stap. 
•  Een veilig intern meldsysteem ontstaat pas echt als 

een hele organisatie (ook de top) het belang ervan 
inziet en het stimuleert en waardeert als werknemers 
binnen de organisatie hun zorgen uiten.

Aarzelingen bij klokkenluiders 
Het kan lang duren voor een (vermoede) misstand wordt 
aangekaart. Soms komt het niet eens tot een melding. 
Van de klokkenluiders die het adviespunt in 2013 heeft 
geadviseerd en ondersteund, heeft ongeveer een kwart 
uiteindelijk geen melding gedaan omdat zij het niet 
aandurfden vanwege mogelijke negatieve gevolgen. 

Angst voor baanverlies vormde in een aantal 
gevallen reden om uiteindelijk geen melding te doen. 
Een dergelijke angst blijkt vaak (helaas) niet ongegrond. 
Van de 61 klokkenluiderszaken waarin het adviespunt in 
2013 adviseerde, hebben 48 klokkenluiders, al dan niet 
na advies, een in- en/of externe melding gedaan.  
Slechts 23% van hen zegt geen negatieve gevolgen 
te hebben ondervonden naar aanleiding van die 
melding. Onder negatieve gevolgen wordt onder meer 
verstaan: pesten, buiten sluiten, het (moeten) ziek 
melden, overplaatsing, demotie, het niet verlengen 
van het contract of zelfs ontslag. Hoewel melders 
van misstanden strikt genomen – mits zij conform de 
geldende procedure hebben gemeld – geen nadelige 
gevolgen zouden moeten ondervinden van hun melding, 
blijkt dat in veel gevallen anders te liggen. Zie tabel 3.

Goede voorzieningen voor klokkenluiders  
bij bedrijven en organisaties noodzakelijk

4.
Het doen van een interne melding is niet altijd eenvoudig. Klokkenluiders  

aarzelen in verband met de mogelijke consequenties. Voorzieningen zoals  

een klokkenluidersregeling zijn een belangrijke eerste stap.

“  Ik heb gemerkt aan wat voor pesterijen en 
treiterijen je komt bloot te staan nadat je meldt. ”  
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Klokkenluidersregelingen en andere voorzieningen 
zijn belangrijke eerste stap 
Een klokkenluidersregeling werkt als een gedragscode 
voor werkgevers en werknemers. In de regeling 
zijn, als het goed is, in ieder geval de procedure, 
zorgvuldigheidsvereisten en de rechtsbescherming  
voor de klokkenluider vastgelegd. 
Klokkenluidersregelingen moeten veilig melden  
mogelijk maken en duidelijkheid bieden over de te 
volgen procedure. Een klokkenluidersregeling moet 
werken als een hulpmiddel voor de potentiële melder.
 
Taalgebruik
Het Adviespunt Klokkenluiders heeft, in het kader van 
haar advisering aan (potentiële) klokkenluiders, inmiddels 
veel klokkenluidersregelingen bekeken. Daarbij is 
opgevallen dat regelingen soms lastig te begrijpen zijn 
vanwege de hoeveelheid juridische begrippen en dat 
er bij sommige organisaties onvoldoende aandacht is 
besteed aan de definities van bepaalde begrippen.  
Wat ons betreft zijn daarvoor nog wel enkele 
verbeterslagen te maken. Een regeling waarin te veel 
juridische termen worden gebruikt (goede trouw,  
kwade trouw, benadeling, algemeen belang, 
maatschappelijk belang, redelijke gronden, strafbaar  
feit etc.) werkt bijvoorbeeld drempelverhogend.  
Het verdient aanbeveling om juridische termen zoveel 
mogelijk te vermijden en/of te vertalen naar het normale 
spraakgebruik. Soms worden zelfs (tekstuele) barrières 
opgeworpen in klokkenluidersregelingen, zodat er sprake 
lijkt te zijn van een ontmoediging om te melden. 

‘Vormvrij’
In regelingen is bovendien vaak niet voorgeschreven hoe 
een melding moet worden gedaan en aan welke eisen 
een melding moet voldoen om in behandeling te worden 
genomen. Of er staat in een regeling dat een melding 
‘vormvrij’ is, maar wordt in de praktijk de eis gehanteerd 
dat de melding schriftelijk moet worden gedaan. In een 

zaak waarin het adviespunt heeft geadviseerd, had een 
klokkenluider bijvoorbeeld mondeling melding gemaakt 
van de misstand. Omdat de organisatie de melding niet 
oppakte, had de klokkenluider zich noodgedwongen 
tot een externe meldinstantie gewend met het 
verzoek de misstand te onderzoeken. Deze externe 
organisatie verwees de klokkenluider echter terug 
naar de werkgever omdat de melding niet schriftelijk 
was geschied. Dit terwijl uit het dossier bleek dat de 
betreffende klokkenluider de kwestie diverse malen 
intern aan de orde had gesteld en dat een melding 
volgens de klokkenluidersregeling ‘vormvrij’ was.
 
Vertrouwenspersoon
Een ander belangrijk aspect van de regeling is de vraag 
wie er binnen een organisatie als vertrouwenspersoon 
wordt aangewezen. Het woord ‘vertrouwenspersoon’ 
zegt het al, dit moet iemand zijn met wie je in 
vertrouwen kunt spreken en advies bij kan inwinnen.  
In de praktijk is de taak van vertrouwenspersonen soms 
niet goed belegd. Wij hebben bijvoorbeeld meegemaakt 
dat hoofd Personeelszaken ook de vertrouwenspersoon 
was. Degene die de beoordelingsgesprekken voert en 
eindverantwoordelijk is voor het al dan niet in dienst 
houden van iemand, zou niet tevens degene moeten zijn 
waarmee in alle vertrouwelijkheid wordt overlegd. 

Onderzoek
Omdat de regelingen die wij hebben gezien in 
klokkenluiderszaken vaak sterk van elkaar verschillen, 
zelfs binnen een bepaalde sector, hebben wij het 
initiatief genomen om binnen een aantal sectoren 
onderzoek te doen naar bestaande regelingen en aan 
de hand daarvan voorstellen te doen tot verbetering. 
De sectoren waar het om gaat zijn het middelbaar 
beroepsonderwijs, de zorg en de gemeenten. Ons doel 
is om in 2014 met de betrokken partijen van gedachten 
te wisselen over onze bevindingen en eventueel 
voorstellen te doen ter verbetering van de regelingen.

Percentage

Ontslagen / contract niet verlengd 25

Geen negatieve gevolgen 23

Anders (bijv. zakelijke relatie die werd beëindigd) 15

Ontslag genomen 13

Geschorst 8

Ziek (moeten) melden 6

Gepest, geisoleerd, bedreigd 6

Geen promotie, overgeplaatst 4

Totaal 100

Tabel 3. Gevolgen van een klokkenluidersmelding Belang veilig (intern) meldsysteem
In 2013 hebben wij meerdere malen gezien dat 
de organisatie die na een klokkenluidersmelding 
een onderzoek laat doen, de onderzoeksvraag 
dermate herformuleert/laat herformuleren dat van 
een daadwerkelijk (onafhankelijk) onderzoek naar 
de vermoede misstand geen sprake is. Of er wordt 
onderzoek gedaan zonder dat daarbij hoor en wederhoor 
wordt toegepast; men slaat de klokkenluider simpelweg 
over. Ook is het meerdere malen voorgekomen dat men 
belooft de identiteit van de klokkenluider geheim te 
houden, maar dat tijdens het onderzoek de naam toch 
bekend wordt (gemaakt) met alle gevolgen van dien. 

Onderzoeken worden dus niet altijd zorgvuldig en 
onafhankelijk uitgevoerd. Bescherming en anonimiteit 
zijn voor melders zaken die bij uitstek goed geregeld 
dienen te zijn. Dat geldt ook voor garanties dat een 
melding daadwerkelijk – en met oprechte bedoelingen – 
wordt onderzocht en dat er een adequate terugkoppeling 
wordt gegeven aan de melder. Gelukkig zijn tegenover 
de negatieve verhalen ook positieve verhalen te 
plaatsen. We hebben ook geconstateerd dat in sommige 
organisaties een melding goed word opgepakt, de 
klokkenluider op de hoogte wordt gehouden van de 
voortgang van het onderzoek en adequate maatregelen 
worden genomen. 

Een goede klokkenluidersregeling is uiteraard een 
belangrijke stap, maar of een intern meldsysteem 
uiteindelijk in de praktijk goed functioneert, is van veel 
factoren afhankelijk. Het gaat er uiteindelijk om dat 
een cultuur bestaat waarin vermoedens veilig gemeld 
kunnen worden, zonder angst voor negatieve gevolgen. 

Melden zou moeten worden gezien als iets positiefs 
waar de organisatie zijn voordeel mee kan doen. In 
de praktijk blijkt er (te) vaak weerstand te bestaan. 
Werkgevers zouden er goed aan doen deze weerstand 
te laten varen. Het serieus oppakken van een 
klokkenluidersmelding (of daaraan voorafgaand signaal) 
kan immers mogelijk voorkomen dat een werknemer 
zich genoodzaakt ziet om met zijn vermoedens naar 
buiten te treden, met alle mogelijke media-aandacht en 
reputatieschade van dien. Met het creëren van een veilig 
meldklimaat kunnen werkgevers dus hun voordeel doen. 

Uit onze contacten met bedrijven en organisaties valt op 
te maken dat de noodzaak van een cultuurverandering 
steeds meer wordt gevoeld. Het is de overtuiging van 
het adviespunt dat samenwerking met bedrijven en 
organisaties de beste manier is om tot oplossingen 
te komen. In 2014 wil het adviespunt in de eigen 
communicatie en voorlichting op dit aspect meer  
nadruk gaan leggen.

Samenvattend is het in de visie van het 
Adviespunt Klokkenluiders belangrijk dat  
in ieder geval:

•  aandacht wordt besteed aan het opstellen van een laagdrempelige klokkenluidersregeling;
•  duidelijk wordt gemaakt wíe er kan melden (slechts werknemers, of juist ook ex-werknemers en ZZP-ers),  

waarover er precies gemeld kan worden (soort en type vermeende misstanden) en bij wie en in welke volgorde;
•  overleg wordt gevoerd met en instemming wordt verkregen van de Ondernemingsraad ten aanzien van de regeling; 
•  duidelijk wordt gemaakt dat de regeling bestaat en dat deze goed vindbaar is (het liefst op de website van  

de organisatie);
•  aandacht wordt gegeven aan de mogelijk benodigde educatie van degenen die meldingen kunnen ontvangen  

(zoals bijvoorbeeld leidinggevenden en personeelsfunctionarissen);
•  de vertrouwenspersoon daadwerkelijk iemand is met wie in vertrouwen kan worden overlegd;
•  adequaat en correct wordt gehandeld bij meldingen en een (gedegen en onafhankelijk) intern onderzoek naar de 

vermeende misstand wordt ingesteld; 
•  actie wordt ondernomen afhankelijk van de bevindingen van de onderzoekers; en
•  aandacht is voor de (positie van de) klokkenluider en dat hij wordt beschermd.
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“  De twee onderzoeksinstanties zijn erg afstandelijk 
en zakelijk, en puur gericht op het onderzoek,  
op de klacht. Wat daar ontbreekt is de compassie, 
en het begrip. Wat ik bij het adviespunt ervaar is 
compassie, meeleven en meedenken (…). ” 

Groot aantal meld- en  
onderzoeksinstanties met eigen specialisme
Er is een groot aantal meld- en onderzoeksinstanties in 
Nederland. Personen die een misstand willen melden, 
hebben daarom vaak grote moeite om de juiste plek  
te vinden. Het aantal meldpunten breidt zich ook uit.  
Zo werd bekend dat misstanden in de private sector 
onderzocht kunnen gaan worden door de  
Onderzoeksraad Integriteit Marktsector. 

Het adviespunt staat klokkenluiders bij om de juiste 
instantie te vinden. In 2013 hebben 21 klokkenluiders, 
al dan niet nadat zij een interne melding hadden gedaan,
een externe melding gedaan bij een meldinstantie of 
onderzoeksinstantie zoals de Onderzoeksraad Integriteit 
Overheid (OIO), de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), 
de politie etc. Overigens was een aantal van de 
klokkenluiders dat bij de externe melding door het 
adviespunt is begeleid, eerder al op eigen initiatief naar 
een externe onderzoeksinstantie gestapt. In sommige 
van die zaken hebben we contact gezocht met de 
desbetreffende meld- dan wel onderzoeksinstantie; dit 
is niet opgenomen in het aantal van 21. Het adviespunt 
heeft een verwijskaart op de website staan waarin de 
belangrijkste instanties voor het melden van misstanden 
zijn opgenomen. 

Afspraken met meld- en onderzoeksinstanties 
Het adviespunt heeft met een groot aantal van de 
meld- en onderzoeksinstanties afspraken gemaakt over 
samenwerking. In de zaken waarin het adviespunt een 
begeleidende rol heeft gespeeld bij de melding is door 
ons in de meeste gevallen vooraf overleg gevoerd met 
de betreffende instantie. Vaak om af te tasten wat 
de mogelijke gevolgen (positief en negatief) voor de 
klokkenluider kunnen zijn van een externe melding. 
Ook zorgen we er op die manier voor dat de zaak in 
ieder geval op het juiste niveau binnenkomt. Met deze 
‘warme overdracht’ proberen we te bewerkstelligen dat 
een zaak voortvarend wordt opgepakt. De klokkenluider 
kan overigens zelf besluiten of hij de zaak al dan niet 
wil melden. Omdat we op basis van anonimiteit contact 
hebben opgenomen met de instantie zijn de gegevens 
van de klokkenluider niet bij de onderzoeksinstantie 

bekend, tenzij een klokkenluider dit expliciet wil.  
We hebben gemerkt dat klokkenluiders onze 
onafhankelijke adviesfunctie en het gegeven dat  
zij zelf de regie houden, waarderen.

Capaciteit, looptijd onderzoek en  
formalistische houding
De betrokkenheid van het adviespunt heeft in een 
aantal gevallen ertoe geleid dat een melding van een 
misstand door de meld- of onderzoeksinstantie met 
enige prioriteit is opgepakt. Hoewel we zeer te spreken 
zijn over de contacten die we hebben met de diverse 
instanties en met de goede wil die wordt getoond voor 
de bijzondere positie van klokkenluiders, zijn we in 
sommige zaken ook geconfronteerd met de beperkte 
capaciteit die onderzoeks- en opsporingsinstanties 
beschikbaar hebben. Daarnaast is het zo dat sommige 
toezichthouders keuzes maken welke onderwerpen zij 
in een bepaald tijdvak prioriteit geven. Exemplarisch is 
een in het begin van 2013 bij een inspectie aangekaarte 
fraudezaak - waarbij het gaat om benadelingsbedragen 
van vermoedelijk miljoenen euro’s. Op 31 december 
2013 had deze melding nog niet geresulteerd in 
enig onderzoek. Dit is niet alleen onwenselijk voor 
de samenleving, maar in dit geval ook zeker voor de 
klokkenluider. Hij is niet alleen ernstig teleurgesteld, 
maar moet op verzoek van de inspectie ook zijn mond 
houden om het komende onderzoek niet te frustreren, 
terwijl hij tegelijkertijd wel zelf wordt geconfronteerd 
met juridische procedures die mogelijk niet hadden 
plaatsgevonden als de inspectie tijdig een onderzoek  
zou hebben ingesteld. 

In sommige gevallen is ook de duur van een lopend 
onderzoek problematisch voor klokkenluiders. Elke 
dag dat een onderzoek in beslag neemt, is er voor 
de klokkenluider een van afwachten in onzekerheid. 
Als onderzoeken meerdere maanden in beslag 
moeten nemen, kan dat wachten er toe leiden dat 
klokkenluiders hun vertrouwen in een goede afloop 
verliezen en wanhopig worden. In andere gevallen 
is het de formalistische opstelling van meld- en 
onderzoeksinstanties die bij de klokkenluider voor de 
nodige frustratie en onzekerheid zorgt of de melding van 
een misstand wel voldoende serieus wordt genomen.

Het adviespunt heeft een aantal klokkenluiders geadviseerd hun vermoedens

van een misstand extern aan te kaarten bij een meld -of onderzoeksinstantie.  

Dat verliep niet altijd naar wens. 

Meer aandacht voor de bijzondere positie van de 
klokkenluider bij meld- en onderzoeksinstanties 

5.
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Aandacht bijzondere positie klokkenluider
Naast gesprekken over de samenwerking, zijn wij 
met sommige meld- en onderzoeksinstanties over de 
hiervoor genoemde punten in gesprek gegaan. We 
hebben aandacht gevraagd voor de bijzondere positie 
van de klokkenluider; een klokkenluider heeft (vaak) 
een werkrelatie met de organisatie waarover hij meldt 
en dat maakt het gewenst dat onderzoeken met een 
bepaalde snelheid en met tact worden opgepakt. 
Een complicerende factor is de situatie waarbij de 
klokkenluider, soms onder dwang, zelf een bijdrage 
heeft geleverd aan de misstanden ten aanzien waarvan 
hij een melding overweegt. Een reactie van een 
meldinstantie als: “het kan best zijn dat we alleen jou 
pakken naar aanleiding van jouw melding en niet de 
organisatie of jouw baas die daartoe opdracht heeft 
gegeven” trekt een klokkenluider niet bepaald over 
de streep als hij twijfelt over het al dan niet doen van 
een melding. In een enkel geval heeft het adviespunt 
een onderzoeksinstantie een brief gestuurd met het 
verzoek om tekst en uitleg over de wijze waarop 
zij in een bepaald geval opereerden. Hierover heeft 
uiteindelijk overleg plaats gevonden en hopelijk worden 
klokkenluiders door deze onderzoeksinstantie in de 
toekomst anders behandeld. 

Uitspraak Openbaar Ministerie hoopgevend
Wat de aandacht voor de bijzondere positie van de 
klokkenluider betreft, geldt dat de handelwijze van het 
Openbaar Ministerie afgelopen jaar in de strafzaak tegen 
Ad Bos – zonder op de inhoud van de zaak in te gaan 
- een gelukkige is te noemen. Met het argument dat 
het Openbaar Ministerie “(…) nu een andere afweging 
[maakt] in de opportuniteit van diens vervolging”, werd 
om de eigen niet-ontvankelijk verzocht. In het arrest van 
2 december 2013 heeft het Gerechtshof dit verzoek 
bevestigd. De “andere afweging” betreft de rol van de 
klokkenluider en het maatschappelijk belang dat met die 
rol was gediend. Hoewel ook de duur van de procedure 
een belangrijke rol heeft gespeeld, volgt hieruit in ieder 
geval dat er bij het Openbaar Ministerie aandacht is voor 
de positie en rol van de klokkenluider.

Aanbeveling: 
We bevelen de regering aan te onderzoeken  
of er bij meld- en onderzoeksinstanties 
voldoende aandacht is voor de bijzondere  
positie van klokkenluiders.

Wat gebeurde er bij de organisatie waar u werkte?
De organisatie waar ik werkte moest efficiënter worden 
om bezuinigingen op te vangen. Op een gegeven 
moment kreeg ik een nieuwe collega, X, die tijdelijk bij 
ons werkzaamheden zou verrichten. De samenwerking 
verliep aanvankelijk goed. Na verloop van tijd merkte 
ik een gedragsverandering; X intimideerde collega’s en 
veronachtzaamde het werk. Toen de situatie met de dag 
verergerde, heb ik mijn leidinggevende van een en ander 
op de hoogte gesteld. Die ondernam echter geen actie. 

Wat voor werk deed deze collega?
X was verantwoordelijk voor het opstarten van 
innovatieprojecten. Omdat X de projecten verwaarloosde 
kwamen zij helemaal niet van de grond. De werkgever 
had echter voor vier miljoen euro in die projecten 
geïnvesteerd; die investeringen gingen, door toedoen 
van X, volledig verloren. Toen ontdekte een collega dat X 
de geheimhoudingsplicht schond. Deze collega bracht de 
leidinggevende daarvan direct op de hoogte, maar weer 
gebeurde er niets. 

Wat heeft u toen gedaan?
Ik ben naar mijn leidinggevende gegaan en heb een 
melding gedaan. Ik werd echter niet geloofd. Ook kreeg 
ik ineens, uit het niets, een slechte beoordeling van  
mijn leidinggevende, terwijl mijn collega’s juist heel 
tevreden over mij waren. X kon ondertussen ongestoord 
verder gaan. 

Kon u nog verder in die baan?
Nee, ik besloot zelf mijn baan op te zeggen. In de 
tussentijd wendden zich steeds meer collega’s tot 
de leidinggevende met klachten over X. Dat heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat de leidinggevende X van het 
project heeft gehaald. Ik had toen inmiddels advies 
ingewonnen bij het adviespunt. We hadden meerdere 
scenario’s besproken. Met mijn toestemming heeft het 

adviespunt contact gezocht met een meldinstantie.  
Die heeft de zaak daarna voortvarend opgepakt.  
De werkgever heeft vervolgens conform het advies  
van de meldinstantie maatregelen tegen X genomen. 

Hoe kijkt u op deze geschiedenis terug?
De contacten met het adviespunt waren nuttig.  
Als ambtenaar kende ik de weg niet naar de 
meldinstanties. Ik heb echt getwijfeld of ik wel 
klokkenluider moest worden; ik ben blij dat ik het toch 
heb gedaan. Een instantie als het adviespunt werkt.

Hoe kijkt u tegen de rol van de klokkenluider aan?
Ik wilde de organisatie niet schaden, maar ik kon ook 
niet toekijken hoe één persoon een organisatie zo kon 
benadelen. Omdat ik mijn baan opgezegd had en ik dus 
niet meer bang hoefde te zijn voor verlies van mijn baan, 
heb ik het op mij genomen om de situatie bij een instantie 
aan te kaarten. Ik heb gemerkt aan wat voor pesterijen 
en treiterijen je komt bloot te staan nadat je meldt. Als 
dit alles niet gebeurd was, had ik nu nog gewoon naar 
tevredenheid bij de betreffende organisatie gewerkt.

Hoe kon dit gebeuren bij een overheidsorganisatie?
De organisatie kampte met veel wisselingen, daardoor 
werden regelmatig tijdelijke krachten ingezet en dat 
brengt risico’s met zich mee. 

Heeft u een advies aan klokkenluiders?
Zorg dat je alles schriftelijk vastlegt en zoveel mogelijk 
informatie verzamelt. Neem contact op met het 
Adviespunt Klokkenluiders. Zij hebben de contacten die 
nodig zijn.

  Omwille van de vertrouwelijkheid is dit  
interview geanonimiseerd en zijn bepaalde  
details weggelaten.

Interview
Hij werkte jaren naar tevredenheid bij een overheidsorganisatie tot  
dat X er kwam werken. Terwijl de projecten van X mislukten, X zich 
naar collega’s misdroeg en X ook nog de geheimhoudingsplicht schond, 
werd er door de leiding niet ingegrepen. Om de klok te kunnen luiden 
moest de klokkenluider uit dienst gaan. ‘Ik ben mijn vertrouwen in de 
overheid kwijt.’ 
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Samenwerking met Publeaks 
Op 9 september 2013 werd door diverse media de 
website Publeaks opgericht. De website biedt de 
mogelijkheid om veilig en anoniem informatie te 
uploaden en te versturen naar een aantal redacties van 
kranten, radio en televisie. Zo’n 40 mediaorganisaties 
doen inmiddels aan Publeaks mee.

In de eerste weken na de lancering van de website 
doken direct de eerste verhalen op in kranten,  
gebaseerd op informatie die via Publeaks ter  
beschikking van journalisten was gesteld. 

Al in een vroeg stadium is er overleg geweest tussen 
het adviespunt en Publeaks omdat we het van belang 
vinden dat er op de website van Publeaks ook wordt 
gewezen op de risico’s van het lekken van informatie. 
Op de website van Publeaks wordt het Adviespunt 
Klokkenluiders onder de aandacht gebracht. Ook op de 
website van het adviespunt is aandacht aan Publeaks 
besteed, mede vanwege de mogelijke risico’s.  

Wij zijn van mening dat Publeaks met name uitkomst 
biedt voor klokkenluiders die alle wegen al hebben 
bewandeld: indien een interne en externe melding de 
misstand niet verholpen heeft, zou het mogelijk moeten 
zijn de misstand aan te kaarten bij de pers. 

Systeem van ‘beschermd openbaarmaken’
Het Verenigd Koninkrijk kent de Public Interest 
Disclosure Act 1998. Deze wet hanteert het zogeheten 
‘system of protected disclosures’. Wij hebben 
dit vrij vertaald als een systeem van ‘beschermd 
openbaarmaken’. Dit systeem houdt in het kort in dat 
een klokkenluider in de eerste plaats intern meldt  
(bij de werkgever). Indien dit geen effect heeft,  
kan een klokkenluider extern melden bij een van de  
(bij wet ingestelde) toezichthouders of inspecties.  
Heeft ook deze melding geen effect, dan mag de 
klokkenluider de pers benaderen. De klokkenluider is 
beschermd tegen benadeling in alle fases, maar wel is 
het zo dat hoe meer een klokkenluider naar buiten treedt 
met zijn vermoedens, hoe zekerder hij van zijn zaak 
moet zijn en hoe zwaarder bepaalde vereisten wegen. 
Wij kunnen ons de voordelen van een dergelijk systeem 
goed voorstellen. Ook in Nederland is het zo dat 
ontslagzaken van klokkenluiders vaak gaan over de vraag 
of een klokkenluider op een gegeven moment extern 
mocht melden, dan wel de pers mocht benaderen.  
Ook klokkenluiders vragen ons regelmatig wat de 
juridische risico’s zijn van het melden bij de pers. 

Ook de Raad van Europa – die aandacht vraagt voor een 
betere bescherming van klokkenluiders in de Lidstaten –
staat het systeem van ‘beschermd openbaarmaken’ 
voor. In navolging van het Verenigd Koninkrijk, is Ierland 
voornemens een klokkenluiderswet in te voeren die 
is gebaseerd op het uitgangspunt van ‘beschermd 
openbaarmaken’.

In laatste instantie – als er echt geen andere mogelijkheden meer open staan –  

zal het Adviespunt Klokkenluiders de klokkenluider wijzen op de mogelijkheid  

contact op te nemen met de pers. Publeaks biedt klokkenluiders daartoe sinds 

september 2013 de mogelijkheid. In Engeland is het melden aan de pers echter  

in wetgeving verankerd.

Melden bij de pers moet mogelijk zijn

6.

Aanbeveling: 
We bevelen de wetgever aan na te gaan hoe 
een systeem van ‘beschermd openbaar maken’ 
voor klokkenluiders, zoals genoemd in onder 
meer de PIDA kan worden geïncorporeerd in de 
Nederlandse wet- en regelgeving.

“  Omdat ik daar mijn baan toch al had opgezegd, 
heb ik het op mij genomen om de situatie aan te 
kaarten. Ik kon niet toekijken hoe één persoon 
een organisatie zo kon benadelen. ” 
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“  Klokkenluider zijn is geen pretje,  
maar ik vond dat ik gewoon geen keuze had. ” 

Communicatie en voorlichting

In de volgende paragrafen gaan we nader in op een 
selectie van de werkzaamheden die wij in dit verband 
hebben verricht. Opvallend is dat naarmate 2013 
vorderde het adviespunt steeds vaker werd benaderd 
voor voorlichtingsactiviteiten en gevraagd werd haar 
visie te geven ten aanzien van het thema klokkenluiden 
en integriteit dan wel ten aanzien van berichtgeving in 
de pers. Zo namen onder meer individuele werkgevers, 
brancheverenigingen, journalisten en wetenschappers 
contact op met het Adviespunt Klokkenluiders om in 
gesprek te gaan over het onderwerp klokkenluiden. 

Presentaties en workshops
In het afgelopen jaar hebben wij presentaties en 
workshops gegeven. We noemen in dit verband onder 
andere: een presentatie tijdens een seminar van de 
Vereniging voor Arbeidsrecht en het symposium 
klokkenluiden dat door het CAOP werd georganiseerd. 
Ook hebben wij een presentatie gegeven aan het 
Verbond Sector Werkgevers Overheid. Daarnaast 
hebben we presentaties gegeven aan groepen 
integriteitscoördinatoren, vertrouwenspersonen, 
compliance officers en delegaties uit het buitenland. 

We hebben ook zelf congressen en seminars bijgewoond 
op het thema klokkenluiden en integriteit. Zo waren we 
onder meer aanwezig bij de Dag van de Integriteit van 
BIOS en een tweetal internationale congressen over 
klokkenluiden in Londen en Straatsburg. Ook waren 
we aanwezig op het symposium van de Expertgroep 
Klokkenluiders. 

Netwerkgesprekken
We hebben gesproken, dan wel afspraken gemaakt 
voor samenwerking, met verschillende onderzoeks- en 
meldinstanties, wetenschappers, brancheverenigingen en 
(internationale en nationale) NGO’s en de sociale partners. 

WIN
Het adviespunt is ook actief in een aantal Europese 
verbanden die de belangen van klokkenluiders 
behartigen. Het adviespunt heeft zich bijvoorbeeld 
aangesloten bij het Whistleblowing International 
Network (WIN). Het adviespunt levert een bijdrage aan 
de missie van WIN om kennis en expertise te delen 
om de waardering voor klokkenluiders te vergroten en 
de bescherming van klokkenluiders te verbeteren over 
nationale, juridische, sociale en culturele grenzen heen. 

Artikelen en interviews
Het adviespunt werd het afgelopen jaar regelmatig gebeld 
met vragen over het thema klokkenluiden. Journalisten 
hebben geregeld gebruik gemaakt van de expertise van 
het adviespunt als zij achtergrondinformatie zochten voor 
een artikel over klokkenluiders.

We hebben zelf ook diverse artikelen gepubliceerd in 
vakbladen en juridische tijdschriften, waaronder in: 
Security Magazine, HR-overheid, OR Informatie,  
Werk & Veiligheid, Justitiële Verkenningen, Juridisch Up 
to Date en de nieuwsbrief van de Landelijke Vereniging 
voor Vertrouwenspersonen. 

Daarnaast zijn er interviews en artikelen over het 
Adviespunt Klokkenluiders geplaatst in diverse kranten  
en zijn er interviews geweest voor diverse radio- en 
 tv-programma’s.

Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders  
en persbericht
In het afgelopen jaar is het initiatiefwetsvoorstel Huis 
voor Klokkenluiders (33 258) in de Tweede Kamer 
behandeld. Vanuit de ervaring die het adviespunt 
inmiddels had opgedaan, heeft het Adviespunt 
Klokkenluiders een tweetal brieven opgesteld  
(d.d. 21 mei 2013 en 8 augustus 2013) en gezonden 

Het adviespunt heeft een voorlichtings- en signaleringstaak waaraan het afgelopen jaar 

op allerlei wijzen uitvoering is gegeven. We hebben uitleg en voorlichting gegeven over 

het thema klokkenluiden in algemene zin en op de werkzaamheden van het adviespunt 

in meer specifieke zin. Ook hebben we bepaalde ontwikkelingen en patronen die we 

hebben gesignaleerd in onze praktijk gedeeld met relevante doelgroepen, waaronder 

bijvoorbeeld werkgevers. Door deze activiteiten is zowel de aandacht voor het thema 

klokkenluiden, de bijzondere positie van klokkenluiders, alsmede de naamsbekendheid 

van het Adviespunt Klokkenluiders vergroot.

7.
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aan de initiatiefnemers, Tweede Kamerleden en de 
minister van BZK. In de brieven heeft het adviespunt een 
aantal vragen opgeworpen en opmerkingen gemaakt bij 
het initiatiefwetsvoorstel met het (uiteindelijke) doel te 
komen tot een goed functionerend klokkenluidersstelsel. 
Ook zijn er gesprekken geweest tussen het Adviespunt 
Klokkenluiders en Tweede Kamerleden, waaronder (een 
aantal van) de initiatiefnemers. Momenteel wordt het 
Wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld. 

Rondom de behandeling van het wetsvoorstel voor een 
Huis voor Klokkenluiders heeft het adviespunt op 29 
oktober 2013 samen met Transparency International 
een persbericht uitgedaan om er op te wijzen dat het 
voorliggende wetsvoorstel niet de veilige plek biedt 
waar melders van een vermoedelijke misstand in alle 
vertrouwen hun verhaal kunnen doen.

Beeldvorming rond klokkenluiders
De bedenker van de term ‘klokkenluider’ had 
daadwerkelijk Quasimodo in gedachten toen hij zocht 
naar een gepaste vertaling van de Engelse term 
Whistleblower. Klokkenluiders zijn de Quasimodi’s van 
onze tijd, vond hoogleraar Bestuurskunde Mark Bovens, 
toen hij de term klokkenluider begin jaren 90 bedacht; 
deze gebochelde verschijning streed voor de goede zaak 
maar werd beschimpt en behandeld als een outcast. 

Met de uitvinding van de term klokkenluider werd destijds 
onbedoeld het melden van een vermoedelijke misstand 
(en het zijn van een klokkenluider) bovenal verbonden 
met de vaak zeer negatieve gevolgen die deze melding 
voor iemand persoonlijk had. En die gevolgen zijn, ook 
anno nu, inderdaad niet mis te verstaan. Maar iemand 
die een misstand meldt, verdient in onze optiek eigenlijk 
een andere benaming. Een benaming die niet de nadruk 
legt op de tragiek en de negatieve gevolgen van een 
melding, maar een benaming die juist verwijst naar de 
dienst die deze persoon de samenleving bewijst. Die ook 
verwijst naar het feit dat het iedereen kan overkomen. 
Dat je een misstand op je werk vaststelt, en dat je niet 
kan en wil wegkijken. Een gewoon mens, maar met een 
bijzondere eigenschap. Iemand die moedig genoeg is om 
niet weg te kijken, maar op te treden. Iemand die in het 
geweer komt.

De term ‘klokkenluider’ is beladen, merkt het adviespunt 
in de dagelijkse gesprekken met klokkenluiders.  
Bij klokkenluider denken mensen vaak aan iemand die 
er willens en wetens voor kiest om iets extern bekend 
te maken, terwijl we juist ook de mensen die iets intern 
willen aankaarten of melden (of dit overwegen) willen 
bereiken. In die zin is het ook de vraag of de naamgeving 
van het Adviespunt Klokkenluiders gelukkig is.

Soms helpt het in de zoektocht naar een andere 
benaming om naar andere landen te kijken. Helaas 
hanteren ook de taalvaardige Belgen de term 
klokkenluider, maar in het Zuid-Afrikaans, een taal 
verwant aan het Nederlands, spreekt men echter van: 
bekendmaker. Simpel, duidelijk en neutraal.  

Een uitstekende benaming dus, maar voorlopig moeten 
we het doen met de term klokkenluider. Omdat we 
vooruit willen kijken en de weg willen inslaan naar een 
samenleving waarin het bekendmaken van misstanden, 
idealiter intern maar als het moet extern, algemeen 
gezien wordt als een goede zaak, wil het adviespunt  
de beeldvorming rondom klokkenluiders een positieve 
impuls geven. 

Het adviespunt heeft daarom eind 2013 de campagne 
“Moed als het moet” geïnitieerd rondom het idee van 
de melder van misstanden als kwetsbare held die zijn 
twijfels overwint en misstanden aankaart. Het bureau 
Pool Worldwide vatte de opdracht samen in een serie 
foto’s waarin gewone werknemers zijn geportretteerd, 
zij het met een bijzondere eigenschap: moed. Alleen als 
de situatie daarom vraagt, als er een misstand bestaat 
die in het belang van de maatschappij moet worden 
weggenomen, komt deze bijzondere eigenschap aan  
het licht.

Met de beeldenserie willen we beeldredacties 
van de media graag een alternatief bieden voor de 
standaardbeelden met luidende klokken die nu vaak 
bij berichten over klokkenluiders worden geplaatst. 
Het campagnemateriaal, dat wordt toegelicht in een 
internetfilmpje, wordt rondom de presentatie van dit 
jaarverslag gratis via de website beschikbaar gesteld. 

Reclamecampagne jaarwisseling
Vooruitlopend op de campagne ter verbetering van het 
imago van de klokkenluider hebben wij aan het einde  
van 2013 een korte advertentiecampagne met 
advertenties geplaatst in vier vakbladen  
(gericht op de zorg, het onderwijs en de overheid). 

Website en social media 
Onze website ( www.adviespuntklokkenluiders.nl ) is  
één van onze voornaamste communicatiekanalen.  
Hier kunnen klokkenluiders en andere geïnteresseerden
uitgebreide informatie vinden over klokkenluiden.  
Tevens hebben wij in onze bibliotheek relevante 
publicaties over klokkenluiden opgenomen.  
Ook staat onze dienstverlening beschreven. Via de 
contactformulieren kunnen klokkenluiders informatie 
naar ons toesturen. Gezien de buitenlandse interesse 
voor het adviespunt, hebben wij een internationale 
pagina aan onze website toegevoegd. 

De tweede helft van 2013 hebben we meer aandacht 
besteed aan de interactie met het integriteitsveld via 
social media, met name Twitter. We volgen nationale 
en internationale ontwikkelingen op het gebied van 
de bescherming van klokkenluiders, we attenderen 
op belangrijke publicaties en signaleren opmerkelijke 
berichten in de media. 

“  Ik heb echt getwijfeld of ik wel klokkenluider  
moest worden; ik ben blij dat ik het toch heb 
gedaan. Een instantie als het adviespunt werkt. ”

http://www.adviespuntklokkenluiders.nl
http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/pers
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Onze cliënten
De klokkenluiders die het klanttevredenheidsonderzoek 
hebben ingevuld, bleken nagenoeg allemaal voor het  
eerst van het adviespunt te hebben gehoord via de  
media of zij vonden ons via het internet. De overige 
personen kwamen bij ons via een doorverwijzing van  
een partnerorganisatie. 

In de meeste gevallen gaven zij aan dat er contact 
werd opgenomen voor advies en/of steun dan wel 
omdat zij een luisterend oor zochten. Wij vroegen de 
klokkenluiders naar de volgende aspecten van onze 
dienstverlening: bereikbaarheid, snelheid, vriendelijkheid, 
betrokkenheid, zorgvuldigheid, kwaliteit van de website. 
Uit de reacties die wij ontvingen, ontstaat bij ons het 
gemiddelde totaalbeeld dat zij zeer tevreden waren 
over onze dienstverlening. Verder gaf het merendeel 
van de klokkenluiders aan dat zij zich gesteund tot zeer 
gesteund voelden door het adviespunt en dat zij het door 
ons gegeven advies hebben opgevolgd. Daarnaast geeft 
meer dan 60% van hen aan dat zij graag in een eerder 
stadium met ons in contact had willen komen. Enkele 
klokkenluiders hebben aangegeven dat zij onder meer 
de volgende aspecten missen in onze dienstverlening: 
het bieden van rechtsbescherming, het namens de 
klokkenluider doen van een interne melding, het doen  
van onderzoek of het bieden van lotgenotencontact. 

Ook de overige contacten (de personen die we niet 
hebben gekwalificeerd als klokkenluider) gaven in 
de meeste gevallen aan dat zij via de media of het 
internet op de hoogte zijn geraakt van het bestaan 
en de dienstverlening van het adviespunt. Ook ten 
aanzien van deze groep geldt dat in de meeste overige 
gevallen personen naar ons werden doorverwezen via 
partnerorganisaties. Desgevraagd gaven de meeste 
personen aan dat zij contact met ons opnamen voor 
advies en ondersteuning of omdat zij zich slachtoffer 
voelden. Ook zijn er mensen die een misstand bij ons 
wilden melden. Het totaalbeeld bij de groep overige 
contacten is dat zij tevreden waren over  
onze dienstverlening.

Twijfels over onafhankelijkheid
Het adviespunt heeft een aantal signalen ontvangen 
waaruit we opmaken dat sommigen – waaronder 
klokkenluiders - zich afvragen of het Adviespunt 
Klokkenluiders wel voldoende onafhankelijk is.  
Die twijfel komt mogelijk voort uit de korte tijd dat het 
adviespunt bestaat waardoor het adviespunt de eigen 
onafhankelijkheid nog onvoldoende heeft kunnen 
aantonen. Ook weten we dat deze twijfel soms wordt 
ingegeven door het feit dat het adviespunt door de 
overheid is opgericht en volledig door de overheid wordt 
gefinancierd. Dit kan zowel gelden voor potentiële 
klokkenluiders die de wijze waarop de rijksoverheid 
functioneert niet goed kennen, als voor hen die juist 
een bijzonder negatieve ervaring met (werken voor) de 
overheid hebben gehad. De wijze waarop het adviespunt 
is opgericht en de wijze van financieren, zijn feiten waar 
we op dit moment niet omheen kunnen. In ons handelen 
en onze uitlatingen functioneren we volledig onafhankelijk.

Om onze dienstverlening te evalueren en, indien nodig, te verbeteren, hebben wij net 

als in 2012 onze cliënten gevraagd om onze dienstverlening te beoordelen. Nagenoeg 

alle personen die in 2013 contact met ons opnamen en van wie wij een e-mailadres 

hadden, ontvingen van ons een digitaal klanttevredenheidsonderzoek met het verzoek 

dit in te vullen.

Anderen over het adviespunt

8.

Aanbeveling:
We bevelen de wetgever aan bij een eventuele 
wettelijke verankering van een adviesinstantie 
voor klokkenluiders de onafhankelijkheid van  
de adviesinstantie volledig te waarborgen.

Persbericht van de Stichting van de Arbeid en de Raad voor Overheidspersoneel van 10 december 2013:

“  (…) Het wetsvoorstel dient naar mening van de StvdA en ROP in elk geval zodanig te worden 
aangepast dat het Adviespunt Klokkenluiders - dat zijn bestaansrecht nu al meer dan bewezen 
heeft – ook na 2015 in stand blijft als een zelfstandig orgaan, geheel onafhankelijk van het 
Huis voor klokkenluiders. ”

Persberichten VNO NCW van 26 juni 2013 en 25 oktober 2013:

“  Volgens de ondernemingsorganisaties functioneert het huidige  
Adviespunt Klokkenluiders goed. ”

Ronald van Raak, Tweede Kamerlid SP, initiatiefnemer van het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders,  
uit het verslag van de plenaire behandeling op 31 oktober 2013:

“  Wij hebben ons natuurlijk ook verdiept in het werk van het adviespunt en gezien dat  
de adviseurs goed werk verrichten, vooral als het gaat om het beoordelen of iemand  
daadwerkelijk een klokkenluider is. ”

Prof. Mr. E. Verhulp en Mr. F.C. van Uden tijdens een radio-uitzending van Argos:

“  (…) er is al een steunpunt voor klokkenluiders, dat is heel fijn,  
dat functioneert denk ik ook goed (…) ”

“  (…). We hebben nu een prachtig Adviespunt Klokkenluiders, sinds een paar maanden en dat 
is in eerste instantie de instantie die mensen kan adviseren en begeleiden en coachen (…) ”

Uitlatingen van een aantal stakeholders
Het integriteitsveld was in het afgelopen jaar volop in 
beweging en het adviespunt heeft daarin een actieve rol 
gespeeld, onder meer door onze opgebouwde expertise 
zoveel mogelijk te delen. Op basis van uitlatingen 
van diverse stakeholders dan wel spelers binnen het 
integriteitsveld concluderen wij dat die actieve rol als 
een waardevolle aanvulling is ervaren op bestaande 
kennis en ervaring. Met enige trots stellen we vast 
dat het adviespunt inmiddels een stevige positie heeft 
verworven in het integriteitsveld. 

Onderdeel van deze erkenning zijn ook de diverse 
vermeldingen van het Adviespunt Klokkenluiders  
op websites van onder meer: het Juridisch Loket,  
WIN (Whistleblowing International Network), Publeaks 
(anoniem lekken naar de pers), de Onderzoeksraad 
Integriteit Overheid, de Nationale ombudsman,  
Meld Misdaad Anoniem en de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid. We stellen vast dat onze ervaring en kennis 
die we op hebben gedaan in onze contacten met 
klokkenluiders tevens regelmatig door anderen wordt 
genoemd in artikelen in de pers,in vakbladen  
en bijvoorbeeld in radio-interviews. 

Klachten
Wij bieden mensen de mogelijkheid een officiële 
klacht in te dienen over het Adviespunt Klokkenluiders, 
bijvoorbeeld over de dienstverlening of een gegeven 
advies. Op de website is de klachtenregeling te vinden. 
Hoewel de commissie een aantal keer persoonlijk 
is aangeschreven over de dienstverlening van het 
adviespunt, zijn er in 2013 geen klachten ingediend.

http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/docs/default-source/overige-documenten/klachtenregeling-adviespunt-klokkenluiders.pdf
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Waarom nam u contact op met het adviespunt?
Ik had de misstand eerst aangekaart bij de interne 
auditor. Mijn melding werd onderzocht maar ik was 
helemaal niet tevreden met de wijze waarop het 
onderzoek werd uitgevoerd. Er kwam eigenlijk geen 
echt onderzoek. Er werd alleen navraag gedaan bij 
de betreffende medewerker. De feiten zelf werden 
niet onderzocht. Ik was zeer geschokt over de lakse 
wijze waarop de auditor omging met vermoedelijke 
misstanden. Er waren bijvoorbeeld in de boekhouding 
ook veel zwarte betalingen en uitgaven die niet te 
verklaren waren. Die had ik de auditor niet eens 
gemeld omdat ik ervan overtuigd was dat zij er zelf 
achter zouden komen. Als de auditor niet eens in 
staat is om facturen op echtheid te checken, laat dat 
heel veel ruimte voor fraude en corruptie. Ik vond de 
consequenties zeer ernstig voor de hele organisatie.

Hoe werd er op uw werk met u omgegaan toen  
u kenbaar maakte dat u een vermoeden had van  
een misstand?
Ik heb de melding eerst via de vertrouwenspersoon 
gedaan. Hij stond in het begin volledig achter me en 
heeft me geholpen om anoniem de auditor in te lichten 
over mijn vermoedens. Toen de auditor eenmaal mijn 
melding afgewezen had, heeft de vertrouwenspersoon 
mij verder niet meer gesteund of geholpen. Een tweede 
vertrouwenspersoon, aan wie ik de bewijsstukken liet 
zien, heeft me wel tot het einde gesteund.

Hoe ben je verder gegaan?
Na mijn eerste interne melding via de auditor, heb  
ik de melding met behulp van het Adviespunt 
Klokkenluiders nogmaals intern aangekaart bij de 
leiding. Hun ‘onderzoek’ en conclusie waren ook zeer 
onbevredigend. Ik had mijn externe melding klaar 
en stond op het punt om het op te sturen toen mijn 
leidinggevende mij informeerde dat iedereen op  
kantoor op de hoogte was van ‘wat ik had gedaan’. 

Toen heeft de zaak een hele andere wending gekregen 
en ik heb eindelijk al mijn vermoedens kunnen bewijzen 
en in detail alles kunnen bespreken met het nieuwe 
management team. Zij hebben toen zelf een advocaat 
ingeschakeld om een aantal zaken te bevestigen 
(vervalsing en illegale betalingen). Mijn vermoedens 
bleken waar te zijn, maar de personen om wie het ging, 
hebben alleen een waarschuwing gekregen. Ze wilden 
niet weten in welke mate deze mensen zelf geprofiteerd 
hadden van de fraude. Dat een van de medewerkers 
een relatie had met de eigenaar van het bedrijf dat 
fraudeerde werd niet als een integriteitskwestie gezien. 
Dat was een onbegrijpelijke en teleurstellende conclusie. 

Hoe werd daarna de situatie op je werk?
Toen bekend werd dat ik een melding had gedaan, 
veranderde de sfeer op mijn afdeling. De betrokken 
medewerkers gingen slechte dingen over mij zeggen  
en suggereerden dat ik het had gedaan omdat ik  
bang was mijn baan te verliezen. Ik werd gezien als  
een verrader die alles uit eigen belang had gedaan.  
Ik werd elke dag buitengesloten van gesprekken,  
van beslissingen enz. Ik ging huilend naar mijn werk, 
huilde achter mijn pc, en op weg naar huis in de 
namiddag. Het werd me allemaal te veel en op een 
gegeven moment liep ik met suïcidale gedachten rond. 

Interview
Op de afdeling van de organisatie waar zij kwam werken, werden 
valse facturen ingediend en bedragen overgemaakt naar een 
privérekeningnummer van een bedrijf waarmee haar afdeling zaken 
deed. Een medewerker van haar afdeling bleek een intieme relatie te 
hebben met de eigenaar van dat bedrijf. Toen ze de zaak aankaartte, 
begon het geroddel en getreiter van collega’s. Haar contract loopt 
binnenkort af en wordt niet meer verlengd. 

“  Mijn vermoedens bleken waar te zijn,  
maar de personen om wie het ging,  
hebben alleen een waarschuwing gekregen. ”

Hoe zie je je verdere werk-toekomst?
Mijn huidige contract wordt binnenkort beëindigd (loopt 
van rechtswege af). Ik zal een tijdje arbeidsongeschikt 
blijven. Ik heb een lange tijd nodig om lichamelijk en 
geestelijk gezond te worden. Volgens mijn arts is dit ook 
een geval van ‘mobbing’ waarmee veel klokkenluiders 
te maken hebben. De stress van ‘misstanden zien’ is 
al heel groot. Het moment om een keuze te maken of 
je iets wilt doen om die misstanden tegen te gaan is 
heel moeilijk. Je hebt het gevoel dat je als ‘verrader’ 
wordt gezien. En dan wordt het bekend op kantoor en 
dan voel je het echt. Ik begrijp heel goed dat mensen 
hun mond dicht houden. Ik denk niet dat ik snel ergens 
fulltime aan de slag ga. Ik denk zelfs dat ik gewoon op 
zoek zal gaan naar een ‘simpele’ baan; schoonmaakster, 
winkelmedewerker, hulp in de keuken. Ik moet zoveel 
mogelijk stress vermijden.

Hoe ben je geholpen door het adviespunt?
Bij elke stap die ik heb genomen na mijn eerste interne 
melding, heb ik het advies van het adviespunt gevolgd. 
Zij hebben alles (regelingen, instanties, personen 
enz.) voor mij uitgezocht en een volledige melding 
met mij samengesteld. Ik had zelf de melding nooit zo 
professioneel en in detail kunnen schrijven dus de hulp 
van het adviespunt was echt onmisbaar. Iedere keer dat 
er maar iets gebeurde met betrekking tot mijn melding 
kon ik meteen contact hebben met mijn adviseur. 
Zij heeft heel veel geduld gehad door mij eerst elke 
keer rustig te krijgen en daarna aandachtig naar mij te 
luisteren. Ik ben het adviespunt enorm dankbaar voor 
alles wat ze voor mij hebben gedaan. 

Hoe voelt het om een klokkenluider te zijn?
Vreselijk eenzaam. Op veel momenten voelde het  
als of het ‘me against the world’ was. Ik dacht heel  
vaak dat het aan mij lag, dat een valse factuur niets 
bijzonders is, dat ik maar een aansteller was. Vaak dacht 
ik zelfs dat mijn ogen het niet goed zagen.Ik keek wel 
20x op zo’n factuur om er van overtuigd te zijn dat vals 
was. Ik ben nu eenmaal een mens met hoge ethische 
waarden. Soms twijfelde ik of die te hoog waren. 

Hoe kijk je terug op de zaak?
Het was vooral de teleurstelling wat me kapot heeft 
gemaakt. Ik was trots op de Nederlandse normen en 
waarden, de nuchterheid. Maar ik kan dat niet meer 
zeggen. 

Het voelt nu wel alsof ik mezelf heb opgeofferd om  
deze misstanden boven water te krijgen. Ik ben mijn  
baan kwijt, mijn gezondheid kwijt, mijn toekomst ziet  
er grimmig uit. Maar na al die jaren is er nu wel een  
‘zero tolerance’ beleid op de afdeling waar ik werk.  
Er is echt heel veel veranderd dankzij de melding.  
Helaas is mijn conclusie dat binnen mijn organisatie  
het niet om de melding gaat, maar om de persoon die  
de melding doet. Door alles wat ik heb meegemaakt,  
ben ik mijn vertrouwen in de organisatie kwijt. Ik geloof 
ook niet meer in ‘anonimiteit’ binnen mijn organisatie.  
Je identiteit wordt altijd bekend (gemaakt). Daarom zijn  
er regelingen nodig om toekomstige klokkenluiders 
beter te beschermen. Maar als ik heel eerlijk ben 
zou ik niemand binnen mijn organisatie aanraden om 
klokkenluider te zijn.

  Omwille van de vertrouwelijkheid is dit  
interview geanonimiseerd en zijn bepaalde  
details weggelaten.
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“  Het voelt nu wel alsof ik mezelf heb opgeofferd  
om deze misstanden boven water te krijgen.  
Maar na al die jaren is nu wel een ‘zero tolerance’ 
beleid op de afdeling waar ik werk. ”

Het komende jaar zullen we ons onverminderd inzetten 
voor een betere behandeling van klokkenluiders. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is het adviseren 
en ondersteunen van klokkenluiders zelf. Om onze 
werkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te voeren, 
vinden we het van belang op verschillende niveaus 
kennis en ervaring uit te wisselen met experts uit een 
aantal vakgebieden. Om die reden verbinden we in 2014 
een Raad van Advies aan ons. Daarnaast willen we er 
het komende jaar voor zorgen dat de randvoorwaarden 
waaronder klokkenluiders kunnen melden, verbeteren. 

We constateren dat het doen van een melding zijn 
weerslag op mensen heeft. Niet alleen juridisch, maar 
juist ook mentaal. Sommige van onze klokkenluiders 
geven zelf aan behoefte te hebben aan psychologische 
hulp. Om onze cliënten nog beter te begrijpen en te 
kunnen ondersteunen, zullen we ons het komende 
jaar goed laten voorlichten door experts op dit punt. 
We begrijpen dat stress op het werk komend jaar de 
aandacht heeft van Minister Asscher en dat hij de strijd 
wil aangaan met het bestrijden van werkstress dat zorgt 
voor een hoog ziekteverzuim. We hopen dat dit plan 
van de minister voor meer begrip zorgt voor de situatie 
van klokkenluiders en mensen die te maken krijgen met 
(vermoedens van) misstanden op hun werk. Zij hebben 
namelijk ook vaak te kampen met stress op het werk 
vanwege het constateren van misstanden of het hebben 
van vermoedens daarvan en het doen of overwegen van 
een melding. 

Een tweetal andere belangrijke zaken die gepland 
staan voor 2014 zijn de evaluatie van het adviespunt 
en het congres dat het adviespunt samen met 
andere partijen zal organiseren. De evaluatie van het 
Adviespunt Klokkenluiders door haar opdrachtgevers is 
vervroegd vanwege het feit dat in de Eerste Kamer een 
wetsvoorstel voorligt dat beoogt het adviespunt op te 
laten gaan in het Huis voor Klokkenluiders. 

Het congres dat het adviespunt samen met andere 
belangrijke spelers in het integriteitsveld organiseert, 
heeft onder meer als doel de belangrijkste signaleringen 
en aanbevelingen van het adviespunt te delen met een 
publiek van onder meer werkgevers en journalisten. 
Werkgevers kunnen met deze informatie hun voordeel 
doen en hun beleid zo inrichten dat klokkenluiders interne 
meldingen kunnen en dúrven te doen. Ook onze website 
zullen we komend jaar anders gaan inrichten, zodat er 
meer informatie gericht op werkgevers te vinden is. 

In dit jaarverslag pleiten we voor de invoering van een 
systeem van ‘protected disclosures’ in Nederland.  
De reden hiervoor is dat het in onze optiek zo moet zijn 
dat als iemand alle (juiste) wegen voor het aankaarten 
van de misstand heeft bewandeld en dit niet leidt tot 
aanpak van de misstand, iemand zijn verhaal moet 
kunnen doen bij de pers. In alle fases van het aankaarten 
van de misstand (intern, extern bij een onderzoeks- 
of meldinstantie dan wel extern bij de pers) is de 
klokkenluider, mits hij zich aan bepaalde voorwaarden 
houdt, beschermd. Een lichtpunt zien we in dat verband 
in een uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak 
van de Rotterdamse klokkenluider die de brandveiligheid 
van moskee-internaten onder de aandacht wilde 
brengen. In deze zaak speelde de vraag of hij de pers 
mocht benaderen, nadat hij zijn vermoedens van 
misstanden intern en extern had aangekaart. Toen hij  
de pers benaderde, volgde er namelijk strafontslag.  
De voorzieningenrechter oordeelde onder meer:

“   Gelet op het jarenlange stilzitten van de 
deelgemeente en onvoldoende actie van de  
kant van verweerder is de voorzieningen-
rechter van oordeel dat er voor verzoeker 
geen alternatieve weg openstond om 
de geconstateerde onregelmatigheden 
te bestrijden. De mogelijke schade die 
verweerder door de berichtgeving heeft 
geleden, is vooral veroorzaakt door haar 
eigen handelen en dat van de deelgemeente. 
Bovendien weegt dit op tegen het belang van 
het behoud van vertrouwen van het publiek  
in de overheid.”

De uitspraak van de rechter betekent (voorlopig) winst 
voor de klokkenluider. Het sluit bovendien aan bij onze 
gedachten hoe de wetgeving er in Nederland uit zou 
moeten zien, willen we klokkenluiders daadwerkelijk 
beschermen. We zijn benieuwd naar de beslissing op 
het bezwaar die in 2014 te verwachten is.

Hannah de Jong (directeur)

Blik op de toekomst

9.
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10.
Afkortingen en definities
BIOS: Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

BZK: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

CAOP: Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel

Klokkenluider: (definitie van het Adviespunt 
Klokkenluiders) iemand die een op redelijke gronden 
gebaseerd vermoeden van een misstand in een 
organisatie heeft, waarbij het maatschappelijk belang in 
het geding is. Deze persoon heeft door zijn werk kennis 
van deze misstand. Deze persoon kan de misstand al 
intern en/of extern gemeld hebben, of overweegt dit 
te doen. Dus ook iemand die eigenlijk een potentiële 
klokkenluider is, noemen wij een klokkenluider.

NGO: Non-Governmental Organisation

PIDA: Public Interest Disclosure Act 1998

Privaat: De private sector omvat het bedrijfsleven  
en particuliere organisaties die niet behoren tot de 
semipublieke sector. 

Publiek: De publieke sector omvat de overheid (zoals 
gemeenten, waterschappen, provincies etc.).

ROP: Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Semipubliek: Om te kunnen bepalen welke organisaties 
tot de semipublieke sector behoren, hebben we 
aansluiting gezocht bij de Wet normering topinkomens. 
In deze wet is aan de hand van criteria als (o.a.) de mate 
waarin een organisatie inkomsten uit publieke middelen 
ontvangt en het publieke belang dat een organisatie 
behartigt, bepaald welke organisaties kunnen worden 
gerekend tot de semipublieke sector. Bij semipublieke 
organisaties gaat het onder andere om instellingen in de 
zorg, woningbouwcorporaties etc.

StvdA: Stichting van de Arbeid

SZW: Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Tijdelijk besluit: Tijdelijk besluit Commissie advies- en 
verwijspunt klokkenluiden (incl. Nota van toelichting)  
van 27 september 2011

Werknemer: degenen die op basis van een 
arbeidsovereenkomst of een aanstelling bij een  
organisatie werkzaam is.

 Waar in dit jaarverslag wordt gesproken  
over hem en/of hij, wordt bedoeld:hem/haar of hij/zij.
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