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Opvallend is daarbij dat het belang dat men hecht aan het goed faciliteren van
mensen die misstanden aankaarten. Een juiste aanpak helpt immers bij beperken
van de schade voor alle betrokkenen, en kan organisatie bovendien beter doen
functioneren. Een van de werkgevers die ons benaderde formuleerde het zo:
een klokkenluiderszaak is in feite gratis managementadvies.
Ook de publieke interesse voor klokkenluiders neemt verder toe. Regelmatig benaderen media het Adviespunt Klokkenluiders voor een opinie of
om achtergrondinformatie. Ook vakmedia, programmamakers en congresorganisatoren tonen vaker belangstelling voor de positie van de klokkenluider.
De verscheidenheid aan klokkenluiderszaken in de media leidt er bovendien
toe dat mensen zich steeds beter kunnen verplaatsen in de positie van de
klokkenluider. In een doelgroeponderzoek naar aanleiding van onze landelijke
advertentiecampagne gaf 55 procent van de ondervraagden bijvoorbeeld aan
dat zij een misstand zou melden.

In juni 2014 publiceerde organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van
het ministerie van BZK het rapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’.
Volgens dat rapport heeft het Adviespunt Klokkenluiders in korte tijd een positie
verworven binnen het stelsel van klokkenluidersvoorzieningen, is de bekendheid
van de organisatie groeiende en zijn cliënten positief over de dienstverlening.

Het adviespunt adviseert steeds vaker groepen medewerkers. Deze collectieve
aanpak is een relatief nieuw fenomeen, waarbij de positie van het individu nog
eens extra ondersteuning geniet. Ten slotte keken we ook naar de ontwikkelingen in het buitenland. Zo organiseerde het adviespunt samen met een aantal
nationale en internationale partners de International Whistleblowers Conference 2014. Veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen en de
houding van de journalistiek stonden daarbij centraal.

Mensen met een vermoeden van een misstand weten het adviespunt steeds
beter te vinden. In 2014 steeg het aantal adviesverzoeken naar 390, een toename
van twintig procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In 56 gevallen werden
cliënten daarbij ook daadwerkelijk aangemerkt als klokkenluider, eveneens
een stijging van bijna twintig procent ten opzichte van 2013. Het Adviespunt
Klokkenluiders staat dus stevig op de kaart, en heeft in korte tijd een essentiële
en onmisbare positie verworven op het gebied van klokkenluiden in Nederland.

Kortom, we zien veel nieuwe perspectieven, waarbij klokkenluiden niet
altijd meer een kwestie is van het individu versus een grote organisatie. In
dit jaarverslag leiden we u graag langs deze verschillende gezichtspunten.
Werkgevers, de media, internationale partnerorganisaties en de Nederlandse
samenleving als geheel betrekken steeds vaker stelling. Om het meldklimaat
voor klokkenluiders verder te verbeteren zal ook het Adviespunt Klokkenluiders
dat blijven doen.

Maar hoe is het gesteld met de klokkenluider zelf? Helaas ondervindt nog steeds
een ruime meerderheid van de klokkenluiders negatieve gevolgen van het doen
van een melding. Het Adviespunt Klokkenluiders vindt dat zorgelijk. Binnen
veel organisaties is er allerminst sprake van een cultuur die de ruimte biedt
om misstanden aan te kaarten, en daar moet verandering in komen. Ook in
2015 blijven de medewerkers van het adviespunt zich daarom hard maken voor
betere regelgeving, goed functionerende klokkenluidersvoorzieningen en het in
een zo vroeg mogelijk stadium adviseren van klokkenluiders.

De commissie
Martin van Pernis (voorzitter)
Edith Snoeij
Onno van Veldhuizen

Positieve ontwikkelingen zijn er gelukkig ook. Zo was er in 2014 een flinke toename in het aantal werkgevers dat advies inwon over klokkenluidersregelingen.
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INTER
VIEW 1
Ze werkt bij een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Toen de leidinggevende een van de patiënten in een moment van emotie zeer
hardhandig de mond snoerde, stelde ze dit aan de kaak. Daarnaast speelden
er ook andere zaken.

Hoe voelt het om klokkenluider te zijn? Heeft dat nog een speciale betekenis?
Nee. Maar op mijn werk zijn daar wel gesprekken over geweest. Daar werd
hetgezien als “Je bent geen klokkenluider. Het enige wat je doet is de organisatie in diskrediet brengen”. Dat klonk alsof ik iets heel fouts had gedaan, zo
bracht men het. Je wordt eigenlijk in een heel benarde situatie gebracht. Ik denk
ook dat het met de organisatie zelf te maken heeft. Die is vrij gesloten, dus daar
wordt eigenlijk niet zo heel open over gecommuniceerd.

Wat is er daarna gebeurd?
Na ongeveer een maand is er een gesprek geweest met de betreffende persoon
en de manager. Tegen mij werd nadrukkelijk gezegd dat er niet over gesproken
mocht worden. Dat maakte voor mij duidelijk dat er iets niet in de haak was. Na
dat gesprek is er eigenlijk niks gedaan, en dat heeft wel aan mij geknaagd. Een
jaar later is er pas een onderzoek ingesteld.

Hoe liep de zaak af?
Er is onderzoek naar de zaak gedaan, en daar zijn ook aanbevelingen uit
gekomen en die zijn volgens mij ook opgevolgd. Ik ben wel naar een andere
afdeling overgeplaatst. Ik ben daar nu tevreden mee en heb ook aangegeven
dat dat misschien wel beter was, want er was zo’n tweedeling over ontstaan. En
mensen krijgen daar uiteindelijk ook strijd over. Ook de leidinggevende werkt nu
op een andere afdeling. Ik heb wel aangegeven dat ik met deze persoon nog een
gesprek zou willen, maar daar heb ik nog niets op gehoord. Je komt elkaar toch
nog tegen en dan moet er niet meteen een ijzige sfeer ontstaan. Ik heb ook een
gesprek gehad met de voorzitter van het MT. Die was heel aardig en begripvol,
alleen werd er niet gevraagd naar wat de situatie met mijzelf had gedaan.

Had dat gevolgen voor je werksituatie?
Nadat het was aangekaart, heeft de leidinggevende mij eigenlijk al die tijd
genegeerd. Er ontstond ook een tweedeling tussen collega’s. Sommigen
vonden dat ik overdreef, en anderen die mij weer steunden. Alleen die spraken
zich dan weer niet hardop uit omdat ze allemaal bang waren dat ze op straat
zouden komen te staan. Eén collega heeft mij wel gesteund en heeft dat ook
uitgesproken. Maar ja, dat was er helaas maar één. Ik had gedurende deze zaak
ook echt slaapproblemen. Er kwam zelfs een punt dat ik gewoon niet meer naar
buiten durfde en in paniek raakte als het ergens heel druk was. Ik kon door de
stress ook niet meer werken, want ik sliep soms hooguit maar een uur per nacht.
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Wanneer besloot je om contact op te nemen met
het Adviespunt Klokkenluiders?
Er is een moment geweest waarop tegen mij werd gezegd “Jij zorgt voor een
onwerkbare situatie en wij gaan jou overplaatsten”. Toen dacht ik: “Ja dit
kan gewoon niet. Nu zien ze mij als het probleem, terwijl ik een probleem
aankaart”. Ik ben toen uiteindelijk zelf op zoek gegaan naar interne regels of
protocollen, en wat te doen. Ik heb mijn licht opgestoken bij externe instanties
en heb toen al vrij snel met het Adviespunt Klokkenluiders gebeld. Ik had toen
ook geen schroom meer. Ik was op dat moment ook zo boos dat ik dacht “Het
maakt niet zoveel uit. Ik ga tot het bittere einde”. Het was fijn dat iemand naar
mij luisterde en ook advies kon geven.
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“ Het was heel fijn dat iemand je bij de hand neemt,
tot het einde meekijkt, en ervoor zorgt dat je geen
misstappen maakt ”
Wat zou je iemand met het vermoeden van een misstand willen adviseren?
Heel belangrijk is om er voor jezelf met een afstandje naar te kijken. Zo van “Wat
is er gebeurd? Heb ik voldoende zelf gedaan? Zou ik binnen de organisatie iets
kunnen betekenen of iemand kunnen spreken daarover?”. Gewoon afstand
nemen, want als je eenmaal in zo’n proces zit dan is het een soort sneltrein. Je
raakt het overzicht dan snel kwijt. Als ik er nu op terugkijk dan had ik er niet zo
onbezonnen in moeten springen, en meteen alle instanties moeten bellen. Er
is ook nog een andere weg. Als er nog eens zoiets zou gebeuren dan zou ik de
weg iets rustiger bewandelen. Maar ik zou het nog steeds doen.

Hoe verliepen de contacten met het adviespunt?
Het was meer dan ik verwachtte. Ik heb heel veel advies gehad, er zijn samen
met mij brieven opgesteld, alle interne procedures werden goed nagekeken.
Het was heel fijn dat iemand je bij de hand neemt, tot het einde meekijkt en
ervoor zorgt dat je geen misstappen maakt.

Omwille van de vertrouwelijkheid is dit interview geanonimiseerd en
zijn bepaalde details weggelaten.
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functie wordt geleidelijk steeds meer opgepakt. De eerste voorzichtige stappen
op dit gebied zijn gezet. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over patronen
en trends. Ook de voorlichtende functie is voortvarend opgepakt. De website
is informatief, het jaarverslag heeft ook een voorlichtende functie en onlangs
is een publiekscampagne gestart. Wij zien het Adviespunt Klokkenluiders
kortom als een effectief opererende organisatie en een waardevolle aanvulling
op het gehele stelsel van klokkenluidersvoorzieningen.”

Adviespunt
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.
Het adviespunt is onafhankelijk, werkt vertrouwelijk en de dienstverlening is
gratis. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
“Het Adviespunt Klokkenluiders (SZW) hebben het Adviespunt Klokkenluiders ingesteld en op 1 oktober
heeft zich in korte tijd een positie
2012 is het adviespunt gestart. De
weten te verwerven in het veld van oprichting van het adviespunt vond
de klokkenluidersvoorzieningen.” mede plaats op verzoek van de sociale
partners, verenigd in de Stichting
van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Het adviespunt
werd aanvankelijk voor drie jaar ingesteld (tot juli 2015) en in 2014 heeft de
evaluatie van het adviespunt door haar opdracht-gevers plaats gevonden. Op
het moment van het schrijven van dit jaarverslag is het Kabinet begonnen met
de procedure voor de verlenging van het Tijdelijk besluit. Het Tijdelijk besluit zal
worden verlengd tot het moment dat er permanente wetgeving is.

2. “Het Adviespunt Klokkenluiders functioneert als een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Dat het gefinancierd wordt door de ministeries van
BZK en SZW doet daar niets aan af.”
3. 
“
De efficiëntie / doelmatigheid van het Adviespunt Klokkenluiders is nog
niet goed te beoordelen. De organisatie heeft veel energie gestoken
in de ontwikkeling van werkprocessen, procedures en dergelijke. Deze
moeten zich nog ‘zetten’. Dat neemt niet weg dat de doelmatigheid continu
aandacht behoeft. Een permanente afweging tussen (juridische) kwaliteit /
zorgvuldigheid en inzet is geboden.”
4. 
“
Het Adviespunt Klokkenluiders als onafhankelijk advies- en verwijspunt
verdient een vaste positie binnen het stelsel van klokkenluidersvoorzieningen.
De huidige constructie volstaat in materiële zin, waarbij echter aandacht
nodig is voor het creëren van een wettelijke basis voor het besluit. Daarbij
kan tegelijkertijd een gering aantal praktische aanpassingen worden
meegenomen in het besluit.”

Evaluatie
De evaluatie van het adviespunt is uitgevoerd door organisatieadviesbureau
Berenschot. Het evaluatierapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’ is
op 24 juli 2014 verschenen. De conclusies en aanbeveling ten aanzien van het
adviespunt in het Evaluatierapport luiden als volgt:

Aanbeveling:
5. “Het Adviespunt Klokkenluiders neemt een belangrijke rol in het stelsel van
klokkenluidersregelingen. Een permanente status voor deze organisatie is
dan ook wenselijk.”

Conclusies:
1. “Het Adviespunt Klokkenluiders heeft zich in korte tijd een positie weten te
verwerven in het veld van de klokkenluidersvoorzieningen. De bekendheid van
de organisatie is groeiende, de cliënten zijn positief over de dienstverlening.
De advies- en verwijsfunctie komen daarmee goed uit de verf. De signalerende
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Kabinetsreactie
Op 27 oktober 2014 verscheen de Kabinetsreactie op het Evaluatierapport.
De Kabinetsreactie vermeldt het volgende over het adviespunt:

Begroting
Het Adviespunt Klokkenluiders wordt gefinancierd door de ministeries van BZK
en SZW en had in 2014 een begroting van € 1.000.000,-.

“Het Adviespunt Klokkenluiders komt uit de evaluatie naar voren als een
effectief opererende organisatie en wordt gezien als een waardevolle aanvulling
op bestaande, andere klokkenluidersvoorzieningen. Het adviespunt heeft
een heldere en afgebakende rol. Het functioneert als een laagdrempelige
voorziening, zelfstandig en onafhankelijk. Het bedient zowel de publieke als de
private sector. Het kabinet deelt de conclusie dat het Adviespunt klokkenluiders
als onafhankelijk advies- en verwijspunt een vaste positie binnen het stelsel van
klokkenluidersvoorzieningen verdient. Daarbij moet aandacht komen voor het
creëren van een wettelijke basis. In afwachting van het verdere verloop van de
novelleprocedure rondom het initiatiefvoorstel Huis voor klokkenluiders, is het
kabinet voornemens het Tijdelijk besluit advies en verwijspunt klokkenluiden te
verlengen. Het Tijdelijk besluit expireert immers op 1 juli 2015. Voorkomen moet
worden dat het Adviespunt Klokkenluiders tussen wal en schip belandt, zolang
nog niet is voorzien in een wettelijke basis voor de adviesfunctie.”

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. Daarnaast 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 geven we, in de meeste
gevallen, binnen enkele werkdagen een eerste inhoudelijke reactie.
Opleiding en bedrijfsvoering
Om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, scholen de medewerkers
op het bureau zich met regelmaat bij. Zo hebben de bureaumedewerkers
het afgelopen jaar deelgenomen aan trainingen op het gebied van gesprekstechnieken en de emotionele aspecten van het werk. Ook hebben de bureaumedewerkers een werkbezoek gebracht aan Public Concern at Work, de Britse
stichting die al meer dan 20 jaar klokkenluiders adviseert. Tijdens dit bezoek is
er over en weer kennis uitgewisseld en is een training gevolgd.

Organisatie
Het Adviespunt Klokkenluiders bestaat uit een commissie, een bureau en een
raad van advies. De medewerkers van het bureau (5.9 FTE) bemensen het
adviespunt en adviseren degenen die bij ons aankloppen. Het aantal FTE bij het
bureau is ten opzichte van 2013 met 0,1 FTE gestegen. De commissie bestaat uit
drie leden (0.7 FTE samen), 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. In 2014 heeft het adviespunt een (onbezoldigde) raad
van advies aan zich verbonden. De acht leden van de raad van advies
dienen als gesprekspartner voor de commissie en het bureau. De leden van
de raad hebben vanuit verschillende hoedanigheden kennis van en ervaring
met het fenomeen klokkenluiden. In 2014 hebben er twee bijeenkomsten
plaatsgevonden met de raad van advies waarbij over een aantal inhoudelijke
thema’s is gesproken.

Het adviespunt vindt het uitermate belangrijk om vertrouwelijk om te gaan met
de informatie die wordt gedeeld. Om die reden heeft informatiebeveiliging
constant de aandacht. Ook in het afgelopen jaar hebben wij op dit terrein
verbeteringen doorgevoerd.
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+67%

+16%

35 werkgevers in 2014
21 werkgevers in 2013

390 verzoeken om advies in 2014
324 verzoeken om advies in 2013
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Wanneer we inzoomen op de 56 klokkenluiderszaken die in 2014 zijn binnengekomen, dan is de verdeling over de sectoren ongeveer gelijk als in 2013: 20%
kaartte een vermoeden van een misstand aan in de publieke sector, in 43% van
de zaken betrof het een vermeende misstand in de semi-publieke sector [1] en
in 36% van de zaken ging het om een vermeende misstand in de private sector.

Aantallen 2014 t.o.v. 2013

+20%

4

Sectoren
Van de adviesverzoeken had 31% betrekking op de publieke sector, 33% op de
semi-publieke sector en 28% op de private sector. In de overige gevallen werden
algemene maatschappelijke issues aangekaart of ging het om kwesties tegen
individuele personen.

De groei die het Adviespunt Klokkenluiders in 2013 heeft doorgemaakt, heeft
zich in 2014 voortgezet. Ook in 2014 hebben werknemers en werkgevers in
toenemende mate de weg naar het adviespunt weten te vinden.

507 contacten in 2014
435 contacten in 2013

3

Van de 507 personen die in 2014 contact met ons opnamen, benaderden 337 van
hen ons telefonisch, 162 schriftelijk en acht op een andere wijze.

Aantallen
Sinds de oprichting van het Adviespunt Klokkenluiders hebben in totaal 1047
personen hun weg naar het adviespunt gevonden. Van hen verzochten 787 ons
om een advies; daarvan heeft het adviespunt 117 zaken als een klokkenluiderszaak
aangemerkt. Van het totaal aantal van 117 klokkenluiderszaken is inmiddels in 86
zaken het adviestraject afgerond; aan het eind van 2014 had het adviespunt nog
31 klokkenluiderszaken in behandeling.

+17%

2

+19%

Zetten we de sectoren tegen elkaar af, dan is het percentage klokkenluiders
uit de sectoren privaat en semi-publiek hoger dan het percentage contacten in
de desbetreffende sectoren. Het lijkt er dus op dat degenen die een misstand
wilden aankaarten in de private en semi-publieke sector gerichter contact met
ons opnamen.

56 klokkenluiders in 2014
47 klokkenluiders in 2013

117 informatieaanvragen in 2014
101 informatieaanvragen in 2013

Onderverdeling per sector verzoeken om advies t.o.v. klokkenluiderszaken
33%

Hoe nemen cliënten contact met ons op?

66%

32%

43%

31%

20%

Private sector

Publieke sector

Daartoe rekent het Adviespunt Klokkenluiders ook alle instanties en instellingen op het gebied
van zorg (van fysiotherapeut tot verpleeghuis tot (academisch) ziekenhuis), alle instellingen op
het gebied van onderwijs en de woningcorporaties
[1]

162 schriftelijk contact

36%

2%

Semi publieke sector

337 telefonisch contact

28%

8 overig contact
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Relatie klokkenluiders t.o.v. de organisatie 2014 in percentages

Werknemer
3%

Ex-werknemer

6%

3%

3%

Anders
6%
Tijdelijke werknemer
uitzendkracht/ZZP’er
7%

7%

Leverancier
Vrijwilliger
12%
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de kans dat de werkgever een melding van een collectief serieus oppakt groter
is, terwijl de kans dat de werkgever de melders rechtspositioneel aanpakt,
kleiner is. Het adviespunt registreerde deze groepszaken als één zaak; achter
deze zaak waren soms enkele tot tientallen klokkenluiders verenigd.

Relatie klokkenluider ten opzichte van organisatie
Verreweg de meeste klokkenluiders (93%) verrichtten, al dan niet op basis
van een aanstelling of contract, werkzaamheden in de organisatie waar de
vermeende misstand zich voordeed. Een klein aantal had een andere zakelijke
relatie met de desbetreffende organisatie.

3%

2

12%

Het eerste contact
In het eerste, oriënterende contact tussen de adviseur en degene die het
adviespunt benadert, biedt de adviseur de betreffende persoon een luisterend
oor. Daarnaast probeert de adviseur door het stellen van gerichte vragen helder
te krijgen of, en zo ja, op welke wijze, wij hem eventueel van dienst kunnen zijn:
uitgebreid, in zaken waarin de aangedragen feiten/omstandigheden kwalificeren
als een vermoeden van een misstand die raakt aan het maatschappelijk belang;
beperkt, in alle andere zaken. In verreweg de meeste gevallen ontvangen de
personen in het eerste contact met de adviseur al een globaal en/of praktisch
advies.
Onderscheid klokkenluiderszaak en niet-klokkenluiderszaak
Het Adviespunt Klokkenluiders maakt in zijn dienstverlening onderscheid tussen
69%
klokkenluiderszaken
en niet-klokkenluiderszaken. Het adviespunt kwalificeert
een zaak als een klokkenluiderszaak indien er sprake is van:

69%

een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand;
die raakt aan het algemeen/maatschappelijk belang; en
• 	die plaatsvindt bij de organisatie waar de klokkenluider werkt of heeft
gewerkt of bij een andere organisatie, indien de klokkenluider door zijn
werkzaamheden kennis heeft gekregen van de vermeende misstand.
•
•

Groepen
Opvallend is dat het adviespunt het afgelopen jaar meer groepen van klokkenluiders heeft geadviseerd. In de meeste gevallen hadden de klokkenluiders zich
al verenigd op het moment dat ze zich tot het adviespunt wendden. In een aantal gevallen ontstonden de groepen pas nadat een klokkenluider contact met
ons had opgenomen en ons aangaf dat andere (oud-) collega’s eveneens van
de (vermeende) misstand op de hoogte waren. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, heeft het adviespunt de persoon in overweging gegeven
om voorzichtig te onderzoeken of de anderen bereid zouden zijn om bij een
eventuele melding samen op te trekken. Als reden daarvoor gaven wij aan dat

Dienstverlening aan klokkenluiders
In 2014 heeft het adviespunt 56 zaken aangemerkt als een klokkenluiderszaak.
In totaal had het adviespunt het afgelopen jaar 76 klokkenluiderszaken in
behandeling: de 56 klokkenluiderszaken die in 2014 zijn binnengekomen en de
nog lopende klokkenluiderszaken uit 2012 en 2013. In veel van deze zaken hebben
de klokkenluiders van het adviespunt een uitgebreid inhoudelijk (en vaak ook
juridisch en/of strategisch) advies ontvangen met betrekking tot het door hen te
volgen traject. Nam de klokkenluider daarna de beslissing om de zaak te melden,
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dan was dat vaak tevens de start van een intensief traject waarbij sprake was
van veelvuldig contact tussen de adviseur en de klokkenluider. In die fase was
naast specifieke (juridisch) inhoudelijke advisering over de vorm, de inhoud,
de formulering en de toonzetting van de melding, doorgaans ook sprake van
begeleiding van de klokkenluider bij een in- en/of externe meldprocedure en
van coaching/ondersteuning van de klokkenluider; vaak ook op het morele vlak.
In een klein aantal zaken waarin sprake was van uitzonderlijke omstandigheden,
heeft het adviespunt, met toestemming van de klokkenluider, zelf contact
opgenomen met een meld- of onderzoeksinstantie of een werkgever om
aandacht voor een specifieke situatie te vragen.
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Klokkenluider onbekend
De tweede categorie (17% van het aantal verzoeken om advies in 2014) werd
gevormd door personen die een serieus verhaal leken te hebben waarin
mogelijk sprake kon zijn van een misstand en die aangaven hun vermoedens
nader te kunnen onderbouwen. Zij hadden die informatie echter (nog)
niet aan ons toegestuurd. Om te kunnen beoordelen of sprake was van een
klokkenluiderszaak, vroegen wij hun de betreffende (nadere) informatie aan
ons te sturen. We kregen die informatie ondanks verzoeken van onze kant
echter niet, of de gegevens werden wel aan ons verstrekt maar bleken na
bestudering niet overtuigend. Een aantal personen nam na een eerste gesprek
geen contact meer met ons op. In al deze gevallen konden wij niet anders
dan deze zaken als niet-klokkenluiderszaak te registreren, omdat wij op basis
van de informatie die we hadden niet konden beoordelen of sprake was van
een klokkenluiderszaak. Deze personen hadden doorgaans op basis van de
informatie die zij met de adviseurs hadden gedeeld, wel een eerste advies
op hoofdlijnen gekregen. Een advies op maat kon, bij gebreke van nadere
gegevens, niet worden gegeven.

Primair proces Adviespunt Klokkenluiders

Eerste
contact

3

niet nader (schriftelijk) konden onderbouwen, konden wij niet beoordelen of
hun vermoedens gebaseerd waren op redelijke gronden. Wij konden in die
zaken daarom niet anders dan ze kwalificeren als een niet-klokkenluiderszaak.
In die zaken bleef onze dienstverlening beperkt tot een eerste advies, terwijl bij
deze personen vaak wel behoefte bestond aan verdergaande advisering en/of
ondersteuning (zoals bijvoorbeeld hulp bij het op neutrale wijze verwoorden
van hun zorgen en begeleiding en ondersteuning bij eventuele gesprekken).
Aan de kwalificatie niet-klokkenluiderszaak mag in die zaken echter niet de
conclusie worden verbonden dat er in de betreffende situaties niets aan de hand
was. Hadden deze personen hun vermoedens wel aannemelijk kunnen maken,
dan zouden zij door ons hoogstwaarschijnlijk als klokkenluider zijn aangemerkt
en hadden zij gebruik kunnen maken van onze uitgebreidere dienstverlening.

Vermoedelijke klokkenluiders
Naast de categorie klokkenluiders was ook sprake van een groep ‘vermoedelijke’
klokkenluiders. Deze groep kon worden onderverdeeld in twee categorieën. De
eerste categorie (6% van het aantal verzoeken om advies in 2014) werd gevormd
door de zaken waarbij de door de potentiële klokkenluiders beschreven feiten
en/of omstandigheden dusdanig serieus leken dat er mogelijk sprake was van
een maatschappelijke misstand. Omdat de potentiële klokkenluiders hun verhaal

Nee

2

Externe
melding
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Andere niet-klokkenluiderszaken
In de overige zaken waarin ons om advies werd gevraagd en waarin wij (meestal
direct) konden vaststellen dat geen sprake was van een klokkenluiderszaak,
ontbrak in 124 gevallen een werkrelatie; in 73 gevallen ging het om een zaak
waarin de persoon een individuele kwestie aan ons voorlegde en in 28 gevallen
werd er gebeld voor een ander of was sprake van een situatie van ‘van horen
zeggen’. De overige categorieën werden gevormd door zaken waarin de
aangedragen feiten/omstandigheden niet als een werk gerelateerde misstand
in de zin van een klokkenluidersregeling kon worden aangeduid; gedacht kan
daarbij worden aan personen die hun ontevredenheid uitten over de wijze
waarop zij door andere personen/organisaties zijn behandeld.
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met ons opnamen; zij hadden echter nog geen melding gedaan op basis van
een procedure voor het melden van misstanden. In totaal was in 52% van de
zaken in 2014 door de klokkenluider dus nog geen melding gedaan.
Reden kwalificatie niet-klokkenluiderzaken

Geen werkrelatie
Individuele zaak
Van horen zeggen/belt voor een ander
Geen misstand

Onze indruk is dat wij ook in deze zaken een bijdrage hebben kunnen
leveren. Naast het feit dat in de meeste gevallen de tijd en de ruimte die wij
de desbetreffende personen boden om hun verhaal te vertellen, door hen op
zich al werd gewaardeerd, hebben wij in een groot aantal zaken de personen
op het spoor gezet van de voor hen juiste organisatie en/of hebben wij hen
andere dan wel nieuwe inzichten kunnen bieden waar zij mee geholpen waren.
Doordat wij onze kennis en ervaring met betrekking tot de verschillende melden onderzoeksinstanties hebben neergelegd in een ‘verwijskaart’ (een overzicht
voor intern gebruik met veel meld- en onderzoeksinstanties), kunnen wij de
meeste personen snel doorverwijzen naar de voor hen juiste instantie. In een
aantal gevallen hadden de personen echter zelf al de juiste instanties benaderd
en konden wij daar verder niets meer aan toevoegen.

Geen redelijk vermoeden
Anders

124

73

De advisering van het adviespunt heeft de meeste toegevoegde waarde
wanneer de klokkenluider contact met ons opneemt in een stadium waarin hij
nog helemaal geen actie richting de werkgever heeft ondernomen. In die fase
kunnen we er nog op aansturen dat de klokkenluider de juiste stappen in de
juiste volgorde zet en zijn door de betrokken partijen nog geen standpunten
ingenomen. De kans op nadelige consequenties voor de melder is dan zo
beperkt mogelijk. Van de in 2014 binnengekomen klokkenluiderszaken nam
14% contact met ons op vóórdat zij enige actie richting de organisatie hadden
ondernomen. In 38% van de zaken hadden de klokkenluiders hun vermoedens
al wel op enigerlei wijze in de organisatie ter sprake gebracht voordat zij contact
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Afgeronde zaken
Van alle in 2014 openstaande verzoeken om advies die we niet hebben kunnen
kwalificeren als een ‘klokkenluiderszaak’ hebben we in 2014 het adviestraject
in 327 zaken afgerond. Daarvan waren 320 afkomstig uit 2014. In 92 van de
327 zaken hebben we geconstateerd dat de betreffende personen het meest
geholpen waren met een individueel juridisch advies en/of juridische bijstand
in een procedure. Omdat wij deze diensten, gelet op onze taakomschrijving
zoals die is neergelegd in het Tijdelijk besluit, niet konden bieden, hebben
wij deze personen geadviseerd contact op te nemen met een juridisch
adviseur (advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar, vakbond of het Juridisch
Loket). In de zaken waarbij personen aangaven dat zij behoefte hadden
aan psychosociale ondersteuning
“ Ik voel me veilig en optimaal ge- en/of lotgenotencontact, hebben
we de betrokkenen geïnformeerd
steund. Op moeilijke momenten krijg over de ondersteuning die de
ik een telefoontje of een mailtje en Expertgroep Klokkenluiders op dit
vlak kon bieden. In 66 zaken konddat doet me ontzettend goed.”
en we de desbetreffende personen niet verder doorverwijzen, bijvoorbeeld omdat zij alle geschikte instanties
al hadden benaderd. In 16 zaken hebben we de desbetreffende personen
terugverwezen naar de instantie waar de kwestie zich afspeelde: gedacht kan
hierbij bijvoorbeeld worden aan arbeidsvoorwaardelijke kwesties (zoals het
niet goed toepassen van een cao) of de in de organisaties bestaande (klacht)
procedures voor (zakelijke) integriteitsschendingen of bejegeningsklachten.
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Juridisch advies ingewonnen
In 25 van de 56 nieuw binnengekomen klokkenluiderszaken, hadden de betreffende personen op enig moment rechtspositioneel advies gevraagd aan een
rechtshulpverlener (advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar, Juridisch Loket). In
vijf zaken (beduidend meer dan vorig jaar) was advies gevraagd aan de vakbond. In veertien zaken was geen rechtspositioneel juridisch advies ingewonnen
en in tien zaken was niet bekend of de klokkenluider al dan niet juridisch advies
had ingewonnen.
Advisering in een zo vroeg mogelijk stadium
Wij constateren dat ook het afgelopen jaar de meeste klokkenluiders aangaven
dat zij door hun melding in hun rechtspositie zijn benadeeld. 89% van de
klokkenluiders waarvan het adviestraject in 2014 was afgerond, gaf aan op enig
moment negatieve gevolgen te hebben ondervonden nadat ze een melding
hadden gedaan. Voor de volledigheid merken wij op dat dit percentage is
gebaseerd op hetgeen wij van de klokkenluider vernamen. Het is voor ons lastig
om objectief vast te stellen of de negatieve gevolgen verband houden met de
melding. Sommige klokkenluiders namen pas contact met ons op nadat zij al een
interne en/of externe melding hadden gedaan en al negatieve gevolgen hadden
ondervonden. Ook is mogelijk dat tussen de werknemer en de werkgever al
sprake was van een om andere redenen enigszins belaste verhouding voordat
een klokkenluidersmelding werd gedaan. Wat daar ook van zij, feit blijft dat de
meeste klokkenluiders ons op enig moment aangaven dat zij voor hun gevoel
door hun melding rechtspositioneel zijn benadeeld. Dat gegeven onderstreept
voor het adviespunt dat de rechtsbescherming van klokkenluiders tegen
benadeling verbetering behoeft. Daarin is een belangrijke taak weggelegd voor
werkgevers.

Wanneer wordt ingezoomd op de klokkenluiderszaken waar het adviestraject in
2014 is afgerond, dan blijkt het volgende. Het afgelopen jaar had het Adviespunt
Klokkenluiders 76 klokkenluiderszaken in behandeling (dat zijn dus de
klokkenluiderszaken die zijn binnengekomen in de jaren 2012 tot en met 2014).
In 59% van deze zaken is het adviestraject in 2014 tot een afronding gekomen;
daarvan waren er twee zaken uit 2012, twaalf uit 2013 en 31 uit 2014. Van de
klokkenluiderszaken waarvan het adviestraject in 2014 is afgerond, hebben we
in 23 zaken geadviseerd de kwestie (nogmaals) bij de werkgever aan te kaarten
om hem de kans te geven de misstand op te lossen (waarbij we op moeten
merken dat een aantal klokkenluiders de zaak inmiddels al intern had gemeld).
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INTER
VIEW 2
Hij is een bestuurder van een grote zorginstelling met zeer complexe cliëntenproblematiek. Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan transparantie
binnen de organisatie ging het vorig jaar toch mis.

Afgelopen jaar werd een misstand gemeld door een medewerker.
Wat was er aan de hand?
Voor de zomervakantie kregen we een anonieme e-mail binnen. Een van de
autistische patiënten die uren onrustig was zou op een verkeerde manier tot
rust zijn gebracht. En het zou vaker zijn voorgekomen. Het incident waarnaar
verwezen werd, was toen al een jaar geleden. Je gaat dan onmiddellijk afvragen:
“Wat is daar toch aan de hand? En waarom anoniem? Wij hebben hier met
complexe zorg te maken en er kan altijd wel wat misgaan. En als bestuurder
zeg ik dat mensen er veilig in zijn om zoiets te melden”. Ik heb toen meteen
teruggemaild met een uitnodiging voor een gesprek en de vraag wat eraan te
doen. Daar heb ik toen geen reactie op gehad. Daarna hebben we een onderzoek
in gesteld. Het kan namelijk iemand zijn die onrust stookt, maar ook iemand
die zich geremd voelt om iets bespreekbaar te maken. Dat moet je dus wel
uitzoeken. Het onderzoeksrapport is vervolgens ook naar de Inspectie voor de
Gezondheidszorg gestuurd en binnen de organisatie en met direct betrokkenen
besproken.

Kan je iets vertellen over de organisatie?
Ik werk meer dan twintig jaar voor deze organisatie. In die tijd is de organisatie
veranderd van een klassieke instelling in een moderne zorgonderneming.
Dat is iets anders dan dat je werkt bij een koekjesfabriek. Dan stuur je op de
taak, op het resultaat, en hier gaat het om mensen. We hebben binnen deze
organisatie te maken met veel complexe zorgvraagstukken. Gevallen van
suïcides, zelfmutilatie of mensen die een gevaar voor anderen kunnen zijn. Dat
vraagt veel van onze medewerkers op het gebied van teamdynamiek, en ook
om een open, platte organisatie zonder veel hiërarchie. Je moet namelijk niet
alleen de juiste kennis in huis hebben, je moet ook een klimaat creëren waarin
teams goed functioneren en waarin mensen hun verantwoordelijkheden eerder
nemen dan in reguliere werksituaties. In de afgelopen tien jaar hebben we hier
dan ook flink in geïnvesteerd.
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Wat kwam daar uit?
Voor wat betreft het incident zelf vooral de onmacht van de betreffende
medewerker die de patiënt had geprobeerd stil te krijgen. We kwamen erachter
dat dingen ten aanzien van het beleid niet goed waren doorgenomen. En ook
dat de teamsamenwerking niet optimaal verliep, waardoor er haarscheuren in
de samenwerking ontstonden. Het betrof daarnaast ook een hele zware afdeling,
dus dan moet je ook incidenten diepgaand evalueren en coaching daarop
afstemmen. Een ander leerpunt is dat met zo’n anonieme melding een discussie
ontstaat waarbij de integriteit van de organisatie op het spel komt te staan. In
plaats van dat schuld wordt aangetoond, moet je je onschuld bewijzen. Voortaan
schakelen we dus een interne onderzoeker in die de organisatie goed kent, en
een externe onderzoeker om de objectiviteit van het onderzoek te onderstrepen.
Ook zijn er meteen aanpassingen gedaan in de teamsamenstelling en de
leiding van het team, waarbij eerst de klokkenluider en daarna de persoon om
wie het ging een andere werkplek kreeg. Dat had niks met diskwalificatie te
maken, als wel met het beter laten functioneren van het team op zo’n afdeling.
Gezien de complexiteit en kwetsbaarheid van de cliënten en de aard van de
werkzaamheden kan je immers niet een paar maanden wachten tot alles is
uitgezocht. Dat evenwicht moet je meteen herstellen. Ik heb de klokkenluider
daarnaast ook uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
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ook tot mij door: je kan wel vinden dat je als bestuurder een transparant
werkklimaat nastreeft, maar er zijn ook werknemers die zich toch geremd kunnen
voelen. Of er is een klimaat waarin onderwerpen niet goed bespreekbaar zijn,
of de loyaliteit jegens collega’s speelt een rol. Dat zeiden zowel de OR als het
Adviespunt Klokkenluiders tegen mij. Ik ben daardoor het onderzoeksrapport
nog eens gaan lezen, en toen kwam die geremdheid onder meer naar boven
tijdens een eerder gesprek dat op de afdeling zelf was gevoerd. En dan zie je dat
we onvoldoende hebben nagedacht over dat soort processen.
Vind je dat deze klokkenluiderszaak de organisatie heeft verrijkt?
Nou je wordt wel alerter. Als je de meest ingewikkelde dingen al tien jaar hetzelfde
aanpakt en er komen geen incidenten naar boven, dan ben je al snel geneigd
om op routine terug te vallen. Nu heeft deze zaak tot nieuwe inzichten geleid,
en is het in feite gratis advies. We hadden weliswaar een onderzoeksprotocol,
maar die hebben we met behulp van het adviespunt nog eens nader tegen het
licht gehouden.
Welk advies zou je organisaties willen geven?
Dat je als eindverantwoordelijke weet en een gevoel hebt bij wat er in het
primaire proces speelt. Dus niet alleen de cijfertjes. En waar medewerkers
tegenaan kunnen lopen, of het nu bij een groot bedrijf is of bij een publieke
instelling.

Wat vond je ervan dat de melder contact heeft opgenomen met het adviespunt?
Het eerste wat ik dacht was “Je krijgt als leiding van een organisatie niet eens
de kans om het goed op te lossen!”. Maar ik was vervolgens wel benieuwd
naar wat voor soort organisatie het Adviespunt Klokkenluiders was. Sommige
klokkenluidersinitiatieven zijn immers wild west. En toen heb ik contact met
ze opgenomen. Zo van: “Geef mij maar feedback over wat ik fout doe”, want
je begint bij zo’n melding toch met wat je allemaal goed doet. Door met het
adviespunt te bellen ben ik er toch anders tegenaan gaan kijken.

“Als je de meest ingewikkelde dingen al tien jaar hetzelfde
aanpakt en er komen geen incidenten naar boven, dan ben je al
snel geneigd om op routine terug te vallen. Nu heeft deze zaak tot
nieuwe inzichten geleid, en is het in feite gratis advies”

Hoe verliep dat verder?
Achteraf zeg ik: door met het adviespunt te praten begonnen er steeds meer
kwartjes te vallen. Ik begon mij namelijk steeds meer te verplaatsten in de
klokkenluider zelf. Waar loopt zo iemand eigenlijk tegenaan? En toen drong het

Omwille van de vertrouwelijkheid is dit interview geanonimiseerd en
zijn bepaalde details weggelaten.
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Contact met werkgevers
Het adviespunt is er voor klokkenluiders. Al onze activiteiten zijn gericht op het
ondersteunen en versterken van de positie van de klokkenluiders, zij het dat
de klokkenluider zelf altijd de regie heeft en houdt in zijn eigen zaak. Dat doen
wij vooral door het adviseren, begeleiden en ondersteunen van klokkenluiders,
maar ook door het (verder) op weg helpen van organisaties bij het opstellen van
een goede klokkenluidersregeling inclusief beschermingsbepaling. Wij geven
organisaties algemene informatie over klokkenluidersregelingen (waaronder
het belang van een laagdrempelige, heldere procedure en bescherming van
klokkenluiders tegen benadeling) en verwijzen naar een eventuele modelregeling
van een toepasselijke branchevereniging, de bij het Rijk en/of lagere overheden
geldende regelingen en/of de voorbeeldregeling van de Stichting van de Arbeid.
Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan de verbetering van het meldklimaat
voor klokkenluiders.
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Onderverdeling aard verzoeken van werkgevers per jaar

T.b.v. interne regelgeving
Overige verzoeken

14

Dat het adviespunt ook bij werkgevers in een groeiende behoefte voorziet, blijkt
wel uit het feit dat 35 werkgevers in 2014 contact met ons hebben opgenomen.
In 21 gevallen werd ons om informatie en algemeen advies gevraagd bij het
opstellen/updaten van een klokkenluidersregeling (een ruime verdubbeling ten
opzichte van 2013). Opvallend daarbij was dat de werkgevers die ons benaderden
in toenemende mate uit de private en semi-publieke sector afkomstig waren;
sectoren waar het op dit moment nog niet (wettelijk) verplicht is om een
klokkenluidersregeling te hebben en waar dus duidelijk behoefte is aan onze
voorlichting.

11

21

Uitbreiding van voorlichting
Het is onze verwachting dat het aantal werkgevers dat ons gaat benaderen nog
verder zal toenemen. Om aan de groeiende behoefte van werkgevers tegemoet
te komen, zijn wij van plan onze algemene voorlichtingsactiviteiten richting
de werkgevers uit te breiden, alles uiteraard met het doel de positie van de
klokkenluider te verbeteren. Van advisering van werkgevers in individuele zaken
zal dus ook in de toekomst geen sprake zijn.
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Sectoren
Uit de onderstaande tabel volgt dat sinds de start van het adviespunt, de vermoedens van misstanden veelal betrekking hadden op de zorg, gevolgd door
de sectoren ‘industrie en bouw’ en ‘dienstverlening/business to consumer’. Een
belangrijke nuancering hierbij is dat wij slechts hebben gekeken naar het aantal
klokkenluiderszaken bij het adviespunt zonder dit te relateren aan de omvang
van de sectoren.
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Aard van de misstand
Zoomen we in op de aard van de misstanden dan vallen de meeste zaken in
de categorieën ‘fraude, verduistering of diefstal’ (22%), ‘gevaar gezondheid,
veiligheid en milieu’ (21%) en ‘mismanagement’ (12%). Belangrijk te vermelden
is dat wij per zaak regelmatig meerdere vermoedens van misstanden hebben
vastgesteld. Met name het vermoeden van mismanagement zien wij vaak in
combinatie met andere vermoedens van misstanden, zoals bijvoorbeeld ‘fraude,
verduistering of diefstal’. In 2014 zijn de verzoeken om advies in verband met
vermoedens van misstanden in de categorieën ‘gevaar gezondheid, veiligheid
en milieu’ en ‘fraude, verduistering of diefstal’ het sterkst gestegen. Het onderstaande tabel maakt dit verder inzichtelijk.

32
Aantal klokkenluiderszaken per branche (top 5)

Aard van de misstand (top 10)
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Fraude, verduistering of diefstal

5

Gevaar gezondheid, veiligheid en milieu

5

Mismanagement

3

Schending van voorschriften of regels

1

Belangenverstrengeling / persoonlijk belang

2
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Onjuist gebruik van overheidsgeld
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Valsheid in geschrifte
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Pesterijen, geweld of discriminatie

Machtsmisbruik
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verschaffen van onjuiste informatie
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Zorgsector uitgediept
Wij hebben de klokkenluiderszaken uit de zorg nader in kaart gebracht. De reden
hiervoor is dat ten aanzien van de aard van de misstanden, de categorie ‘gevaar
gezondheid, veiligheid en milieu’ relatief het snelst is gestegen het afgelopen
jaar en omdat deze vermoedens van misstanden met name betrekking hadden
op de zorgsector. Naast vermoedens van ‘gevaar voor de gezondheid, veiligheid
en milieu’ kwamen ook vermoedens van ‘fraude, verduistering of diefstal’ veel
voor in de zorgsector. Onderstaande tabel laat zien uit welke subsectoren de
klokkenluiderszaken uit de zorg afkomstig waren.
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Ook hebben wij het meldgedrag van de klokkenluiders die bij ons advies vroegen
en werkzaam zijn in de zorgsector, nader in kaart gebracht en vergeleken met de
andere sectoren. Hieruit blijkt dat het meldgedrag in de zorgsector overeenkomt
met dat in andere sectoren. De onderstaande tabel illustreert dit.

Onderverdeling klokkenluiderszaken in zorgsector

Meldgedrag klokkenluider zorgsector t.o.v. overige sectoren
Geestelijke gezondheidszorg

Zorg

Ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg

Overig

Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg

14%

Overig

23%

47%
17%
35%

24%
23%

22%

16%

20%
15%
9%

Voorfase / nog
niets gedaan

23%
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Intern
aangekaart

Intern
gemeld

Intern en
extern gemeld

6%

5%

Alleen
extern

1

Ook de wijze waarop op meldingen binnen de zorgsector wordt gereageerd,
komt overeen met de andere sectoren. Opvallend is wel dat in alle sectoren,
kwesties die intern worden gemeld voor een groot gedeelte direct worden
ontkend. De onderstaande tabel illustreert dit.
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Tot slot hebben wij onze dienstverlening aan de klokkenluiders in de zorgsector nader in kaart gebracht en vergeleken met andere sectoren. Hierbij valt
op dat wij in de zorgsector meer dan twee keer zo vaak adviseren een interne
melding te doen als in de andere sectoren. De tabel rechts illustreert dit.

vastgelegd, zullen we adviseren aan klokkenluiders dat alsnog te doen. Hierbij
kan ook meespelen dat wij hebben geconstateerd dat in zeker 30% van de
klokkenluiderszaken uit de zorgsector bij het adviespunt, de desbetreffende
organisaties geen klokkenluidersregeling hadden en werknemers dus niet
precies weten hoe zij hun vermoedens van misstanden het beste konden
aankaarten. Wij concluderen dat binnen de zorgsector op dit punt nog
winst te behalen valt. Overigens hadden de organisaties in 50% van de
klokkenluiderszaken uit de zorgsector wél een klokkenluidersregeling; in de
overige 20% van de klokkenluiderszaken is dit niet door ons geregistreerd.

Reactie werkgever op melding zorgsector t.o.v. andere sectoren

Dienstverlening aan klokkenluider zorgsector t.o.v. andere sectoren

Reactie werkgever op melding

Zorg

Overig

Dienstverlening aan klokkenluider

Zorg

Overig

Geen reactie

9%

12%

Advies en doorverwijzing naar werkgever (interne melding)

50%

21%

Kwestie direct ontkend/afgewezen

42%

40%

Advies en doorverwijzing naar werkgever (OR)

3%

0%

In onderzoek

17%

12%

Advies en doorverwijzing naar werkgever (anders)

0%

2%

Afgewezen na onderzoek

8%

12%

Advies zonder doorverwijzing

25%

24%

Kwestie (gedeeltelijk) opgelost

8%

6%

(nog) Geen advies kunnen geven

10%

14%

Afspraken toezeggingen

8%

15%

Advies en doorverwijzing extern meldpunt

6%

18%

Anders

8%

3%

Advies en doorverwijzing naar andere instantie

3%

8%

100%

100%

Advies en doorverwijzing naar juridisch adviseur

3%

13%

100%

100%

We hebben geprobeerd vast te stellen waardoor dit komt. De fase waarin
klokkenluiders uit de zorg zich bevinden wanneer zij voor het eerst contact
met ons opnemen, is in ieder geval niet anders dan in andere sectoren. Wij
vermoeden, maar zijn hier voorzichtig in, dat in de zorgsector klokkenluiders
vaak minder gericht zijn op het formeel vastleggen van zaken, maar vermoedens
eerder mondeling aankaarten. Met name als meldingen niet als zodanig zijn

Een andere reden die maakt dat wij in de zorgsector vaker adviseren intern
te melden, is dat als een vermoeden van een misstand zich op de werkvloer,
binnen een bepaalde afdeling voordoet, er vaak nog de mogelijkheid is om de
melding op te schalen binnen de organisatie naar een hogere functionaris.
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INTER
VIEW 3
Hij werkte voor een omroepbedrijf. Toen er extra subsidie beschikbaar was voor
het maken van nieuwe programma’s zette hij vraagtekens bij de manier waarop
de budgetten werden toegekend. Hij nam contact op met het Adviespunt
Klokkenluiders.

Hoe verliep het verder?
Het zat mij niet lekker, al moet ik eerlijk bekennen dat de teleurstelling over
het feit dat we zo hard aan onze eigen plannen hadden gewerkt misschien ook
meespeelde. Dus toen heb ik een van de hoofdredacteuren gebeld. Aanvankelijk
kreeg ik die maar niet te spreken en later vond ik de uitleg die eraan gegeven
werd niet overtuigend. Inmiddels had ik ook contact met wat collega’s, en die
vonden het ook gek. Omdat ik daar geen bevredigend gevoel aan overhield, ben
ik gaan zoeken naar advies. Het ging mij er niet om dat ik iets aan de schandpaal
wilde nagelen. Ik heb ook helemaal niks tegen die mensen. Maar ik wilde wel
weten of er goed over na was gedacht.

Wat was het geval?
Het was op zich een leuke aanleiding. Het bedrijf had een extra subsidie
gekregen om te besteden aan projecten. Die moesten voldoen aan bepaalde
eisen en dat konden ze binnen de beschikbare tijd niet realiseren. Daarom
werd tijdens een bijeenkomst het netwerk van de organisatie uitgevraagd naar
nieuwe plannen. Ik was daar ook voor uitgenodigd. Na de bijeenkomst heb ook
ik met een aantal mensen wat plannen ingediend. Al met al werden er meer dan
100 plannen ingediend. Er werd niet verteld wat deze plannen inhielden, alleen
welke plannen er door zouden gaan. Dat was al een beetje raar dus. Toen een
andere collega wilde weten van wie die plannen waren, kregen we een mailtje
met de namen, en viel het op dat vooral de plannen van familieleden van de jury
het hadden gehaald. Dat vond ik apart, zeker voor een journalistieke organisatie
met een kritische inslag.

En toen nam je contact op met het Adviespunt Klokkenluiders.
Ja. Ik heb een e-mail gestuurd en kreeg vrij snel een reactie. Er is toen meteen
een telefonische afspraak gemaakt. Dat vond ik eigenlijk heel fijn, om advies te
krijgen van iemand die meer weet van procedures en wat je dan het beste kan
doen. De adviseur van het Adviespunt Klokkenluiders heeft toen alle stukken
uitgezocht en bekeken of er regels overtreden waren. Dat laatste was in dit geval
heel lastig vast te stellen omdat er geen procedures voor dit soort situaties
waren. Ook was er geen code binnen het bedrijf. Al met al werd het daarom dus
niet als misstand gezien. Toen hebben we de opties besproken en heb ik een
brief geschreven aan de directie, waarbij het adviespunt meekeek.
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En hoe reageerde de directie daarop?
Nou ik kreeg meteen een e-mail terug, met de mededeling dat ze het heel fijn
vonden dat ik het had laten weten. En dat - nu hij erover nadacht - hij zich er ook
wel wat bij voor kon stellen, en dat het in de toekomst niet meer op deze manier
zou gaan. Ik heb hem later nog gesproken. En toen liet hij weten dat hij het heel
fijn vond. Maar ik weet natuurlijk niet of hij dat echt vond.
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Wat zou je anderen adviseren die met een dergelijke situatie zitten?
Nou ja, ik zou in dit soort situaties wel adviseren om het er niet bij te laten
zitten. Want als je er niets mee doet dan wordt dat alleen maar groter en erger.
En dat is volgens mij al frustrerend. Het is heel fijn om met iemand te kunnen
overleggen, omdat je zelf teveel een beeld hebt van de mensen waarom het
gaat, en omdat emoties natuurlijk een rol spelen. Het is wel goed dat iemand
van een afstandje kijkt van “Klopt het wel? En wat is de beste aanpak?”. Ik denk
dus dat het heel goed is om de zaken goed te doordenken en om niet iets op
eigen houtje te gaan doen.

En hoe kijk je nu terug op de zaak?
De toekomst zal ook moeten uitwijzen of het voortaan anders wordt geregeld.
Het was vooral ook voor mezelf. Anders blijf je met dit soort dingen zitten. En ik
ben heel blij dat ik deze stap heb gezet en dat anderen ook hebben meegedacht.
Dat vond ik heel fijn aan het Adviespunt Klokkenluiders. Dat ze meedachten en
niet meteen uit waren op het aan de kaak stellen van misstanden. Ze richtten
zich vooral op wat ík wil bereiken.

Maar het is wel een afweging als ik je zo beluister?
Ja, want je rechtvaardigheidsgevoel zegt van “Ik moet hier iets aan doen”. En dat
zal niet iedereen met je eens zijn, maar aan de andere kant moet je wel goed
nadenken over wat je doet. Want het kan heel veel schade opleveren. Om dat te
voorkomen kan het adviespunt heel erg helpen.

Werk je nog steeds voor dit bedrijf?
Ja af en toe, indirect. Maar ik loop er wel iets anders rond, in de zin van dat ik mij
er sterker door voel. Het is verder ook alleen gedeeld met een paar bevriende
collega’s dus het heeft geen invloed gehad op mijn werksituatie.

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

“Het is heel fijn om met iemand te kunnen overleggen,
omdat je zelf te veel een beeld hebt van de mensen waarom
het gaat, en omdat emoties natuurlijk een rol spelen”
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deze website informatie te koop aan te bieden. Het risico van het lekken van
informatie, onderstreept in onze optiek des te meer, het van belang van goede
interne meldstructuren en het goed oppakken van meldingen. Op die manier
zullen medewerkers minder geneigd zijn naar buiten te treden met informatie.

Huis voor Klokkenluiders
In 2014 werd het initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (33 258) in
de Eerste Kamer behandeld. Dit wetsvoorstel voorziet in de oprichting van
een Huis voor Klokkenluiders dat zowel advies geeft over het aankaarten
van vermoedens misstanden, als onderzoek doet naar de vermoedens van
misstanden. Het wetsvoorstel werd niet door de Eerste Kamer aangenomen
en de initiatiefnemers kregen het advies om de wettekst aan te passen. Het
aangepaste wetsvoorstel (novelle; 34 105) is eind 2014 ingediend bij de Raad
van State. Een van de verbeterpunten die de Eerste Kamer noemde was dat er
binnen het Huis een wettelijk onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen
de advies- en onderzoekstaken.

Aanbevelingen
In het jaarverslag 2013 hebben we bepaalde trends gesignaleerd die wij hebben
vertaald naar een aantal voorlopige aanbevelingen. Nu, een jaar later, achten
we deze aanbevelingen nog steeds van groot belang. Daarom zetten we deze
aanbevelingen in dit jaarverslag om naar definitieve aanbevelingen.

Uit de parlementaire stukken blijkt dat het Huis een zelfstandig bestuursorgaan
wordt met een afdeling advies en een afdeling onderzoek, die elk een eigen
wettelijke taak hebben en eigen verantwoordelijkheden kennen. In het
Wetsvoorstel wordt belang gehecht aan het behoud van de inhoudelijke
kennis en kunde die door het adviespunt is opgedaan. De verwachting is
dat het adviespunt een plek krijgt in het Huis als een afgescheiden afdeling.
Het Wetsvoorstel houdt ook de verplichting voor werkgevers (met meer dan
50 werknemers) in om een procedure te hebben voor het melden van een
vermoeden van een misstand. Ook bepaalt het Wetsvoorstel waaraan een
dergelijke regeling zou moeten voldoen.

Aanbeveling 1:
We verzoeken onze opdracht gevende 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.
Het Evaluatierapport en de Kabinetsreactie onderschrijven deze aanbeveling. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is het Kabinet begonnen met de procedure voor de verlenging van het Tijdelijk besluit. Het Tijdelijk
besluit zal worden verlengd tot het moment dat er permanente wetgeving is.
In het Wetsvoorstel wordt voorzien in een permanente adviesafdeling voor
klokkenluiders.

Lekken van informatie
We hebben het afgelopen jaar geconstateerd dat mensen ons regelmatig
vragen of zij hun vermoedens van misstanden zouden mogen lekken naar de
pers. Wij adviseren de mensen die bij ons aankloppen in de meeste gevallen
om hun vermoedens van misstanden eerst intern aan te kaarten, dan bij een
eventuele meld-/onderzoeksinstantie en pas als laatste stap, de pers. De reden
hiervoor is dat medewerkers hun geheimhoudingsplicht kunnen schenden
als zij hun vermoedens van misstanden direct lekken naar de pers. Naast de
inmiddels bekende initiatieven zoals Publeaks en Wikileaks, is er recentelijk
ook een nieuw initiatief op de markt gekomen, genaamd “SLUR”. Via deze
website is het mogelijk anoniem informatie te uploaden en vervolgens te
verkopen aan de hoogste bieder. Ook klokkenluiders worden uitgenodigd via

Aanbeveling 2:
We bevelen de wetgever aan te voorzien in wettelijke bescherming tegen
benadeling (waaronder ontslag) van klokkenluiders in alle sectoren (publiek/
semipubliek/privaat).
In het jaarverslag 2013 riepen we de wetgever op te voorzien in wettelijke
bescherming tegen benadeling van klokkenluiders in alle sectoren. De
Ambtenarenwet voorzag al in een beschermingsbepaling voor ambtenaren.
Het wetsvoorstel voorziet nu in een algemene beschermingsbepaling voor
werknemers met een arbeidsovereenkomst. Dat juichen we toe. Wel vinden
wij dat er nog ruimte is voor verbetering door: (i) zzp-ers, uitzendkrachten en
vrijwilligers ook bescherming tegen benadeling te bieden en (ii) de bescherming
tegen benadeling inhoudelijk verder handen en voeten te geven.
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Aanbeveling 3:
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.
In de afgelopen jaren hebben we vastgesteld dat er klokkenluiders zijn die
niet de financiële middelen hebben om een juridische procedure te voeren. Het
Wetsvoorstel voorziet momenteel niet in dergelijke ondersteuning. Wij vinden
dit nog steeds een belangrijk punt en zullen ons hier voor hard blijven maken.
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Aanbeveling 6:
We bevelen de wetgever aan bij een eventuele wettelijke verankering van een
adviesinstantie voor klokkenluiders de onafhankelijkheid van de adviesinstantie
volledig te waarborgen.
Het Wetsvoorstel voorziet in de oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan met, zo blijkt uit de parlementaire stukken, voldoende waarborgen voor
de onafhankelijkheid. Ook zal er een duidelijke scheiding worden aangebracht
tussen de advies- en onderzoeksafdeling binnen het Huis, hetgeen wij van groot
belang achten.

Aanbeveling 4:
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.
Klokkenluiders vragen ons geregeld naar onze geheimhoudingsplicht en
de vertrouwelijkheid van ons advies. In het Tijdelijk besluit zijn hiervoor een
aantal waarborgen opgenomen en verder hebben wij binnen onze organisatie
een aantal procedures/werkwijzen om dit zo goed mogelijk te borgen. Naar de
toekomst kijkend, constateren we dat in het Wetsvoorstel gelukkig ook aandacht
wordt geschonken aan deze belangrijke punten. Wel denken we dat het beter
zou zijn het verschoningsrecht voor medewerkers van het Huis in de wet vast te
leggen.

Aanbeveling 7:
We bevelen de wetgever aan na te gaan hoe een systeem van ‘beschermd
openbaar maken’ voor klokkenluiders, zoals genoemd in onder meer de Public
Interest Disclosure Act, kan worden geïncorporeerd in de Nederlandse wet- en
regelgeving. De onderstaande illustratie licht dit systeem nader toe
Onder verwijzing naar het jaarverslag 2013, zijn we van mening dat
klokkenluiders die alle interne en externe wegen hebben bewandeld om een
vermoeden van een misstand aan te kaarten, de mogelijkheid zouden moeten
hebben misstanden aan te kaarten 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 openbaar maken’ voor. In het Wetsvoorstel
is deze optie niet opgenomen. Wij vinden dit nog steeds een belangrijk punt en
zullen ons hier voor hard blijven maken.

Aanbeveling 5:
We bevelen de regering aan te onderzoeken of er bij meld- en onderzoeksinstanties
voldoende aandacht is voor de bijzondere positie van klokkenluiders.
We hebben het afgelopen jaar bij meld- en onderzoeksinstanties aandacht
gevraagd voor de bijzondere positie van de klokkenluider. Sommige melden onderzoeksinstanties zijn bezig om speciale afdelingen in te richten voor
(meldingen van) klokkenluiders. Wij blijven bij deze instanties aandacht vragen
voor het onderwerp en handhaven de aanbeveling aan de regering om een
dergelijk onderzoek bij meld- en onderzoeksinstanties op te starten.

Systeem van beschermd openbaar maken

Mate van zekerheid
van de zaak

Pers en Politiek

Werkgever
Intern melden
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deel van onze totale communicatiestroom inneemt, neemt het belang van een
goede online informatievoorziening toe. Daarom zal in 2015 een vernieuwde
website worden gelanceerd. Qua social media wordt vooral Twitter door ons
gebruikt.

Voorlichting en signalering
Het adviespunt heeft een voorlichtings- en signaleringstaak. Wij geven
voorlichting over het maatschappelijke thema klokkenluiden en over de
specifieke werkzaamheden van het adviespunt zelf. De signaleringstaak
omvat het signaleren van ontwikkelingen en patronen ten behoeve van het
klokkenluidersbeleid. We constateren dat het thema klokkenluiden in het
afgelopen jaar regelmatig aandacht in de media heeft gehad. Ook lijkt er steeds
meer begrip en waardering voor klokkenluiders te zijn. Naar onze verwachting
zullen (online) media dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het
ontsluiten van mogelijke misstanden.

Websitebezoeken 2014 ten opzichte van 2013.

+17%

20.453 website-bezoeken in 2014
17.530 website-bezoeken in 2013

Presentaties, artikelen en online communicatie
In 2014 heeft het adviespunt regelmatig presentaties en workshops gegeven aan
groepen integriteitscoördinatoren, vertrouwenspersonen, compliance officers
en delegaties uit het buitenland. Deze presentaties en workshops werden veelal
op verzoek van de desbetreffende organisaties gegeven. Ook hebben we zelf
een aantal congressen en seminars bijgewoond rond het thema klokkenluiden
en integriteit. Zo waren we onder meer vertegenwoordigd bij de Dag van de
Integriteit en het Nationaal Compliance Congres.

+18%

14.839 unieke bezoekers in 2014
12.541 unieke bezoekers in 2013

Congres
In juni heeft het adviespunt samen met een aantal nationale en internationale
partners de International Whistleblowers Conference 2014 georganiseerd.
Het ging hierbij om Publeaks, Netwerk Democratie, Free Press Unlimited, de
internationale partners Whistleblowing International Network (WIN) en Hermes
Centre for Transparency and Digital Human Rights. Het was het eerste congres
in Nederland waarbij het thema klokkenluiden vanuit verschillende perspectieven werd belicht: veranderende wetgeving, technologische ontwikkelingen
en de houding van de journalistiek. Vooral de kruisbestuiving vanuit deze
uiteenlopende disciplines en de internationale component bleek van grote
waarde te zijn voor de deelnemers.

Het adviespunt schreef in 2014 regelmatig artikelen in (vak)bladen, om
zo specifieke doelgroepen gericht te kunnen benaderen. Zo hebben we
bijvoorbeeld een artikel geschreven voor OpLinie, het ledenblad van de
AFMP, en zijn artikelen geschreven voor MT Rendement, het Tijdschrift voor
Klachtrecht, en het Handboek OR strategie en beleid. Ook is het adviespunt
regelmatig benaderd door landelijke media voor interviews of standpunten
naar aanleiding van actualiteiten.

Onderzoeken
Vanuit de gedachte dat wij willen bijdragen aan een beter meldklimaat voor
klokkenluiders hebben we het afgelopen jaar een aantal beperkte onderzoeken
uitgevoerd. Het betrof een onderzoek naar klokkenluidersregelingen bij
gemeentes en een onderzoek naar klokkenluidersregelingen bij mbo’s. Het
onderzoek naar klokkenluidersregelingen bij gemeentes is ontstaan naar
aanleiding van de Rotterdamse klokkenluiderszaak; we waren benieuwd of
de regelingen voor het melden van vermoedens van misstanden makkelijk
vindbaar zijn op de websites van gemeenten, en hoe de beschermingsbepaling
in deze regeling eruitziet. Dit onderzoek richtte zich op de G4 en 34 andere grote
gemeenten. Het onderzoek is terug te vinden op de website van het adviespunt.

Daarnaast geven we via online communicatiekanalen invulling aan
onze voorlichtings- en signaleringstaak. In 2014 namen we een gestage,
maar structurele groei waar van het aantal website-bezoeken op
www.adviespuntklokkenluiders.nl. Vooral rond de presentatie van het
jaarverslag in april 2014, bij intensieve media-aandacht voor klokkenluiders of
voor het Wetsvoorstel, en naar aanleiding van de gevoerde mediacampagne
namen we flinke pieken waar. Omdat online communicatie een steeds groter

29

1

Naar aanleiding van een interview met het adviespunt over dit onderzoek zijn
er Kamervragen gesteld aan Minister Plasterk. Inmiddels trekken wij samen met
de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op
om een enquête te houden onder alle gemeenten en waterschappen. Het doel
is om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de regeling voor het melden
van vermoedens van misstanden en om aandacht te vragen voor het thema
klokkenluiden. Het onderzoek naar klokkenluidersregelingen bij mbo’s heeft het
adviespunt met de MBO Raad gedeeld om op deze wijze een bijdrage te kunnen
leveren aan de verbetering van de klokkenluidersregelingen in het mbo.
Campagnes
In april 2014 hebben we een nieuwe beeldcampagne gelanceerd voor onze
communicatie-uitingen. Deze beeldcampagne speelt in op de bijzondere positie
van klokkenluiders en op de verschillende perspectieven van waaruit men naar
hen kijkt. De beelden hebben we tevens vrij beschikbaar gesteld aan derden. Het
beeldmerk is in november ook gebruikt voor onze landelijke mediacampagne in
Dagblad Metro en via Sky Radio. Het primaire doel van die campagne was het
onder de aandacht brengen van het Adviespunt Klokkenluiders en zijn diensten
onder werkenden. Via Dagblad Metro hebben we 1,2 miljoen mensen bereikt; via
Sky Radio ruim 1,6 miljoen.
Tijdens de campagne hebben we een duidelijke piek waargenomen in het aantal
bezoeken op de website. Ook in het aantal mensen dat contact met ons opnam
steeg in deze periode. 15% van de mensen die in de periode november/december
contact met ons op nam, gaf aan van de campagne te hebben gehoord. Ook
zijn we als gevolg van de campagne door verschillende organisaties en media
benaderd, al dan niet met het voorstel om samenwerkingen aan te gaan. In 2015
gaan we nader bekijken of een soortgelijke campagne voor herhaling vatbaar is,
en welke periode daar het meest geschikt voor zou zijn.
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Om onze dienstverlening te evalueren en te blijven verbeteren, hebben wij onze
cliënten gevraagd onze dienstverlening te beoordelen.
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Verder gaf het merendeel van de klokkenluiders aan dat zij zich gesteund
tot zeer gesteund voelden en dat zij het door ons gegeven advies hebben
opgevolgd. Daarnaast gaf 65% van hen aan dat zij, achteraf gezien, graag in een
eerder stadium met ons in contact hadden willen komen. Enkele klokkenluiders
hebben aangegeven naast ons advies ook behoefte te hebben aan juridische
bijstand. Ook gaven zij aan het belangrijk te vinden dat wij aandacht vragen voor
de positie van de klokkenluider en daarnaast meer bekendheid geven aan onze
dienstverlening. Tevens gaf men de suggestie om meer aandacht te besteden
aan voorlichting aan werkgevers.

Klokkenluiders
Vrijwel alle klokkenluiders die het klanttevredenheidsonderzoek hebben
ingevuld, bleken voor het eerst van het adviespunt te hebben gehoord via de
media of ons via het internet te hebben gevonden. De overige personen kwamen
bij ons via een bekende of na een verwijzing door een partnerorganisatie. De
klokkenluiders gaven in de meeste gevallen aan dat er contact werd opgenomen
voor advies en/of steun bij het melden van een misstand. Enkelen benaderden
ons om te verifiëren of de door hen geconstateerde misstand voldoende ernstig
was voor het doen van een melding.

Overige contacten
Ook de overige contacten (van wie wij de zaak niet hebben gekwalificeerd als
klokkenluiderszaak) 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 voor deze groep geldt dat het merendeel van de
overige gevallen naar ons was doorverwezen door een bekende of door
partnerorganisaties. Desgevraagd gaven de meeste personen aan dat zij contact
met ons opnamen voor advies en ondersteuning. Anderen benaderden het
adviespunt ter oriëntatie over hun eigen zaak of voor algemene informatie over
het thema klokkenluiden. Een derde groep vroeg aandacht voor een vermeende
misstand, die wij niet als klokkenluiderszaak hebben gekwalificeerd. Het
totaalbeeld van onze dienstverlening bij de groep overige contacten is dat de
meesten tevreden waren over onze dienstverlening. Een aantal respondenten is
teleurgesteld omdat zij hadden gehoopt dat wij meer voor hen zouden kunnen
betekenen. Wij realiseren ons dat wij die teleurstelling in een aantal gevallen
niet kunnen wegnemen.

Wij vroegen de klokkenluiders naar de volgende aspecten van onze dienstverlening: bereikbaarheid, snelheid, vriendelijkheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid
en kwaliteit van de website. Uit de reacties die wij ontvingen, ontstaat bij ons het
gemiddelde totaalbeeld dat zij zeer tevreden waren over onze dienstverlening.
Het oordeel neutraal in bovenstaande grafiek heeft voornamelijk betrekking op
onze website.

Totaalbeeld response klokkenluiders
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BLIK OP DE
TOEKOMST
Welke ontwikkelingen verwacht het Adviespunt Klokkenluiders op de korte
termijn? Allereerst verwachten we dat ook in 2015 het aantal verzoeken om advies
zal toenemen. De sterke toename daarvan in de afgelopen jaren rechtvaardigt
die aanname. Ook is er veel aandacht voor het onderwerp klokkenluiden, en de
roep om transparantie lijkt aan kracht te winnen. Uiteraard blijft het adviespunt
zelf ook investeren in gerichte doelgroepbenadering. Dit doen wij door actief
voorlichting te geven, samenwerkingsverbanden aan te gaan en door middel van
gerichte advertentiecampagnes. Onze kernboodschap blijft daarbij onverkort:
blijf niet te lang zitten met vragen, maar neem contact met ons op. Ben je er
namelijk op tijd bij, dan kunnen wij het meeste voor je betekenen. Ook onze
vernieuwde website zal tot deze call-to-action oproepen.

(juridische) risico’s aan. Ook organisaties kunnen worden geschaad als verhalen
opduiken in de pers, zonder dat misstanden eerst intern zijn aangekaart. Het is
dus van belang dat organisaties over goede interne meldstructuren beschikken
en meldingen adequaat oppakken. Hoewel werknemers dan minder geneigd
zullen zijn naar buiten te treden met vertrouwelijke informatie, verwachten we
toch dat de trend van het lekken naar de pers doorzet.
Voor het adviespunt wordt 2015 een belangrijk jaar. Naast het verder
professionaliseren van de organisatie en het versterken van onze expertrol loopt
op 1 juli a.s. het Tijdelijk besluit af. Op het moment van het schrijven van dit
jaarverslag is het Kabinet begonnen met de procedure voor de verlenging van
het Tijdelijk besluit, in afwachting van het verdere verloop van ontwikkelingen
rondom het initiatiefwetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. Zoals het er nu
naar uitziet krijgt het adviespunt een plaats in het Huis, in de vorm van een
afgescheiden adviesafdeling. We zien de behandeling van het Wetsvoorstel
in de Tweede en Eerste Kamer dan ook met grote belangstelling en veel
betrokkenheid tegemoet.

We verwachten in 2015 ook dat werkgevers zich meer zullen laten horen. Ook hier
lijkt het erop dat het adviespunt vaker als expert wordt gezien. Door werkgevers
voor te lichten over klokkenluidersregelingen, zijn zowel klokkenluiders als zijzelf
geholpen. Op dit punt is er nog veel winst te behalen, zo hebben we in 2014
geconstateerd. We zetten in 2015 daarom ook stevig in op onze voorlichtingstaak
richting werkgevers.
Regelmatig bellen mensen het adviespunt met de vraag of zij hun vermoedens
van misstanden zouden mogen lekken naar de pers, omdat zij denken dat mediaaandacht tot een oplossing leidt. Niet alleen voor klokkenluiders zitten hier

Hannah de Jong
Directeur Adviespunt Klokkenluiders
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DEFINITIES
Ambtenarenwet: Wet van 12 december 1929, houdende regelen betreffende
den rechtstoestand van ambtenaren.
B to C: Business to Consumer
BZK: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Evaluatierapport: Het evaluatierapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’
d.d. 24 juli 2014.
Kabinetsreactie: Kabinetsreactie d.d. 27 oktober 2014 op het Evaluatierapport.
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.
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.).
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.
Wetsvoorstel: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw,
Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders,
34 105, 2014-2015.
Waar in dit jaarverslag wordt gesproken over hem en/of hij, wordt bedoeld:
hem/haar of hij/zij.
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