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“Het is van het grootste belang dat maatschappelijke misstanden worden
gemeld en niet onder de pet blijven. Het Adviespunt Klokkenluiders heeft
zich in de afgelopen drie jaar een positie weten te verwerven in het veld
van klokkenluidersvoorzieningen en veel potentiële klokkenluiders weten
het Adviespunt te vinden. Het Adviespunt heeft daarmee bewezen van grote
toegevoegde waarde te zijn.”
R O N A L D P L A S T E R K (m i n i s t e r v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n e n K o n i n k r i j k s r e l a t i e s)

“De positie van klokkenluiders blijft kwetsbaar. Ze zijn nog veel te vaak
persoonlijk het slachtoffer als ze misstanden naar buiten brengen.
Het beeld van klokkenluider Ad Bos in zijn camper staat op mijn netvlies,
het is een symbolisch beeld voor de situatie waarin klokkenluiders terecht
kunnen komen. Ze verdienen onze permanente steun. Het Adviespunt
Klokkenluiders heeft zich afgelopen jaren bewezen en het is goed dat er
nu een onafhankelijk Huis voor Klokkenluiders komt en betere regelingen
die klokkenluiders beschermen. Daardoor is steun voor de positie van
klokkenluiders geborgd.”

Dit jaarverslag is ons vierde jaarverslag en het is het laatste jaarverslag van
het Advies- en Verwijspunt zoals dat in 2012 van start ging. Na ruim drie
jaar functioneren op basis van een besluit met een tijdelijke werking krijgt
de taak van het adviespunt in 2016 een wettelijke grondslag in het Huis voor
Klokkenluiders.
Moed waarderen
We hebben het jaarverslag een motto meegegeven. Het jaarverslag over
2013 had als motto “Moed als het moet”. Dat motto deed met name een
beroep op de werknemer moedig te zijn als de maatschappelijke noodzaak
daar is. Dit jaar hebben we een motto gekozen waarmee we de werkgever
aanspreken en de omgeving van de klokkenluider. Het motto luidt: “Moed
waarderen.”

TON HEERT S (voor zit ter FNV)

“Het Adviespunt Klokkenluiders heeft in de vier jaar van zijn bestaan
nadrukkelijk in de behoefte van potentiële klokkenluiders voorzien
om maatschappelijke misstanden op een effectieve manier duidelijk
te maken aan de werkgever en/of de betreffende meldinstantie.
Misstanden kunnen daardoor sneller en effectiever worden opgelost,
waarbij de positie van de klokkenluider geen onnodige schade oploopt.
Ook heeft het Adviespunt een goede rol gespeeld bij het adviseren van
ondernemingen bij de invoering van klokkenluidersregelingen en de
cultuuromslag t.a.v. klokkenluidersmeldingen. Het verdient aanbeveling
het onafhankelijke Adviespunt ook in het nieuwe wetsvoorstel een
nadrukkelijke plaats te geven.”

Modelregeling
Het motto herbergt onze wens dat door blijk van waardering voor de
moed van de klokkenluider het melden van een misstand op het werk
steeds normaler wordt en het meldklimaat steeds veiliger. De wet
zal daaraan kunnen bijdragen. Het adviespunt heeft de werkgevers
en ondernemingsraden van de private en semipublieke sector een
modelregeling aangereikt hoe om te gaan met de melder en de melding
van een misstand.

H ANS D E BOER (voor zit ter VNO - NC W )
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Noodzaak van rechtsbescherming
Dat het waarderen van moed nodig is, blijkt uit dit jaarverslag. Angstcultuur
staat op twee in de top vijf van misstanden. Van de klokkenluiders die in
2015 voor het eerst het adviespunt om advies hebben gevraagd, ziet 23% af
van een melding of stopt de meldprocedure. Van degenen die de melding
(blijven) doorzetten, zegt 85% nadelige gevolgen te ondervinden van het
doen van de melding.
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Reguleringslandschap
In 2016 krijgt onze adviestaak een wettelijke basis. De nieuwe wet beoogt
het melden van een misstand beter te regelen. In dit jaarverslag geven
wij een kort overzicht van het huidige reguleringslandschap in de private,
semipublieke en publieke sector. Daarbij zien we onder meer hoe de lokale
overheden op de goede weg zijn.
Dank
In dit jaarverslag staan her en der citaten van vertegenwoordigers van
organisaties die bij het fenomeen klokkenluiden betrokken zijn. Zij deden deze
uitspraken op onze uitnodiging. Wij zeggen hen dank dat zij op deze manier
hun betrokkenheid bij klokkenluiders hebben willen uiten. Dank gaat ook uit
naar de ministers van BZK en SZW voor het in ons gestelde vertrouwen sinds
de oprichting van het adviespunt in 2012. We willen ook dank zeggen aan de
leden van onze Raad van Advies voor hun betrokkenheid, de waardevolle
adviezen en de tijd die zij voor ons reserveerden. En niet in de laatste plaats
spreken wij dank en waardering uit voor alle (oud)medewerkers van ons
Bureau. Zij hielpen niet alleen het adviespunt opzetten en ontwikkelen, zij
gaven blijk van deskundig en onafhankelijk advies, toonden zich betrokken in
hun contact met al onze cliënten en gingen vertrouwelijk om met alles wat hen
ter kennis kwam. De afgelopen drie jaar stonden zij ruim 1500 mensen te woord,
gaven bijna 1150 adviezen en behandelden ruim 190 klokkenluiderszaken.

Stijgend aantal klokkenluiderszaken
Het motto herbergt ook wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan.
Met onze getoonde betrokkenheid en ingezette deskundigheid hebben
wij ruim 190 klokkenluiders geadviseerd in het melden van een misstand.
2015 is het derde volledige jaar op rij dat het aantal klokkenluiders dat ons
voor advies benadert, is gestegen. De advisering van het adviespunt heeft
de meeste toegevoegde waarde wanneer de klokkenluider contact opneemt
in een vroeg stadium. Positief in 2015 is dat het percentage klokkenluiders
dat in dit beginstadium contact met het adviespunt opneemt meer dan
verdubbeld is, van 14% naar 31%.
Een klokkenluider vertelt
In het hart van dit jaarverslag geven we het woord aan een klokkenluider.
U leest hoe een klokkenluider zijn zaak persoonlijk beleeft en welke impact
een klokkenluiderszaak kan hebben op het leven van een melder.
Aanbevelingen
Op basis van onze kennis en ervaring richten wij in dit jaarverslag met
een aantal aanbevelingen onze blik op de nabije toekomst als het gaat om
de taakuitvoering van het adviseren van klokkenluiders. Daarnaast doen
we een aantal aanbevelingen van beleidsmatige aard rondom het thema
klokkenluiden.

De commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden,
Martin van Pernis (voorzitter)
Edith Snoeij
Onno van Veldhuizen
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HOOFDST UK 1

Adviespraktijk

“Het melden van een misstand vergt lef en doorzettingsvermogen.
Mede dankzij deze meldingen, komt de Autoriteit Consument & Markt
kartels en andere economische misstanden op het spoor. Voor de melder
is dit een enorme stap. Hij heeft vaak allerlei vragen. ‘Waar kan ik heen?
Wat gebeurt er met mijn melding?’ Het is daarom belangrijk dat een
potentiële melder advies kan krijgen bij een onafhankelijke instantie,
die hem helpt deze stap te nemen. Het adviespunt klokkenluiders biedt
deze hulp, gratis en vertrouwelijk. Des te meer mensen durven te melden,
des te meer overtreders wij kunnen aanpakken. Zo werken we samen,
elk op onze eigen wijze, aan het bestrijden van misstanden.”
C H R I S F O N T E I J N (b e s t u u r s v o o r z i t t e r A u t o r i t e i t C o n s u m e n t e n M a r k t )

“Het adviespunt klokkenluiders verwijst geregeld mensen door naar de
rijksinspecties. Zo krijgen we beter inzicht in de bedrijven en instellingen
waar wij als rijksinspecties toezicht op houden en dat ondersteunt ons in
onze taak om individuele klachten te onderzoeken en zo nodig handhavend
op te treden.”
J A N VA N D EN B O S ( v o o r z i t t e r I n s p e c t i e r a a d )

Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert en ondersteunt klokkenluiders in
de private en (semi)publieke sector bij de stappen die zij kunnen zetten om
hun vermoeden van een misstand aan te kaarten. Het moet gaan over een
misstand op hun werk met een maatschappelijk belang.
Het streven is dat de klokkenluider een misstand kan melden zonder daar
zelf negatieve gevolgen van te ondervinden. Het adviespunt is onafhankelijk,
werkt vertrouwelijk en de dienstverlening is gratis. Zie hoofdstuk 5 voor de
organisatie en taakomschrijving van het adviespunt. Figuur 1.1 brengt het
adviesproces in beeld.

Luisterend oor
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. Dat kan meer uitgebreid zijn in zaken waarin de
aangedragen feiten of omstandigheden zich laten kwalificeren als een
vermoeden van een misstand die raakt aan het maatschappelijk belang.
De dienstverlening is beperkter in andere zaken. In verreweg de meeste
gevallen ontvangen de personen in het eerste contact met de adviseur al
een globaal en/of praktisch advies.

4

1

2

3

4

5

6

Onderscheid klokkenluiderszaak en niet-klokkenluiderszaak
Het adviespunt maakt conform zijn opdracht in zijn dienstverlening
onderscheid tussen klokkenluiderszaken en niet-klokkenluiderszaken.
Het adviespunt kwalificeert een zaak als een klokkenluiderszaak indien
er sprake is van:

461 nieuwe contacten en 74 nieuwe klokkenluiderszaken in 2015
In 2015 hebben 461 personen een eerste contact gehad met het
adviespunt. Na het bieden van een luisterend oor leidden deze
contacten tot 361 verzoeken om advies. Van die verzoeken om advies
merkte het adviespunt 74 zaken aan als nieuwe klokkenluiderszaak.

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 misstand.

+32%

•

74 klokkenluiderszaken in 2015

Als het niet om een klokkenluiderszaak gaat, kan na het initiële advies
doorverwijzing aangewezen zijn. Het adviespunt verwijst de cliënt dan
door naar rechtshulp of een andere passende instantie.

Doorverwijzing

56 klokkenluiderszaken in 2014
47 klokkenluiderszaken in 2013

Geen
melding

Figuur 1.2 Stijging aantal nieuwe klokkenluiderszaken

Het aantal eerste contacten en verzoeken om advies lijkt zich over de
periode 2013-2015 te stabiliseren rond de 470 eerste contacten en 360
verzoeken om advies per jaar.
Het aantal nieuwe klokkenluiderszaken per jaar is in 2015, het derde jaar
op rij, gestegen. Een stijging van 32%, van 56 nieuwe zaken in 2014 naar
74 nieuwe zaken in 2015. Bij het stabiele aantal contacten per jaar zou dat
kunnen betekenen dat onze cliënten de weg naar het adviespunt steeds
gerichter weten te vinden voor advies in hun klokkenluiderszaak.

Nee

Ja

Eerste
contact

Initieel
advies

Klokkenluider
ja/nee

Advies/
ondersteuning

Interne
melding

Wijze van contact opnemen
De manier waarop cliënten contact opnemen met het adviespunt is in
2015 onveranderd gebleven. Bijna twee derde deel doet dat per telefoon.
Net iets meer dan een derde deel zoekt schriftelijk contact en dan vooral
met een e-mail.

Externe
melding

Figuur 1.1 Primair proces adviespunt
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37%

1%

8 overig contact

49%

Private sector

Figuur 1.3 Wijze van contact opnemen met het adviespunt in 2015

Contacten

Sectoren
Om een beeld te krijgen van onze dienstverlening houdt het adviespunt van
alle contacten bij om welke sector het gaat, de private, semipublieke1,
of publieke sector. In 2015 is het percentage van de nieuwe contacten uit
de private sector 37%, de semipublieke sector 28% en de publieke sector
35%. De herkomstverdeling van nieuwe contacten over de sectoren in 2015
is vergelijkbaar met de verdeling in 2014 (privaat 31%, semipubliek 35% en
publiek 35%).
Bij de 74 nieuwe klokkenluiderszaken heeft in 2015 een stijging plaatsgehad
van het aandeel uit de private sector. Het percentage klokkenluiderszaken uit
de private sector dat in 2015 nieuw bij het adviespunt binnenkwam is 49%.
Voor de semipublieke sector is dat percentage 35%. En voor de publieke
sector 17%. In 2014 waren de aandelen 36% privaat, 43% semipubliek en
publiek 20%. Zie figuur 1.4 voor de verhouding en herkomst van nieuwe
contacten en klokkenluiderszaken in 2015. Het relatief geringere aandeel
klokkenluiderszaken (17%) in vergelijking met het aandeel nieuwe contacten
(35%) uit de publieke sector laat zich verklaren uit het feit dat de cliënten die
contact opnemen over een zaak bij de publieke sector vaker geen werkrelatie
hebben met de plaats van de misstand. Zij vragen advies hoe als burger een
misstand te melden.
1

4

28%

35%

Semipublieke sector

35%

17%

Publieke sector

Klokkenluiderszaken

Figuur 1.4 Nieuwe contacten en nieuwe klokkenluiderszaken in 2015 per sector

Stadium van melden misstand
De advisering van het adviespunt heeft de meeste toegevoegde waarde
wanneer de klokkenluider contact met ons opneemt in een vroeg stadium
nog voor hij actie onderneemt in de richting van de werkgever. In die fase
kunnen we er nog op aansturen dat de klokkenluider met besef van de
mogelijke risico’s de juiste stappen in de juiste volgorde en op de juiste
wijze zet. Ook hebben de betrokken partijen in die fase nog geen standpunten
ingenomen. De kans op nadelige consequenties voor de melder is dan
aanzienlijk beperkter.
Van de in 2015 nieuw binnengekomen klokkenluiderszaken nam in 31% van de
gevallen de klokkenluider contact met ons op vóórdat hij enige actie richting
de organisatie had ondernomen. In 23% van de gevallen had de klokkenluider
zijn vermoeden al wel op enigerlei wijze in de organisatie ter sprake gebracht
voordat hij contact met ons opnam; hij had echter nog geen melding gedaan
op basis van een procedure voor het melden van misstanden. In totaal was
dus in 54% van de nieuwe klokkenluiderszaken in 2015 door de klokkenluider
nog geen melding gedaan. In 2014 was dit een vergelijkbaar percentage van
52%. Positief is dat het percentage van klokkenluiders dat in het beginstadium
contact met het adviespunt opneemt van 2014 naar 2015 is gestegen van 14%
naar 31%.

 ot de semipublieke sector rekent het adviespunt ook alle instanties en instellingen
T
op het gebied van zorg (van fysiotherapeut tot verpleeghuis tot (academisch)
ziekenhuis), alle instellingen op het gebied van onderwijs en de woningcorporaties
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uitdragen van melden en van het goed omgaan met zowel meldingen als met
degenen die melden.
Percentage klokkenluiderszaken 2014

Percentage klokkenluiderszaken 2015

14%

Totaal aantal zaken in behandeling en afgesloten zaken
In 2015 had het adviespunt in totaal 507 zaken in behandeling, bestaande uit
461 nieuwe contacten en 46 zaken uit 2014 of eerder. Het ging daarbij in 102
gevallen om een klokkenluiderszaak, 74 nieuwe klokkenluiderszaken uit 2015
en 28 nog lopende klokkenluiderszaken uit 2014 of eerder. Het adviespunt
heeft in 2015 in totaal 435 zaken afgesloten, waaronder 78 klokkenluiderszaken.
Aan het eind van 2015 waren in totaal 31 zaken in behandeling, bestaande uit
zeven niet-klokkenluiderszaken en 24 klokkenluiderszaken.

31%

Figuur 1.5 Stijging van het percentage klokkenluiderszaken in beginstadium

Melder houdt regie
Van de klokkenluiders die in 2015 voor het eerst het adviespunt om advies
vroegen heeft 23% afgezien van een melding of de meldprocedure gestopt.
Mogelijk speelt daarin te verwachten benadeling als gevolg van melden een
rol. Het meldklimaat is in deze gevallen kennelijk niet voldoende veilig om het
meldproces aan te vangen of door te zetten. In hoofdstuk 2 gaan we nader in
op de noodzaak van rechtsbescherming.

afgesloten

78

Benadeling van de melder
Ook het afgelopen jaar constateren we dat de meeste klokkenluiders te
kennen gaven dat zij door hun melding in hun rechtspositie zijn benadeeld.
85% van de klokkenluiders waarvan het adviestraject in 2015 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. Hoe het ook zij, feit blijft dat de meeste
klokkenluiders ons te kennen gaven dat zij voor hun gevoel door hun
melding zijn benadeeld. Dit gegeven onderstreept voor het adviespunt dat
de rechtsbescherming van klokkenluiders tegen benadeling verbetering
behoeft. Daarin is een belangrijke taak weggelegd voor werkgevers onder
meer door een volledige implementatie van een klokkenluidersregeling.
Dat betekent niet alleen een regeling vaststellen, maar ook actief het belang

van 2014

in behandeling

naar 2016

28

102

24

nieuwe instroom

74
2015
Figuur 1.6 In- en uitstroom van klokkenluiderszaken in 2015
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Signalering

In dit hoofdstuk “Signalering” doen wij verslag van kennis en ervaringen
die het adviespunt heeft opgedaan in zijn adviespraktijk. Het gaat dan om
ontwikkelingen of patronen op klokkenluidersgebied.
Klokkenluiderszaken naar branche
In het vorige hoofdstuk hebben we de nieuwe klokkenluiderszaken
toegedeeld aan de sectoren privaat, semipubliek en publiek. Figuur 2.1
deelt de klokkenluiderszaken die bij het adviespunt in 2015 binnenkwamen,
toe naar de verschillende branches. Dat levert een top 5 op in absolute
aantallen klokkenluiderszaken per branche. Deze is niet gerelateerd aan
de omvang van de branche. De top 5 is achtereenvolgens: Zorg, Zakelijke
dienstverlening (incl. business to consumer), Rijksoverheid, Onderwijs,
en Industrie of Bouw. In 2014 zagen we dezelfde top 5 met dat verschil dat
in 2015 de rijksoverheid de plaats van de gemeenten heeft ingenomen.
16
14

8

“Wat zou het mooi zijn als een ieder die een serieuze misstand in zijn
organisatie vermoedt, die daar zo snel mogelijk meldt. De organisatie
pakt de melding voortvarend op, doet onderzoek, stelt waar nodig orde
op zaken en beloont de melder die zijn verantwoordelijkheid nam, al of
niet en public. Maar zo ver zijn we nog (lang) niet. Deskundig en snel
advies aan degene die bezig is zijn weg te vinden, blijft heel belangrijk.
Het Adviespunt Klokkenluiders voorziet in die behoefte, dat zie je aan
de jaarlijkse aantallen die een beroep doen. Dat belang geldt ook voor
de mogelijkheid van onafhankelijk en deskundig onderzoek, nadat de
organisatie zelf aan bod is geweest.”

7
5

Zorg

Zakelijke
dienstverlening/B to C

Rijksoverheid

Figuur 2.1 Aantal klokkenluiderszaken per branche in 2015

FR ANK K ERCK H A ERT (voor zit ter Onder zoeksraad Integriteit O verheid)
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Onderwijs

Industrie/
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Klokkenluiderszaken naar aard van de misstand
Sinds de oprichting houden wij bij wat de aard van de misstand is,
waarover een cliënt advies inwint. Figuur 2.2. brengt voor 2015 de top vijf
in beeld. Nieuw in de top vijf is de categorie ‘Machtsmisbruik’. De categorie
‘Belangenverstrengeling/persoonlijk belang’ komt in 2015 niet meer in de
top vijf voor. De categorie ‘Fraude, verduistering of diefstal’ omvat het
grootste percentage klokkenluiderszaken (28%). Deze categorie staat nu
drie jaar op plaats één. Ook stijgt het percentage voor deze categorie ‘Fraude,
verduistering of diefstal’ elk jaar. De samenstelling van de categorieën
blijft altijd enigszins arbitrair. In de volgende paragraaf bezien we de aard
van de misstand opnieuw en richten we onze aandacht op het fenomeen
angstcultuur. Met een percentage van 20% komt deze aard van de misstand
op plaats twee van de top vijf uit figuur 2.2.

Fraude, verduistering
of diefstal

16

22

Gevaar gezondheid,
veiligheid en milieu

6

Schending van voorschriften
of regels

8

9

9

Mismanagement

7

12

8

21

3

6

28

14

7

5
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Angstcultuur
Een goede meldprocedure is noodzakelijk maar niet voldoende om te
bevorderen dat een werknemer een vermoeden van een misstand meldt
en dat de werkgever de zaak naar behoren afhandelt. Er is ook een veilig
meldklimaat nodig en bescherming van de melder tegen nadelige gevolgen.
Een veilig meldklimaat omvat een open cultuur waarin mensen zich durven
uit te spreken en hun mening durven te geven. De toon aan de top is hierbij
bepalend. De leiding van de organisatie draagt een open cultuur uit door
van hoog naar laag een kritische en open houding van management en
medewerkers te waarderen en te respecteren. In een open cultuur is de
hoogste leiding benaderbaar en aanspreekbaar en wordt tegenspraak en
discussie in de organisatie mogelijk gemaakt. Klokkenluidersbeleid maakt
onderdeel uit van een open cultuur. Klokkenluidersbeleid is meer dan alleen
een meldregeling vaststellen. Het omvat ook training van management en
voorlichting aan de medewerkers, publicatie van de meldregeling op een
toegankelijke plaats, goed opgeleide vertrouwenspersonen etc.
De ondernemingsraad kan hierbij een waardevolle partner zijn en waar nodig
als luis in de pels fungeren. Een angstcultuur is het tegenovergestelde van
een open cultuur en biedt geen veilig meldklimaat. De melder voelt zich
niet veilig om zich uit te spreken tegen de werkgever omdat hij bang is voor
negatieve consequenties.
Het afgelopen jaar gaf 20% van de mensen met een klokkenluiderszaak aan
dat er bij de organisatie waar zij werken een angstcultuur heerst (15 van de
74 klokkenluiderszaken). Een angstcultuur kan onder bepaalde voorwaarden
op zichzelf te kwalificeren zijn als misstand van maatschappelijk belang,
zeker als er sprake is van ernstig mismanagement of structurele intimidatie
van medewerkers. De leiding van de organisatie is ofwel de aanjager van de
angstcultuur ofwel betrokken bij het gedogen daarvan. Voorop staat dat de
bewering dat er een angstcultuur heerst, lastig is te onderbouwen.
Het gaat om ervaringen en gevoelens van de melder die objectiveerbaar
moeten worden gemaakt. Wil het maatschappelijk belang in het geding zijn,
dan moet de ervaren angstcultuur uitstijgen boven een individueel conflict
en worden gedragen door meerdere medewerkers in de organisatie.

2015
Machtsmisbruik

4

2014
2013

Figuur 2.2 Aard van de misstand in percentages van het totaal aantal
klokkenluiderszaken in 2015
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Van de klokkenluiderszaken met een angstcultuur stond in het overgrote
deel (80%) de angstcultuur op zichzelf. In een klein aantal gevallen (20%) was
er een combinatie met een andere misstand, zoals fraude of verduistering.
In meer dan de helft van de gevallen (60%) werd de zaak intern gemeld of
aangekaart bij de werkgever. In bijna al deze gevallen (89%) ondervond de
melder negatieve consequenties van zijn melding. Dit varieerde van ontslag,
niet verlengen contract tot schorsing of ziekmelding. De indruk is dat in een
organisatie met een angstcultuur het voor de ondernemingsraad erg lastig
is zijn rol goed te vervullen.
Voor angstcultuur is momenteel geen extern meldpunt beschikbaar.
Wanneer de wet HvK in werking treedt, kan de afdeling onderzoek van het
Huis onderzoek doen naar angstcultuur. 2

5

6

Rechtsbescherming tegen benadeling vanwege het melden van een
vermoeden van een misstand blijft dus een belangrijke voorwaarde om
de positie van de klokkenluider en het meldklimaat te verbeteren.
Wet HvK
In de wet HvK, die naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treedt, is een
bepaling opgenomen die werknemers en ambtenaren beschermt tegen
nadelige gevolgen van het doen van een melding van een misstand. Voor
ambtenaren geldt een dergelijk benadelingsverbod ook nu al. De ambtenaar
die te goeder trouw een vermoeden van een misstand volgens de procedure
meldt, mag daarvan geen nadelige gevolgen in zijn rechtspositie ondervinden
tijdens en na het volgen van die procedure (artikel 125quinquies, lid 3
Ambtenarenwet).
De wet HvK is ook van toepassing op degenen die anders dan uit
dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht, zoals zzp’ers, stagiairs
en vrijwilligers, maar omvat voor hen geen benadelingsverbod. De Eerste
Kamer heeft de regering bij motie verzocht spoedig alsnog tot een wettelijk
benadelingsverbod voor deze groep te komen. 3 De ervaring van het
adviespunt is dat klokkenluiders in veel gevallen de vermoede misstand
op enig moment (informeel) aan de orde stellen bij hun leidinggevende of
bijvoorbeeld tijdens een overleg op het werk. De werknemer is zich dan
niet bewust van het feit dat hij klokkenluider is. Hoewel op dat moment er
nog geen ‘formele melding’ is gedaan, moet de werkgever het moment van
informeel aankaarten wel als meldmoment aanmerken, zodat de melder
vanaf dat tijdstip rechtsbescherming toekomt. Hoe de werkgever in de
praktijk omgaat met de fase tussen het informeel te berde brengen van een
vermoede misstand en het tijdstip van formele melding op grond van de
meldprocedure, zal de toekomst uitwijzen. Het adviespunt zal hier in het
adviestraject aandacht aan besteden. De rechtsbescherming geldt ook voor
werkenden bij een werkgever met minder dan 50 werknemers. Deze kleine
werkgevers zijn niet verplicht een interne meldregeling vast te stellen. In de
wet HvK is niet vastgelegd dat de bewijslast wordt omgedraaid in geval van
benadeling als gevolg van het doen van een melding.

Noodzaak van rechtsbescherming
Van de klokkenluiders die het adviespunt in 2015 om advies vroegen, heeft
23% aan ons laten weten dat zij afzien van een (verdere) melding. Uit bijna
al deze zaken blijkt dat de melder het risico van negatieve gevolgen van het
doen van een melding niet wil nemen. Men is vooral bang voor benadeling
op het werk of om zijn baan te verliezen. Ook gaven mensen aan dat zij
de verwachte strijd en daarmee gepaard gaande spanningen niet over
zichzelf of hun gezin wilden afroepen. Tot slot gaven mensen aan dat zij
geen vertrouwen in de interne regeling van de werkgever hadden of in de
bereidheid van het externe meldpunt om de misstand te onderzoeken.
Dat de angst voor benadeling voorkomt, blijkt uit de gegevens over de
klokkenluiderszaken waarin het adviestraject in 2015 is afgerond. 85% van
de klokkenluiders gaf aan op enig moment negatieve gevolgen te hebben
ondervonden als gevolg van de melding bij de werkgever (Zie ook hoofdstuk
1 Adviespraktijk). In 22% van de klokkenluiderszaken gaf de melder aan
ontslagen te zijn of werd het contract niet verlengd. In 9% van de zaken kwam
de melder ziek thuis te zitten. Voor het overige werd pesten, bedreiging,
isoleren, schorsing, geen promotie maken of overplaatsing genoemd als
gevolg van de melding van de misstand. Ook nam 8% van de klokkenluiders
zelf ontslag. Op basis van deze gegevens komt nog steeds prominent naar
voren dat een zeer groot deel van de klokkenluiders nadeel ondervindt als
gevolg van het doen van een melding.
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EK 2015-2016, 34 105, C, p. 2
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EK, 2015-2016, 33 258 en 34 105, motie van het lid Bikker c.s. 1 maart 2016.
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We signaleren dat als het tot een procedure voor de rechter komt vanwege
benadeling (meestal een verzoek van de werkgever om ontbinding van de
arbeidsovereenkomst), de bewijslast voor de melder zwaar kan zijn en de
kosten voor juridische bijstand zeer hoog kunnen worden. Dit draagt niet bij
aan een veilig meldklimaat en blijft een punt van zorg voor het adviespunt.
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Voor beursgenoteerde vennootschappen met een statutaire zetel in
Nederland geldt sinds 2003 de ‘Nederlandse Corporate Governance Code’,
ook bekend als de ‘Code Tabaksblat’. Daarin staat in artikel II.1.7 dat het
bestuur er zorg voor draagt dat werknemers zonder gevaar voor hun
rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende
onregelmatigheden binnen de vennootschap van algemene, operationele
en financiële aard. Deze klokkenluidersregeling moet op de website van de
vennootschap geplaatst worden. Op 11 februari 2016 heeft de Monitoring
Commissie Corporate Governance Code een voorstel voor herziening van
de Nederlandse corporate governance code gepresenteerd. De Commissie
stelt voor een nieuwe best-practice-bepaling (2.5.3 v.) op te nemen om een
regeling op te stellen voor het melden van (vermoedens van) misstanden
binnen de vennootschap en deze regeling op de website te plaatsen.

Reguleringslandschap
Het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders is op 1 maart 2016 door de Eerste
Kamer aangenomen. De wet HvK verplicht werkgevers bij wie tenminste
50 personen werkzaam zijn, tot het vaststellen van een procedure voor het
omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. De wet
HvK zal naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden. Deze wet schept
verplichtingen voor zowel de private als de (semi)publieke sector. Voor de
publieke sector zal de wet HvK geen grote wijzigingen met zich meebrengen
aangezien er al een wettelijke verplichting is tot het vaststellen en uitvoeren
van een regeling omtrent het melden van en omgaan met vermoedens van
een misstand. Voor de private en semipublieke sector bestond nog geen
wettelijke verplichting. In het najaar van 2015 heeft het adviespunt, in het
kader van voorlichting en dienstverlening, een modelregeling ‘Omgaan met
melden vermoeden misstand of onregelmatigheid’ opgesteld voor de private
en de semipublieke sector. Deze modelregeling voldoet volledig aan de
vereisten en het systeem van de wet HvK.
Hierna stippen we kort aan – zonder daarbij uitputtend te zijn – welke
verplichtingen tot het vaststellen van een meldregeling en welke (model)
klokkenluidersregelingen er in 2015 bestaan in achtereenvolgens de private,
semipublieke en publieke sector.

Voor banken en beleggingsondernemingen volgt uit artikel 71 lid 3 van de
Bankenrichtlijn dat zij over “passende procedures dienen te beschikken opdat
hun werknemers in staat zijn inbreuken intern via een specifiek, onafhankelijk
en zelfstandig kanaal te melden”.
Artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties bepaalt dat de
accountantsorganisatie een regeling heeft die waarborgt dat personen
van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar
verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende
onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie
aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten
worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de
onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig
worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de
accountantsorganisatie. Lid 2 schrijft voor dat de regeling op de website
van de accountantsorganisatie geplaatst moet worden.

Private sector
De sociale partners, verenigd in de Stichting van de
Arbeid, hebben de ‘Verklaring inzake het omgaan
met vermoedens van misstanden in ondernemingen’
vastgesteld. Deze verklaring is voorzien van een
voorbeeldmeldregeling, die door een aantal
bedrijven (gedeeltelijk) is overgenomen. Ook kan
deze regeling bij cao worden geïmplementeerd.
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Pensioenfondsen hebben een governancecode opgesteld die is bedoeld voor
alle pensioenfondsen met een statutaire zetel in Nederland. Deze code is
opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Uit artikel
2.11.1 blijkt dat het bestuur er voor zorgt dat alle betrokkenen bij het fonds de
mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene,
operationele en financiële aard. In artikel 2.11.2 staat opgenomen dat het
bestuur er voor zorgt dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds,
zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden
binnen het pensioenfonds. Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene,
van operationele en van financiële aard.
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Voor leden van de sectororganisatie voor het primair onderwijs bestaat de ‘Code
Goed Bestuur in het primair onderwijs’.
Artikel 16 van de code bepaalt dat het schoolbestuur een organisatiecultuur
binnen de organisatie bevordert die het mogelijk maakt dat werknemers en
andere belanghebbenden melding durven te maken van door hen vermoede
onregelmatigheden binnen de organisatie. Daarbij behoort bescherming van
de rechtspositie van degene die dergelijke zaken aan de orde stelt. Voor leden
van de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs geldt sinds augustus
2015 de (herziene) ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’. Op grond van deze code
moeten scholen een klokkenluidersregeling hebben en publiceren. Uit artikel
26 volgt dat het interne toezicht er op toeziet dat er een klokkenluidersregeling
bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun
belangen onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te
maken. Het interne toezicht is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling
en dient er specifiek op toe te zien dat de belangen van de klokkenluider ook
daadwerkelijk voldoende beschermd worden.
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe ‘Branchecode goed bestuur’ in het mbo in
werking getreden. De verantwoordelijkheden van colleges van bestuur
gelden als lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de MBO-Raad. Uit artikel
3 lid 6 en 7 blijkt dat het college van bestuur er voor zorgt dat werknemers
van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen rapporteren
over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling en dat de
klokkenluidersregeling gepubliceerd moet worden op de website van de
instelling. Op basis van artikel 4 lid 11 dient de raad van toezicht zorg te dragen
voor een transparante klokkenluidersregeling en voor een correcte afwikkeling
als van deze regeling gebruik wordt gemaakt.
De Vereniging van Hogescholen heeft op 3 oktober 2013 een herontwerp van
de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’ vastgesteld. Uit artikel II.1.5 volgt
dat het college van bestuur er voor zorgdraagt dat werknemers zonder gevaar
voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende
onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de
hogeschool. Tevens moet de klokkenluidersregeling gepubliceerd worden op
de website van de hogeschool.

Naast bovengenoemde regelingen heeft een aantal bedrijven zelf
een klokkenluidersregeling geïmplementeerd. Ten slotte hebben
brancheverenigingen vaak een (model)meldregeling vastgesteld.
Semipublieke sector
Voor de semipublieke sector, die onder meer bestaat uit zorg, onderwijs
en woningbouwcorporaties, bestaat op dit moment geen overkoepelende
regelgeving over het melden van misstanden.
De brancheorganisaties in de zorg hebben in 2010
de ‘Zorgbrede Governance Code’ opgesteld.
In artikel 3.1.5 van de code staat opgenomen dat
werknemers en anderen die in een contractuele
relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar
voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te
rapporteren over vermeende onregelmatigheden
binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele
en/of financiële aard. Ook volgt uit dit artikel dat de klokkenluidersregeling
algemeen bekend moet worden gemaakt. Uit de toelichting bij dit artikel blijkt
dat ook ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier gemeld
kunnen worden.
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Uit het voorgaande is op te maken dat diverse regelingen op dit moment
in de private en semipublieke sector uitgaan van de mogelijkheid tot het
melden van onregelmatigheden, terwijl de wet HvK daarin niet voorziet.
De wet HvK gaat uit van het melden van een misstand met een
maatschappelijk belang. Het adviespunt hecht er waarde aan dat de
verplichtingen om klokkenluidersregelingen ook open te stellen voor het
melden van onregelmatigheden kunnen worden gemeld, blijven bestaan.
De modelregeling van het adviespunt biedt werknemers de mogelijkheid
een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid te melden.
Het adviespunt acht het tevens van belang dat de meldregeling goed
vindbaar en toegankelijk is voor alle (ex)werknemers van de organisatie.
Het verdient daarom aanbeveling dat de regeling wordt gepubliceerd op
de website van de organisatie.
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Overheden op weg naar een goed meldbeleid
Lokale overheden hebben sinds 2003 de verplichting om een interne
meldregeling te hebben en zij zijn sinds 2011 verplicht deze meldregeling
op internet te publiceren. In de eerste helft van 2015 heeft het adviespunt
samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van
Waterschappen (UvW) een enquête onder de leden van VNG en UvW
gehouden over het omgaan met het melden van een vermoeden van een
misstand binnen de organisatie. De resultaten van de enquête leerden
onder meer dat bijna tien procent van de lokale overheden had aangegeven
geen meldregeling te hebben en dat een kwart had aangegeven dat de
meldregeling niet op internet was gepubliceerd. Het adviespunt, VNG en
de UvW hebben naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête een
gezamenlijke Handreiking opgesteld met aanbevelingen voor een goede
meldregeling en een goed meldbeleid.

Publieke sector
Voor het Rijk en de Politie is op 15 december
2009 een besluit vastgesteld: ‘Besluit melden
vermoeden van misstand bij Rijk en Politie’.
In het besluit staat in artikel 1 lid 1 onder b
opgenomen welke organisaties hieronder
vallen. Voor defensie is op 30 augustus 2010
een afzonderlijk besluit vastgesteld met daarin
een regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand.
Andere sectorale overheidswerkgevers, waaronder provincies (IPO),
gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW), hebben (model)regelingen
tot stand gebracht die in grote mate overeenkomen met de hierboven
omschreven procedure voor Rijk en Politie. Elke provincie, gemeente of
waterschap kan deze regeling (gedeeltelijk) overnemen. In de paragraaf
hierna gaan we nader in op de waterschappen en gemeenten.
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HOOFDST UK 3

Voorlichting

“Gelukkig is er nu veel aandacht voor de positie van de klokkenluider.
Het Adviespunt heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Maar er
moet nog veel verbeteren. Ook in de toekomst zullen werkgevers en
werknemers blijven werken aan de verbetering van de positie van
de klokkenluiders.”
M A R I Ë T T E H A M E R ( v o o r z i t t e r S E R)

Het adviespunt is er voor klokkenluiders. Daarnaast zet het adviespunt zich
door middel van voorlichting in voor goede meldregelingen, een veilig
meldklimaat en het verbeteren van de omgang met het thema klokkenluiden
in het algemeen. In 2015 heeft het adviespunt weer geregeld presentaties en
workshops gegeven, zoals bij een werknemersorganisatie, op een congres
over bestuurskunde, bij een bestuurlijk netwerk en bij een vereniging voor
institutionele beleggers. Ook heeft het adviespunt een presentatie gegeven
tijdens het Nationaal Compliance Congres en tijdens een internationale
workshop georganiseerd door de Europese Commissie. Daarnaast hebben
medewerkers van het adviespunt zelf diverse congressen en seminars
bijgewoond rond het thema klokkenluiden en integriteit. Zo waren we
onder meer vertegenwoordigd bij de Dag van de Integriteit. Ook schrijven

medewerkers van het adviespunt met enige regelmaat artikelen over
klokkenluiden, zoals in 2015 onder meer in het Audit Magazine en in het
Jaarboek Integriteit.
Voorlichting aan werkgevers
In 2015 hebben 15 werkgevers contact met ons opgenomen. In 13 gevallen
vroegen zij om informatie en algemeen advies bij het opstellen of updaten
van een klokkenluidersregeling. Nadat de Tweede Kamer op 2 juli 2015
het gewijzigde wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders unaniem had
aangenomen, heeft het adviespunt een informatiepakket voor de private
en de semipublieke sector samengesteld.
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Voorwaarden voor een veilig meldklimaat

Kenmerken van een goede interne meldregeling

1. 	Het bestuur van de organisatie en de leidinggevenden dragen het belang
van het doen van meldingen en van goed omgaan met meldingen en
met de melders actief uit.
2. 	Er zijn vertrouwenspersonen die volledig onafhankelijk en vertrouwelijk
opereren en werknemers informatie, advies en ondersteuning geven.
3. 	Leidinggevenden en vertrouwenspersonen worden regelmatig
getraind in het omgaan met meldingen en melders conform de interne
meldregeling.
4. 	Werknemers krijgen regelmatig voorlichting over het doen van een
melding en wat daarbij komt kijken.
5. 	De organisatie doet regelmatig onderzoek naar de door werknemers
ervaren ruimte voor tegenspraak en naar de veiligheid van het
meldklimaat.

1. 	Eigen werknemers (waaronder zzp’ers, stagiaires en vrijwilligers) kunnen
een interne melding doen van een vermoeden van een misstand of
onregelmatigheid.
2. 	Werknemers van een andere organisatie kunnen een interne melding
doen van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid.
3. 	 De identiteit van de melder is en blijft vertrouwelijk.
4. 	De melder en andere betrokkenen worden ook écht beschermd tegen
benadeling, door preventie, korte lijntjes om maatregelen te nemen en
de mogelijkheid van onderzoek naar benadeling.
5. 	De melder wordt betrokken bij het onderzoek. Hij wordt gehoord en kan
reageren op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever.
6. 	De meldregeling biedt helderheid over wanneer een externe melding
kan worden gedaan.
7. 	De meldregeling is te vinden op intranet en op de website van de
organisatie.
8. 	De meldregeling en het interne meldbeleid worden regelmatig in
samenspraak met de ondernemingsraad geëvalueerd.

Het informatiepakket bestaat uit begeleidende brieven voor werkgevers,
ondernemingsraden, werkgevers- en brancheorganisaties en
werknemersorganisaties, een informatiebrief en een (model)regeling.
De informatiebrief gaat in op de belangrijkste onderdelen van de wet HvK
en het belang van het goed omgaan met het melden van een vermoeden
van een misstand en doet hiervoor aanbevelingen.

Het informatiepakket voor de private en de semipublieke sector is sinds
november 2015 gratis beschikbaar op de website van het adviespunt. Het
adviespunt heeft het informatiepakket via een groot aantal kanalen onder de
aandacht gebracht bij onder meer werkgevers, managers, HR-medewerkers,
vakbonden en ondernemingsraden. Zo is in 2015 een nieuwsbericht met een
link naar de website van het adviespunt verzonden met de nieuwsbrieven van
VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland en via het adressenbestand
van de Commissie bevordering Medezeggenschap van de SER. Daarnaast is
het nieuwsbericht gepubliceerd op diverse websites gericht op management
en HR. Tot slot is het nieuwsbericht veelvuldig gedeeld via sociale media.

Modelregeling
Een van de onderdelen van de wet HvK is de wettelijke verplichting voor
alle werkgevers bij wie 50 of meer mensen werkzaam om een (aangepaste)
interne meldregeling te hebben. De (model)regeling van het adviespunt
voldoet aan de vereisten en aan het systeem van de wet HvK en bevat
daarnaast diverse aanvullende bepalingen om het goed omgaan met melding
en melder in de praktijk te waarborgen.
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INT ERV I E W

Een
klokkenluider
vertelt

Hij werkte als installateur bij een organisatie waar forse risico’s ten
aanzien van de brandveiligheid van een aantal sauna’s werd geconstateerd.4
De situatie speelde al langere tijd, meerdere deskundigen kwamen tot
dezelfde conclusie en er waren toen ook al diverse branden geweest.
Hoe verliep dat in eerste instantie?
“De onveilige situatie is door mij en een collega eerst intern aangekaart
bij de eigenaar. Aanvankelijk hadden wij de indruk dat de eigenaar mee
wilde werken om de problemen op te lossen. Er werd hiervoor een extra
medewerker aangenomen, maar die werd ernstig ziek en werd daarna uit
financieel oogpunt niet vervangen. Eerst leek het allemaal serieus genomen
te worden door de eigenaar, maar uiteindelijk werden onze voorstellen door
hem allemaal van tafel geveegd. Ik heb het vervolgens ook bij de gemeente
en het ministerie aangekaart, maar daar kreeg ik geen gehoor. En daarna bij
de Ombudsman, maar die verwees weer naar de gemeente, dus ook dat liep
vast. Op dat moment was ik even verslagen.
Tot het moment dat ik weer door de eigenaar werd benaderd om de
installaties op mijn manier op orde te maken. Maar toen hij zich daar toch
weer mee ging bemoeien en het oplossen van de problemen onmogelijk
maakte, was voor mij de maat vol. Toen heb ik de Arbeidsinspectie en de
vakbond benaderd, en is de zaak gaan rollen.”

Omwille van de vertrouwelijkheid is dit interview geanonimiseerd en
zijn bepaalde details weggelaten.
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Welke gevolgen had dat?
“Dit heeft geleid tot een aantal rechtszaken, waarvan sommige nog steeds
lopen. Op het persoonlijke vlak ben ik onder meer met de dood bedreigd.
Op een gegeven moment werd ik wel bang door alle toestanden. Uiteindelijk
ben ik daar weggegaan, samen met twee collega’s. Ik stond er dus niet alleen
voor, maar ik heb de zaak wel als enige doorgezet. Mensen worden er op den
duur ook een beetje moe van. Dat snap ik ook, maar ‘Wie a zegt, moet ook
b zeggen’, vind ik. Ik heb ook een gezin, en voor je privéleven levert dat best
veel spanningen op. Op een gegeven moment draait zo’n beetje alles om de
zaak, en daar waren ze thuis ook wel een keer klaar mee.”
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Hoe voelt dat, klokkenluider zijn?
“In mijn geval voelt dat niet bijzonder. Ik strijd graag met open vizier en ik
had ook medestanders. Toch heb ik ook tijden gekend dat ik mij heel slecht
voelde en ik er een beetje depressief van werd, absoluut. Maar dan gaan
er weer dingen goed en daar krijg je toch weer energie van. Als dat niet zo
was geweest dan was het lastig geworden. Ik heb nu gelukkig een andere
werkgever gevonden, en ik heb van begin af aan open kaart gespeeld over
de situatie. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn nieuwe werkgever.”
Waarom zet u uw zaak nu nog door?
“Een aantal gerechtelijke onderzoeken is nog niet afgerond, en de kern
van het probleem is ook nog steeds niet aangepakt. Ik vind niet dat ik mij
kan omdraaien en doen alsof ik niets heb gezien. Soms wordt mij wel eens
gevraagd: “Ben je niet rancuneus?”. Maar dat is niet zo. Want stel dat er
weer brand uitbreekt en er iemand letsel oploopt of omkomt?”

En het contact met het adviespunt?
“Er waren op een gegeven moment radiospotjes van het adviespunt.
En ik wilde mijn ei kwijt. Dat was eigenlijk de aanleiding om contact op
te nemen. Ik dacht niet dat het adviespunt op dat moment nog veel voor
mij kon betekenen, want ik had al veel zaken lopen. En toch heb ik daarna
informatie op gestuurd naar het adviespunt en heb ik samen met de adviseur
van het adviespunt een aantal brieven opgesteld. Daar zijn onder meer de
excuses van de burgemeester uitgerold en een onderzoek in opdracht van
de rekenkamercommissie. De controlefrequentie van de gemeente is ook
omhoog gegaan.”

Hoe kijkt u er nu op terug?
“Ik ben uiteindelijk toch blij dat ik het gedaan heb allemaal. Een opgelucht
gevoel overheerst. Het heeft mijn leven in die zin ook verrijkt dat je als het
ware ook een persoonlijke groei doormaakt. En ik ben zeker niet verbitterd,
want ik weet dat er ook goede werkgevers zijn. Wat wel heel belangrijk is,
is dat je je zaakjes heel goed op orde moet hebben. Zo niet, dan ga je echt
het schip in. Rapporten, foto’s en overig bewijsmateriaal, zorg dat je zo goed
mogelijk hebt vastgelegd wat er precies aan de hand is.”
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Klanttevredenheid
“Een klokkenluiders zaak met een positief einde,
dat hoor je niet vaak. Zonder het Adviespunt
Klokkenluiders hadden we er nog nooit van gehoord.”
V I C T O R VA N W U L F E N (k l o k k e n l u i d e r D e f e n s i e)

“Door samenwerking en bundeling van expertise,
hebben we het afgelopen jaar gezamenlijk in enkele
zaken voor de melder het verschil kunnen maken.”
G E R R I T D E W I T ( v o o r z i t t e r E x p e r t g r o e p K l o k k e n l u i d e r s)

Het Adviespunt Klokkenluiders werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering
van de dienstverlening. Ook dit jaar hebben wij onze cliënten gevraagd naar
hun ervaringen met onze dienstverlening. Hierbij maken wij onderscheid
tussen klokkenluiders en overige contacten.

aan dat zij contact opnamen voor advies en/of ondersteuning bij het
melden van een misstand. Wij vroegen de klokkenluiders naar een aantal
aspecten van onze dienstverlening: bereikbaarheid, snelheid, vriendelijkheid,
betrokkenheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de website. Uit de reacties die
wij ontvingen, blijkt dat de meeste respondenten zeer tevreden zijn met onze
dienstverlening.
Daarnaast geeft een meerderheid van de ondervraagde klokkenluiders
spontaan aan zich erg gesteund te hebben gevoeld in een moeilijke periode
tijdens hun leven. Een enkeling betreurt het dat het adviespunt de misstand
zelf niet kan aanpakken.

Klokkenluiders
Onder de bevraagde klokkenluiders blijkt een ruime meerderheid van de
respondenten (82%) het adviespunt via het internet te vinden. Andere
manieren waarop men met het adviespunt in contact kwam waren via de
media of via een bekende. De klokkenluiders gaven in de meeste gevallen
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Figuur 4.1 Tevredenheid klokkenluiders

40%

19%

18%

16%
7%

Zeer
tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

5

6

Overige contacten
Ook de overige contacten geven in meerderheid aan het adviespunt vooral
via internet te vinden, zij het in iets mindere mate (53%). 21% van deze
groep geeft aan via een andere instantie of een bekende in aanraking te zijn
gekomen met het adviespunt.
De redenen om contact op te nemen lopen sterk uiteen: van achtergrondvragen
die voortkomen uit diverse vakdisciplines tot het melden van vermeende
misstanden die uiteindelijk niet vallen onder onze definitie van klokkenluiden.
In een aantal gevallen leidt dit tot teleurstellingen over het uiteindelijke advies.
Ook de overige contacten vroegen wij naar dezelfde aspecten van onze
dienstverlening: bereikbaarheid, snelheid, vriendelijkheid, betrokkenheid,
zorgvuldigheid en kwaliteit van de website. Ook in deze groep is men
overwegend tevreden.
Gemiddeld genomen gaf de groep overige contacten hetzelfde oordeel over
onze dienstverlening als vorig jaar. Wel zijn zowel de positieve als negatieve
oordelen uitgesprokener. Vorig jaar gaf 26% van de groep aan zeer tevreden
te zijn, en gaf 8% het oordeel zeer ontevreden.
De zeer ontevredenen zijn met name ontstemd dat hun kwestie zich niet als
klokkenluiderszaak liet kwalificeren. Hoewel het adviespunt die teleurstelling
niet altijd kan wegnemen, blijft het adviespunt zich inzetten voor het zo goed
mogelijk bedienen van al zijn cliënten.
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Figuur 4.2 Tevredenheid overige contacten
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Over
het adviespunt
“Klokkenluiders tasten doorgaans in het donker waar het gaat om hun
mogelijkheden van handelen en rechtspositie. Vaak zijn ze ook niet zo
zeker van hun stuk of raken ze stilaan geïsoleerd. De voorbije jaren is
het Adviespunt die nood tegemoet gekomen. Met deskundigheid en
onafhankelijkheid werden klokkenluiders gesteund hun eigen beslissingen
te nemen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat die nood blijft
bestaan wanneer melden in een geregelde context kan. De nieuwe
wetgeving stuurt aan op zo’n geregelde en veilige context. Ik hoop
dat het Huis voor Klokkenluiders de adviesnood kan blijven ledigen.”
W I M VA N D E K E R C K H O V E (P r i n c i p a l L e c t u r e r, U n i v e r s i t y o f G r e e n w i c h
B u s i n e s s S c h o o l , l i d R vA A d v i e s p u n t K l o k k e n l u i d e r s)

“Een potentiële klokkenluider worstelt. Het is voor hem of haar geen
gemakkelijk besluit om naar buiten te treden. Het Adviespunt
Klokkenluiders heeft voor klokkenluiders meer dan een stevig fundament
neergezet. Daarop kan een mooi Huis voor Klokkenluiders worden
gebouwd en ingericht. Tegelijkertijd geldt: we kunnen pas echt tevreden
zijn als we met zijn allen een open werkcultuur creëren.”

Van tijdelijk besluit naar wettelijke basis
Na advisering door de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het
overheidspersoneelsbeleid is in 2009 het besluit genomen tot oprichting
van één Advies- en Verwijspunt Klokkenluiden voor markt en overheid
gezamenlijk. Nadat in eerste instantie werd uitgegaan van onderbrenging
bij de Nationale ombudsman of de SER, heeft het kabinet in 2011 op basis
van een tijdelijke regeling (Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt
klokkenluiden, Staatsblad 2011, nr. 427) een zelfstandige Commissie ingesteld.

J A C Q U E S VA N H U L S E N ( R a a d v o o r O v e r h e i d s p e r s o n e e l s b e l e i d )
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Het adviespunt is sinds 1 oktober 2012 operationeel. In haar
evaluatierapport oordeelde Berenschot dat het adviespunt ‘een effectief
opererende organisatie [is] die zich [met zijn advies- en verwijsfunctie]
in korte tijd een positie heeft weten te verwerven in het veld van
klokkenluidersvoorzieningen’ (Veilig misstanden melden op het werk,
Berenschot, juli 2014).
Het tijdelijk besluit is in 2015 verlengd tot het moment dat de Wet Huis
voor Klokkenluiders in werking zal treden (Staatsblad 2015, nr. 202). Met
de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders zal de door het adviespunt
vervulde onafhankelijk advies- en verwijsfunctie een permanente positie
krijgen binnen het stelsel van klokkenluidersvoorzieningen.
Commissie, Bureau en Raad van Advies
Het adviespunt brengt jaarlijks voor 1 april verslag uit van zijn
werkzaamheden in het voorafgaande jaar aan de ministers van BZK
en SZW, de Staten-Generaal, de Stichting van de Arbeid en de Raad
voor het Overheidspersoneelsbeleid.
De werkzaamheden vloeien voort uit de drieledige taak van het adviespunt:
• 	(potentiële) klokkenluiders informatie en advies geven over en
ondersteuning bieden bij mogelijke vervolgstappen;
•	op basis van opgedane ervaringen signaleren van ontwikkelingen
en trends op klokkenluidersgebied;
•	algemene voorlichting geven over het omgaan met een vermoeden
van een mogelijke misstand op het werk.

Verlenging
tijdelijk besluit

01-07
2016

Het Adviespunt Klokkenluiders bestaat uit een Commissie, een Bureau en
een Raad van Advies. 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.
De medewerkers van het Bureau (formatief zes fte) bemensen het adviespunt
en adviseren degenen die bij ons aankloppen. Aan het eind van 2015 werken
evenveel vrouwen als mannen bij het adviespunt.

Verwachte
ingangsdatum
Wet Huis voor
Klokkenluiders

Figuur 5.1 Van tijdelijk besluit naar wettelijke basis
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In 2014 heeft het adviespunt een (onbezoldigde) raad van advies aan zich
verbonden die fungeert als klankbordgroep. 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 2015 hebben er twee
bijeenkomsten plaatsgevonden met de Raad van Advies waarbij er over
een aantal inhoudelijke thema’s is gesproken.
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De video staat op onze website, op YouTube, en wordt regelmatig ingezet bij
presentaties. Een aantal fragmenten van de video dienen als illustratie in dit
jaarverslag. In november en december heeft het adviespunt een aantal landelijke
advertentiecampagnes gevoerd in Dagblad Metro, op Sky Radio en op Radio
538. Het primaire doel van de campagnes was het breed onder de aandacht
brengen van het Adviespunt Klokkenluiders en zijn diensten.Het adviespunt
schreef in 2015 ook artikelen in (vak)bladen, om zo specifieke doelgroepen
gericht te kunnen benaderen. Nieuw in 2015 was ook dat het adviespunt
medewerking verleende aan het tv-programma de Wachtkamer, alwaar een van
de door het adviespunt geholpen klokkenluider zijn verhaal deed.

Begroting
Het Adviespunt Klokkenluiders wordt gefinancierd door de ministeries
van BZK en SZW en had in 2015 een begroting van € 1.000.000.
Opleiding
Om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, scholen de
medewerkers van het Bureau zich met regelmaat bij. Zo hebben de
bureaumedewerkers het afgelopen jaar deelgenomen aan trainingen op
het gebied van gesprekstechnieken en regelmatig ervaringen uitgewisseld
met andere vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland.
Communicatie
Het merendeel van de klokkenluiders en de overige contacten komt in
eerste instantie met ons in contact via de website. Om de toegankelijkheid
van het adviespunt op dat vlak te verbeteren heeft het adviespunt in het
eerste kwartaal van 2015 een nieuwe website gelanceerd. De website heeft
een frisse, uitnodigende uitstraling, en is optimaal beveiligd tegen misbruik
van gegevens. Voor sommige mensen blijkt het fenomeen klokkenluiden
en wat het adviespunt daarin kan betekenen nog steeds behoorlijk abstract
te zijn. Wat is bijvoorbeeld een ‘misstand’? Of wanneer heb ik nu te maken
met een klokkenluiderszaak of niet? Om dit ook op visuele wijze te kunnen
verduidelijken, hebben we dit jaar een animatievideo laten maken.
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Aanbevelingen voor
de nabije toekomst
“TI-NL hoopt dat melders bij het Huis voor Klokkenluiders even
onafhankelijk en deskundig geadviseerd zullen worden als bij het
Adviespunt. Een veilig meldklimaat is voor melders essentieel, binnen
én buiten de werkomgeving. Hiermee wordt de integriteit van de
overheid, het bedrijfsleven en uiteindelijk de maatschappij gediend.”
A N N E S C H E LT E M A B E D U I N (a l g e m e e n d i r e c t e u r Tr a n s p a r e n c y
International Nederland)

“Melders van mogelijke misstanden verdienen een luisterend oor en een
helpende hand. Omdat dit lang niet altijd vanzelfsprekend is, begeleidt
het Adviespunt Klokkenluiders werknemers hierbij. En zo ondersteunt
BIOS de werkgevers bij het ontwikkelen en invoeren van integriteitsbeleid,
zodat integriteitsschendingen al zo veel mogelijk aan de voorkant
voorkomen worden. Het was voor BIOS altijd een geruststelling dat wij
melders goed konden doorverwijzen naar het Adviespunt Klokkenluiders.
Ik hoop dat het Huis voor Klokkenluiders dezelfde kwaliteit van begeleiding
aan melders blijft bieden. Dan kunnen we samen blijven werken aan
integriteit in Nederland.”

Het melden van misstanden moet intern en extern goed geregeld zijn.
Het adviespunt heeft eraan bijgedragen dat melders van vermoedelijke
misstanden minder de dupe worden van hun handelen, en dat zij gaan
gelden als voorvechters in het bevorderen van de integriteit van organisaties.
Het melden van een misstand op het werk vraagt om moed. Die moed
verdient waardering. Het meldproces moet steeds normaler worden en
het meldklimaat steeds veiliger. Ook de wet Huis voor klokkenluiders zal
daaraan kunnen bijdragen. Het adviespunt zal integraal worden opgenomen
in het Huis.

M A R I J N TJ E Z W E E G E R S (h o o f d B u r e a u I n t e g r i t e i t s b e v o r d e r i n g
O p e n b a r e S e c t o r)
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Met enige trots kijken wij terug op ruim drie jaar kennis en ervaring opdoen
op het vlak van het effectief adviseren van klokkenluiders. Ten behoeve van
de voorbereiding van het Huis heeft het adviespunt zijn kennis en ervaring
neergeslagen in een document (Lieux de mémoire, oktober 2015). We kijken
daarin niet alleen terug op een succesvol adviespunt, maar werpen tevens
een blik richting de toekomst. Voor die toekomst hebben wij een aantal
aanbevelingen gedaan, welke hieronder zijn weergegeven.
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Raad van Advies
5.	Het adviespunt heeft profijt gehad van zijn Raad van Advies.
Ook het HvK kan profijt hebben van een dergelijk adviescollege.
Samenwerking OM
6.	Artikel 17a dat regelt dat het Huis en het College van procureursgeneraal afspraken maken over samenwerking en informatieuitwisseling en dat vastleggen in een samenwerkingsprotocol,
verdient in een vroeg stadium navolging.

Begrippenkader
1.	Het adviespunt hanteert een doordacht en beproefd begrippenkader
dat aansluit bij de wet HvK. Het HvK kan het begrippenkader van het
adviespunt ongewijzigd overnemen.

Onafhankelijkheid adviesfunctie
7. 	Voorzie de afdeling advies van een eigen e-mailadres, een eigen
telefoonnummer en zo mogelijk een eigen adres. Als de adviseurs
de telefoon van de advieslijn niet als eerste beantwoorden verdient
het aanbeveling de afdeling advies met een eigen frontoffice toe te
rusten met medewerkers specifiek toegewezen aan de afdeling advies.
8.	Bezie nauwlettend de afbakening van taak en werkzaamheden van
de afdeling advies en de afdeling onderzoek in die gevallen dat de
geadviseerde klokkenluider besluit zijn zaak bij de afdeling onderzoek
te melden.
9.	Voorzie in enigerlei borging dat de afdeling advies en de afdeling
onderzoek onafhankelijk tot een verschillend oordeel kunnen komen
in eenzelfde zaak en biedt de ruimte om dat in de communicatie vanuit
het Huis voldoende duidelijk tot uitdrukking te kunnen brengen.
10.	Waak erover dat de afdeling advies te allen tijde het belang van de
klokkenluider centraal kan stellen gericht op het beperken van de
risico’s voor de melder en op het sorteren van het bedoelde effect
van de melding.

Adviesproces
2.	Het HvK kan het adviesproces, zoals door het adviespunt vormgegeven,
ongewijzigd overnemen als een volwaardige invulling van de advies- en
verwijsfunctie.
Signaleringstaak
3.	De wet HVK onderscheidt niet expliciet een signaleringstaak voor het
HvK. De wetgever acht het wel wenselijk dat het HvK de signaleringstaak
een plaats geeft binnen zijn taakopvatting. Het adviespunt beveelt aan
dat het HvK de signaleringstaak van het adviespunt ongewijzigd in stand
houdt binnen het HvK.
Voorlichtingstaak
4.	Het HvK kan de algemene voorlichtingstaak van het adviespunt
ongewijzigd overnemen. Daarbij is het van belang als onderdeel van
deze taak aandacht te hebben voor het informeren van werkgevers.
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In het jaarverslag over 2014 formuleerde het adviespunt een viertal
aanbevelingen die nog steeds actueel zijn. Die volgen hierna.
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Beschermd openbaar maken
Het adviespunt is 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. (Zie figuur 6.1). 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 de wet HvK is deze optie
niet opgenomen. Het adviespunt vindt een dergelijk systeem nog steeds een
belangrijk punt en blijft dit uitdragen.

Juridische bijstand
In de afgelopen jaren heeft het adviespunt vastgesteld dat er klokkenluiders
zijn die niet de financiële middelen hebben om een juridische procedure te
voeren. De wet HvK voorziet niet in dergelijke ondersteuning. Het adviespunt
vindt ondersteuning nog steeds een belangrijk punt en blijft dit uitdragen.
11.	Voorzie in de mogelijkheid van juridische bijstand aan klokkenluiders in
arbeidsrechtelijke kwesties.

14.	Ga na 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.

Meer uitgewerkte wettelijke bescherming tegen benadeling
In de jaarverslagen 2013 en 2014 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. De wet HvK voorziet nu in een algemene beschermingsbepaling
voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. Er is wel nog ruimte voor
verbetering.

Mate van zekerheid
van de zaak

12.	Bied ook zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers bescherming tegen
benadeling en geef de bescherming tegen benadeling inhoudelijk verder
handen en voeten.

Pers en Politiek

Onderzoek bij meldinstanties aandacht voor klokkenluiders
We hebben de afgelopen jaren 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.

Inspecties en
toezichtshouders
Werkgever

Intern melden

13.	Onderzoek of er bij meld- en onderzoeksinstanties voldoende aandacht
is voor de bijzondere positie van klokkenluiders.

Extern melden

Figuur 6.1 Systeem van beschermd openbaar maken
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Raad van advies
Fred Plukker, Interim-manager, adviseur raden van toezicht en
raden van bestuur, coach
Liesbeth Spies, Burgemeester van Alphen aan den Rijn,
voormalig Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Fred Spijkers, Klokkenluider, voormalig bedrijfsmaatschappelijk werker
bij het Ministerie van Defensie
Rik van Steenbergen, Beleidsadviseur kwaliteit van de arbeid en arbeidsrecht
bij de FNV, specialisatie: doorwerking van grondrechten in de arbeidsrelatie
Wil Tonkens, Arbiter en bindend adviseur bij Reuling Schutte,
oud vice-president van de Rechtbank Amsterdam
Gwendolyn van Tunen, Global Head Compliance & Conduct ABN AMRO Bank
Franck van Uden, Advocaat bij Jones Day, specialisatie arbeidsrecht en
klokkenluiden
Wim Vandekerckhove, Senior lecturer Human Resources en Organisational
Behaviour, University of Greenwich
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Adviespunt Klokkenluiders
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