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Door: Paul Schaap (voorzitter Expertgroep) 

 

Huis voor Klokkenluiders per 1 juli 2016 van start 
 

Onder grote belangstelling is op vrijdag 1 juli aan de 

Maliebaan 72 in Utrecht het Huis voor Klokkenluiders officieel 

geopend. Dit is het positieve resultaat van een jarenlange 

inzet van diverse leden van de Tweede Kamer, onder leiding 

van SP'er Ronald van Raak, en met bijdragen van de Stichting 

Expertgroep Klokkenluiders. Bij het Huis kunnen werknemers 

uit zowel de publieke als private sector vermoedens van 

maatschappelijke misstanden melden. 

 

Het Huis geeft advies, verwijst en kan ook zelfstandig 

onafhankelijk onderzoek doen naar meldingen van 

maatschappelijke misstanden en naar de bejegening door de 

werkgever van de melder. Tevens is in het Huis een                   Huis voor Klokkenluiders, Maliebaan 72 Utrecht 

kenniscentrum ingericht voor voorlichting en preventie en wordt voorzien in psychosociale 

ondersteuning voor melders van misstanden. In het Huis komen hierdoor alle belangrijke 

facetten en expertise rond integriteit en klokkenluiden in één instituut samen. Als 

vertegenwoordigers van de Expertgroep Klokkenluiders waren bij de officiële opening van 

het Huis aanwezig: Paul Schaap, Henk Laarman en Ton de Wijs. 

 

Voor nadere informatie: www.huisvoorklokkenluiders.nl 
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Doorstart Expertgroep Klokkenluiders 
 

Ondanks dat de financiële ondersteuning van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken is 

stopgezet, heeft het bestuur van de Stichting 

Expertgroep Klokkenluiders toch besloten om 

een doorstart te maken. Zowel leden van de 

Tweede kamer, lotgenoten als talloze relaties 

uit de sector zijn van mening dat de 

Expertgroep met zijn unieke kennis en 

ervaring in stand moet worden gehouden. 

 

Voorlopig worden dan ook de activiteiten tot en met 31 december 2016 voortgezet. 

Afgesproken is dat de Expertgroep in principe geen intakes meer zal doen bij nieuwe 

meldingen van misstanden en deze in beginsel zal doorverwijzen naar het Huis voor 

Klokkenluiders. Wel blijft de Expertgroep beschikbaar als 'achtervang' voor meldingen die 

niet bij het Huis in behandeling worden genomen of op een andere manier buiten de boot 

dreigen te vallen. 

 

Ook liggen er nog taken als het kwalificeren van melders van misstanden, het uitvoeren van 

mediation, juridische en psychosociale begeleiding, adviseren van politiek en media en als 

kenniscentrum, etc. Ook zal een aantal lopende zaken voor zo ver deze niet kunnen worden 

overgedragen aan het Huis, door de Expertgroep worden afgehandeld. Ideeën om de 

voortgezette activiteiten te kunnen financieren, zijn van harte welkom. 

 

Mutaties bij Expertgroep 
 

De start van het Huis voor Klokkenluiders heeft ook effect gesorteerd op de samenstelling 

van het Bestuur en de Raad van Advies van de Expertgroep Klokkenluiders. Oprichter en 

voormalig bestuursvoorzitter Gerrit de Wit is per 1 juli 2016 benoemd tot bestuurslid van de 

afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. Medeoprichter en penningmeester van 

de Expertgroep Paul Schaap heeft per dezelfde datum de voorzittersfunctie van Gerrit de Wit 

overgenomen. De laatste blijft wel statutair lid van de Expertgroep. 

 

Bestuurslid en secretaris van de Expertgroep Henk Laarman heeft op zijn beurt de functie 

van penningmeester van Paul Schaap overgenomen. Voor de opengevallen functie binnen het 

bestuur wordt op dit moment overleg gevoerd met een geschikte kandidaat. 
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De opengevallen plek binnen de Raad van Advies 

door het vertrek van Cees Schaap is per 1 juli 2016 

ingevuld door advocaat Hans Schravenmade, die zeer 

veel ervaring heeft met klokkenluiderszaken en voor 

ons als prominent spreker heeft gefungeerd op het 

symposium dat wij eerder in Nieuwspoort in Den 

Haag hebben georganiseerd. 
                Hans Schravenmade, nieuw lid van de Raad van Advies 

 

Geslaagde Lotgenotenbijeenkomst 

 

Op 15 juli 2016 heeft de Expertgroep 

Klokkenluiders in het gebouw van Vakbond De Unie 

in Culemborg een geslaagde lotgenotenbijeenkomst 

gehouden. In het ochtenddeel zijn de lotgenoten 

door het bestuur bijgepraat over de start van het 

Huis voor Klokkenluiders, de bemensing van het 

Huis, de mutaties binnen de Expertgroep en de 

aanpassing van het beleid. Ter tafel kwamen ook de 

toekomstige rol van de Expertgroep, de rol van het Huis in bestaande (oude) zaken en het 

gebrek aan financiële middelen bij de Expertgroep. 

 

Het middagdeel stond in het teken van de psychosociale begeleiding, onder meer ten 

aanzien van lopende dossiers, de voortzetting van de activiteiten, de aspecten van nieuwe 

meldingen en de eventuele beschikbaarheid van de huidige ervaring op psychosociaal terrein 

voor het Huis. De huidige pool van de Expertgroep blijft in elk geval voorlopig haar 

werkzaamheden voortzetten. 


