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Start training supportgroep psychische en sociale
ondersteuning klokkenluiders
Uit de langjarige ervaring van de Expertgroep met melders van maatschappelijke misstanden
weten we dat een groot aantal van hen onder grote druk staat. Mensen hebben vaak geen
idee wat een melding voor hen en hun omgeving teweeg kan brengen. Ze zijn niet bedacht
op tal van zaken en gevolgen. We zien een groot aantal melders forse lichamelijke en
psychische klachten ontwikkelen. De oorzaak is vaak terug te brengen tot langdurige en
hoge belasting door spanningen en onzekerheden.
De Expertgroep begeleidt al langere tijd
melders bij de feitelijke afwikkeling van de
melding. Zij wil (potentiële) klokkenluiders nu
beter voorbereiden en gaan coachen bij de
psychische

en

sociale

belasting

die

bij

melders ontstaat. Half juli 2014 is een groep
van 9 personen, begonnen met een opleiding
gericht op het herkennen en begeleiden van
stressklachten. Alle leden van het dagelijks
bestuur van de Expertgroep nemen aan de
training deel.
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De cursus is breed van opzet en richt zich zowel op de herkenning van psychische, sociale
en lichamelijke stressklachten en effecten, alsmede op het coachen van anderen en (indien
nodig) doorverwijzen. De intentie van het bestuur is om deze begeleiding te integreren met
de huidige bestaande begeleiding van melders. Het project is vanuit een werkgroep van de
Expertgroep geïnitieerd en wordt (be)geleid door drs. A.P.J.M. (Ton) de Wijs, lid van de Raad
van Advies en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma.
Voor geïnteresseerden in dit thema staat er op de website van de Expertgroep een publicatie
over de stresseffecten bij melden:
http://expertgroepklokkenluiders.nl/wp/wp-content/uploads/20140522-Publicatie-Stressbij-melders-van-misstanden-en-klokkenluiders.pdf

Ontwikkelingen Huis voor Klokkenluiders
Novelle
Leden van de Expertgroep worden momenteel door de initiatiefnemers van de Wet Huis voor
Klokkenluiders in de Tweede Kamer wederom betrokken als adviseur bij de opstelling van
het voorstel van wijziging (‘Novelle’) vanwege eerdere suggesties van de Eerste Kamer. De
Novelle wordt overigens eerst voorgelegd in de Tweede Kamer.
Voordracht
Vanuit bestuur en Raad van Advies van de Expertgroep is in voordracht voor afvaardiging van
leden van de Expertgroep naar het “Huis voor Klokkenluiders” voorzien. Het bestuursbesluit
m.b.t. die formele, op de statuten van de Stichting gebaseerde voordracht, is ter beschikking
van de initiatiefnemers van de Wet in de Tweede Kamer gesteld.

Ontvangen donatie
Op uitnodiging van de Studentenvereniging “Perikles” van de Universiteit van Utrecht hebben
de voorzitter en de secretaris van de Expertgroep in februari 2014 een bijdrage geleverd aan
het Symposium “Dilemma’s”. Daarbij werden klokkenluiders in het programma centraal
gesteld. De heer Van Veldhuizen gaf als commissielid van het Adviespunt Klokkenluiders een
inleiding. Vanuit de Expertgroep werd een presentatie gegeven over de juridische voetangels
en klemmen en de persoonlijke situatie waarin klokkenluiders terecht komen.
De presentatie bleek veel los te maken onder de studenten en toehoorders in het
auditorium. Onder die toehoorders was de heer Korff de Gidts, bestuurslid van de Stichting
'Arbeid en Gezondheid'. Hij was onder de indruk van onze presentatie. De stichting waarin
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hij zitting had hield op te bestaan en het bestuur zocht een goed doel voor de nog
bestaande reserves.
Onlangs werd de Expertgroep aangenaam verrast met een donatie van € 5.000,-. De
bestemming zal ter ondersteuning van de (hoofd)doelstellingen van de Expertgroep worden
aangewend

en

zal

daarmee

een

waardevolle

bijdrage

zijn

aan

het

algemeen

(maatschappelijk) belang.
Deze donatie wordt conform de nieuwe ANBI-eisen op de website
van de Expertgroep gepubliceerd. Van de zijde van het bestuur
van de Expertgroep volgt nog een officiële bedankbrief.
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