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Indringende klokkenluidersdocumentaire 
 

Op maandagavond 17 oktober 2016 is op NPO 2       

de indringende 2Doc klokkenluidersdocumentaire 

'Stank voor dank' van documentairemaker Frans 

Bromet uitgezonden. Hoofdrolspelers waren de 

klokkenluiders Wim van den Haak, Victor van Wulfen, 

Hetty van de Laar en Paul Schaap. Op dinsdag 8 

november 2016 is deze uitzending op NPO 2 herhaald. 

 

Mede dankzij de publiciteit vooraf is de documentaire goed bekeken en heeft de uitzending 

talloze positieve reacties opgeleverd. De klokkenluidersproblematiek is hiermee in ieder 

geval weer eens op de kaart gezet. Enkele dagen voor de eerste televisie-uitzending was de 

documentaire tijdens het in het EYE Filmmuseum te Amsterdam georganiseerde Fraude Film 

Festival in première gegaan. Hierbij was ook klokkenluider van het eerste uur inzake de 

Pakistaanse atoomspionage, Frits Veerman, aanwezig. Hij werd samen met de vier andere 

klokkenluiders na het tonen van de documentaire publiekelijk in het zonnetje gezet. De 

2Doc documentaire ‘Stank voor dank’ is terug te zien via de website van de Expertgroep bij 

het onderdeel MEDIA > TV & VIDEO’S. 
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Geslaagde afronding klokkenluiderszaken 

 

De Expertgroep Klokkenluiders heeft er de afgelopen jaren niet mee te koop gelopen; zaken 

die dankzij haar adviezen, mediation, ondersteuning, begeleiding of anderzijds door 

tussenkomst van de Expertgroep tot een goed einde zijn gebracht. Toch willen we twee 

recente zaken even noemen. 

 

De eerste betrof een melding van een maatschappelijke missstand op een ministerie. De 

betrokken klokkenluidster had de Expertgroep bijtijds om hulp gevraagd. Dankzij interventie 

van de Expertgroep volgde rehabilitatie, opschoning van haar dossier en werd haar de 

mogelijkheid geboden voor studie en overgang van werk naar werk. En de misstand zelf zou 

ook worden aangepakt. 

 

De tweede zaak speelde bij de Nationale Politie. Daar kon een melder van een misstand 

dankzij mediation door de Expertgroep met een substantieel bedrag probleemloos met 

pensioen gaan. 

 

Twee ereleden Expertgroep benoemd  

 

Als dank voor hun jarenlange inzet voor      

de Expertgroep Klokkenluiders heeft het 

bestuur van de Stichting Expertgroep 

Klokkenluiders besloten om Paul van 

Buitenen en Harrie Timmerman per 1 januari 

2017 te benoemen tot ereleden van de 

Expertgroep Klokkenluiders. 

 

     Erelid Paul van Buitenen                      Erelid Harrie Timmerman 

 

Opnieuw cursussen voor leden Expertgroep 

 

De kennis van de leden en medewerkers van de Expertgroep Klokkenluiders zal binnenkort 

verder worden verdiept door het volgen van een tweetal cursussen op het gebied van 

arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Dit om klokkenluiders beter juridisch te kunnen 

ondersteunen. Docent is Hans Schravenmade, die eerder dit jaar is toegetreden tot de Raad 

van Advies van de Expertgroep. Eerder zijn onder leiding van psycholoog Ton de Wijs ook al 

cursussen gevolgd voor de psychosociale begeleiding van klokkenluiders. De Expertgroep 

heeft hierdoor al heel wat hulp kunnen bieden. 
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Gerrit de Wit naar Europees Parlement 

 

Op uitnodiging van de EU in Brussel heeft Gerrit de Wit, 

bestuurslid (afdeling Onderzoek) van het Huis voor 

Klokkenluiders en voormalig voorzitter van de 

Expertgroep Klokkenluiders, op 15 november 2016 een 

bezoek aan het Europees Parlement gebracht met als 

doel om het gehele proces dat heeft geleid tot de 

totstandkoming van de Wet Huis voor Klokkenluiders 

nader toe te lichten. Vooral de inbreng van de 

Expertgroep kwam hierbij uitgebreid aan de orde. 

 

Indrukwekkend aantal adviesaanvragen Huis voor 

Klokkenluiders 

 

Sinds op 1 juli 2016 het Huis voor Klokkenluiders van start is gegaan, is daar bij de afdeling 

Advies een indrukwekkend aantal aanvragen binnengekomen. In de eerste drie maanden 

betrof het in totaal 338 adviesaanvragen. In 43 gevallen bleek het om een 

klokkenluiderszaak te gaan en in 120 gevallen niet. In 175 gevallen vroeg de situatie om een 

nadere toelichting. 

 

Bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders werden in de eerste drie 

maanden 7 verzoeken voor een bejegeningsonderzoek ingediend. Deze zijn op dit moment 

in behandeling en resultaten kunnen lopende de onderzoeken nog niet worden gemeld. 


