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Kenniscentrum operationeel
Sedert het laatste kwartaal van 2014 is binnen de Expertgroep het Kenniscentrum
operationeel. Het Kenniscentrum is ingesteld met het doel om binnen de Expertgroep
beschikbare expertise aan te wenden voor zowel de publieke als de private sector en voor
melders van misstanden.
Relevante onderwerpen en thema’s zijn op de website van de Expertgroep terug te vinden
onder KENNISCENTRUM.

Psychosociale ondersteuning in 2015 structureel
In onze derde Nieuwsbrief 2014 hebben wij bericht over de start van de supportgroep
psychische en sociale ondersteuning ten behoeve van melders van maatschappelijke
misstanden en klokkenluiders. Inmiddels is een speciale doelgerichte cursus medio
november 2014 afgerond en is sindsdien binnen de Expertgroep een pool van ondersteuners
actief. Vanaf 2015 zal tijdens intakegesprekken met nieuwe melders op reguliere basis
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aandacht worden besteed aan het psychosociale aspect. Op die wijze wordt de kennis die
tijdens de training is opgedaan in de praktijk gebracht.
Het thema psychosociale ondersteuning zal in 2015 op projectbasis een van de speerpunten
worden in de activiteiten van de Expertgroep.
Onderstaand een schematische weergave op welke wijze de Expertgroep de psychosociale
support voor 2015 heeft georganiseerd.

Boeiende uitspraak ontslagzaak melder van misstanden
In de maand december 2014 is in de media aandacht besteed aan een vermeldenswaardige
uitspraak van de kantonrechter te Middelburg in een ontslagprocedure van een melder van
misstanden

binnen

een

organisatie

voor

sociale

werkvoorziening.

De

Expertgroep

Klokkenluiders vervulde in deze zaak een noemenswaardige rol die bijdroeg aan een voor de
melder bijzonder positief resultaat. De kantonrechter kende voorlopige rechtsbescherming
toe aan zijn positie als melder en liet zijn dienstverband in stand.
De uitspraak is op de website van de Expertgroep raadpleegbaar bij het onderdeel
WETGEVING > JURISPRUDENTIE.
De in de media verschenen artikelen zijn raadpleegbaar bij het onderdeel MEDIA > KRANTEN
& ARTIKELEN.
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Steun Motie Ronald van Raak
Op 6 november 2014 vond in de Tweede Kamer de behandeling plaats van de Concept
Rijksbegroting 2015 van het Departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK). Evenals voor de jaren 2013 en 2014 werd, gelet op de bijzondere positie van de
Expertgroep, waaronder de unieke functie die zij vervult als vaste adviseur van de Tweede
Kamer bij de totstandkoming van de Wet Huis voor Klokkenluiders, door Tweede Kamerlid
Ronald van Raak (SP), het initiatief genomen om de regering te verzoeken de Expertgroep
voor haar nuttige werk ook in 2015 financieel te faciliteren. Daartoe heeft hij een motie
ingediend die vervolgens werd aangenomen met de steun van 108 (!) Kamerleden.
De motie en een overzicht van de stemverhoudingen is op onze website raadpleegbaar bij
het onderdeel MEDIA > NIEUWS.

Positieve ontwikkeling wetgevingstraject ‘Huis voor
Klokkenluiders’
Na de behandeling in de Eerste Kamer op 20 mei 2014 hebben de initiatiefnemers van de
Wet in de Tweede Kamer wijzigingen ten aanzien van het oorspronkelijke wetsvoorstel Huis
voor Klokkenluiders voorbereid. Het gewijzigd wetsvoorstel is ter advisering doorgestuurd
naar de Raad van State.
Het gewijzigde wetsvoorstel, inclusief geleidende brief en Memorie van Toelichting, zijn
raadpleegbaar op onze website bij het onderdeel WETGEVING > TOELICHTING HUIS VOOR
KLOKKENLUIDERS.

Beste wensen voor 2015
De Expertgroep Klokkenluiders dankt iedereen die
in

2014

successen

heeft
en

bijgedragen

aan

de

behaalde

het gestelde vertrouwen

in

de

Expertgroep en hoopt ook in 2015 op uw steun te
mogen rekenen.
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