18 maart 2016

STICHTING EXPERTGROEP KLOKKENLUIDERS

Aan:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
dr. R.H.A. Plasterk
Directie Arbeidszaken Publieke Sector
t.a.v. dhr. drs. J. Strieker.

I.a.a:

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
t.a.v. Leden Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van:

Bestuur Stichting Expertgroep Klokkenluiders
G.E.L.M. de Wit vz, H. Laarman, P.A. Schaap.

Plaats :
Datum:

Culemborg.
26-02-2016.

Locatie:

Boardroom De Unie te Culemborg.

Onderwerp: Verantwoording Subsidieverlening BZK &
Verzoek tot vaststelling definitieve subsidie 2015.
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Inleiding.

1.1. Stichting Expertgroep Klokkenluiders.
Op 1 juni 2010 is de Stichting Expertgroep Klokkenluiders formeel statutair opgericht.
De hoofddoelstelling van de Stichting is drieledig:
I. Het leveren van een inhoudelijke (maatschappelijke) bijdrage aan het publieke debat en de
ontwikkeling en actualisering van het aan de doel- en taakstellingen van de Stichting
gerelateerde (overheids)beleid, te weten het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van
de positie en de rechtsbescherming van melders van misstanden en klokkenluiders.
II. Het functioneren als Expertisecentrum en als meld, advies- en verwijspunt voor melders
van misstanden in zowel de publieke als in de marktsector en voor overheden, ondernemingen
en overige organisaties, d.m.v. onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning
en/of vertegenwoordiging.
III. Het aanbieden door de Expertgroep van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen,
mediation en/of bemiddeling in de publieke- en de private sector.
Vanuit de doelen in het kader van het wetgevingstraject „Huis voor Klokkenluiders‟, werkt
het Stichtingsbestuur samen met vaste partners om gezamenlijke (statutaire) doelen te
verwezenlijken en daarbij maatwerk te leveren.
1.2. Bestuur.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
G.E.L.M. de Wit, bestuursvoorzitter.
H. Laarman, secretaris, plv. vz.
P.A. Schaap, penningmeester, plv vz.
Het bestuur wordt (secretarieel) bijgestaan door een bestuursondersteuner.
1.3. Expertgroep.
Leden van de Expertgroep zijn erkende melders van ernstige maatschappelijke misstanden en
statutair benoemd.
De Statutaire doelstellingen van de Stichting zijn vertaald naar taakstellingen van het bestuur
en naar feitelijk optreden van de benoemde leden van de Expertgroep Klokkenluiders.
Vanaf 2004 dateren activiteiten op het gebied van individuele advisering en begeleiding van
melders van misstanden.
Vanaf 2005 trad de Expertgroep op als adviseur van Tweede Kamerleden en nam zij deel aan
zowel besloten als openbare hoorzittingen.
1.4. Raad van Advies.
Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad fungeert als klankbord
voor het Bestuur bij kwesties betreffende het beleid, de strategie en de koers van de
Expertgroep Klokkenluiders. Verder geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken
betreffende de Expertgroep Klokkenluiders.
De Raad van Advies bestaat uit:
Mr. dr C.D. Schaap.
Drs. A.P.J.M. de Wijs.
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Subsidie.

In tegenstelling tot andere organisaties binnen het onderhavige domein die van overheidswege
structureel worden gefinancierd, bekostigde de Expertgroep haar activiteiten vele jaren uit
eigen middelen. Door tussenkomst van de Tweede Kamer heeft de Expertgroep vanaf 2013
een geringe overheidsbijdrage toegekend gekregen.
In 2013 – 2014 en 2015, kende U de Stichting Expertgroep Klokkenluiders bij schriftelijk
besluit een subsidie toe ten bedrage van respectievelijk € 125.000,- en € 74.000,-.
2.1. Subsidie-aanvraag 1 maart 2015.
Bijlage 1.
Op 1 maart 2015 werd van de zijde van het bestuur van de Stichting Expertgroep bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidieaanvraag ingediend.
2.2. Subsidiegrondslag.
De subsidie werd verleend op de grondslag van de Kaderwet Overige BZK-subsidies voor de
in het besluit (beschikking) hierna onder hoofdstuk 3.1 met name genoemde activiteiten.
2.3. Subsidieverlening 11 juni 2015.
Bijlage 2.
Op 11 juni 2015 kende minister R.H.A. Plasterk de Stichting Expertgroep bij schriftelijk
besluit gekenmerkt 2015-0000295648 subsidie toe voor 2015 van maximaal € 74.000,-.
2.4. Subsidieverantwoording.
Ter borging van de administratieve afwikkeling, heeft de Expertgroep zich verplicht uiterlijk
1 april 2016, op basis van schriftelijke eindverantwoording, een verzoek tot vaststelling van
de definitieve subsidie in te dienen, vergezeld van een bestedingsoverzicht van de uitgaven.
Dit bestedingsoverzicht wordt met de jaarrekening als bijlage toegevoegd.
Bijlage 3&4.
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Activiteiten 2015.

3.1. Gesubsidieerde activiteiten.
De van de zijde van de Minister met het bestuur van de Stichting overeengekomen en door de
Expertgroep uit te voeren gesubsidieerde activiteiten betroffen:
I:
II:
III:

Project Psycho-Sociale Ondersteuning.
Uitwisseling kennis en ervaring met samenwerkingspartners en netwerkpartners.
Seminar Expertgroep en Expertmeeting 2015.

3.2. Ad.I:
De Expertgroep heeft in 2013 een professioneel hulpverleningsproject opgezet die voorziet in
belangrijke lacunes in de (na)zorg voor klokkenluiders, heel specifiek op het psychosociale
vlak.
In 2015 volgden vaste leden van de Expertgroep tezamen met 5 deelnemers een interne cursus
voor de psychosociale ondersteuning en begeleiding van melders van misstanden en hun
relaties.
De huidige pool van ondersteuners wordt, naast de projectleider, op dit moment gevormd door
2 (bestuur)leden van de Expertgroep en 3 deelnemers uit de pool van vaste psychosociaal
ondersteuners. Professionele supervisie vindt plaats door de leider van het project.

3

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders sloot in 2015 met het Psychotrauma Diagnose
Centrum (PDC) te Diemen een samenwerkingsconvenant.
Bijlage 5.
In 2015 werden in het kader van het project Psychosociale support met in totaal 9 meld(st)ers
intakegesprekken gevoerd (volgens werkproces model 2015)
Bijlage 6.
Tenminste even zovele meld(st)ers worden in het kader van dit project momenteel begeleid.
De Expertgroep organiseerde in 2015 een afzonderlijke zogenoemde lotgenotenbijeenkomst
voor melders met hun relatie en/of andere gezinsleden.
De bijeenkomst stond eveneens open voor melders vanuit de samenwerkingspartners en het
Adviespunt Klokkenluiders, die melders naar de Expertgroep doorverwezen.
Een cijfermatig totaaloverzicht van alle activiteiten van de Expertgroep wordt als bijlage bij
dit verantwoordingsverslag gevoegd.
Bijlage 7.
3.3. Ad.II:
De kennisuitwisseling die in 2013 is opgestart in diverse gesprekken heeft in 2015 geleid tot
de eerste gecombineerde ondersteuning (samenwerking in aanpak, advies en begeleiding) in
enkele zaken van het Adviespunt Klokkenluiders i.s.m. de Expertgroep.
Er zijn afspraken voor 2016 waarin de Expertgroep de kennisuitwisseling van haar „best
practices‟, maar ook het leren van geconstateerde fouten in zaken (de verbeterpunten),
voortzet met de focus op het tot stand komen van het „Huis voor Klokkenluiders‟. Met de
kwartiermaker voor het Huis voor Klokkenluiders heeft het bestuur van de Expertgroep
inmiddels twee bijeenkomsten gehad. Daarnaast is op basis van ervaring met eigen casuïstiek
en de eigen methode van werken van de Expertgroep (vervat in stroomschema‟s) het
beschreven proces ter beoordeling (validering en kwalificering) van klokkenluiderszaken in
een afzonderlijke, voorlopig eerste bijeenkomst, besproken met medewerkers van de
kwartiermaker.
De Expertgroep heeft als aanbeveling voor het verdere kwartiermakingsproces vanaf 1 januari
2016 voorgesteld een gekwalificeerde projectgroep (kleine vaste kern deelnemers) ter
voorbereiding van de oprichting en inrichting van „het Huis‟ in te stellen.
Bijlage 8.
3.4. Ad.III:
De Expertgroep organiseerde eind 2015 een bijeenkomst (seminar) voor alleen melders en
klokkenluiders, waar 20 melders als deelnemer gebruik van maakten.
Tenslotte organiseerde de Expertgroep Klokkenluiders in 2015 een Expertmeeting.
Vanuit verschillende relevante gezichtspunten werd plenair en in workshops naar het
fenomeen melden van misstanden gekeken om te bezien in hoeverre het toekomstige “Huis
voor Klokkenluiders” bij kan dragen aan het oplossen van misstanden en het beschermen van
de melders ervan. En in hoeverre ook een andere aanpak nodig kan zijn om tot een effectieve
praktijk te komen. Het kunnen melden en corrigeren van misstanden stond daarbij, naast de
bescherming van de melders, centraal.
De Expertmeeting werd door specialisten vanuit diverse overheidsorganisaties en door
geïnteresseerden vanuit de marktsector bezocht. Het aantal bezoekers betrof 80 personen.
De bijeenkomsten hebben tot constructieve aanbevelingen aan de initiatiefnemers van de Wet
Huis voor Klokkenluiders in de Tweede Kamer en t.a.v. de Kwartiermaker geleid.
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Vervolgactiviteiten en doorlopende projecten in 2016.

De vervolgactiviteiten en prioriteiten voor de Expertgroep in 2016 betreffen:
4.1. Voortzetting Project Psychosociale Support en Ondersteuning.
4.2. Doorverwijzingen van melders naar St.Arq. / C-45.
4.3. Nieuwsbrieven en doorontwikkeling website Expertgroep.
4.4. Project Bijzondere (langdurige) Zaken.
4.5. Kennisdoorontwikkeling t.b.v. Huis voor Klokkenluiders.
4.6. Doorontwikkeling werkprocessen Huis voor Klokkenluiders.
4.7. Expertmeetings met de Kwartiermaker.
4.8. Positionering, inbedding kennis en ervaring Expertgroep in de organen van het Huis voor
Klokkenluiders.
Prioriteit verkrijgt de start op 1 april 2016 van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek
door Intervict (Victimology Institute) van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met
de Expertgroep.
Het zogenoemde longitudinaal onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de gevolgen van melden
en klokkenluiden op de mentale gezondheid van klokkenluiders, teneinde de hulpverlening
aan huidige en toekomstige melders te verbeteren.
Bijlage 9.
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Rekening en verantwoording.

5.1. ANBI.
De Stichting Expertgroep Klokkenluiders dient het algemeen belang. Zij is per 1 januari 2012
door de Belastingdienst te „s-Hertogenbosch aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8228.97.672 en dossiernummer 80.652.
5.2. Jaarrekening en verantwoording.
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de Stichting Expertgroep Klokkenluiders
verplicht haar jaarrekeningen en verslagen openbaar te maken op internet.
Als ANBI-Instelling wenst het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders tevens
haar beloningsbeleid openbaar te maken.
5.3. Opstelling bestedingsposten.
In het kader van de administratieve afwikkeling van de subsidiebesteding heeft de
Expertgroep zich verplicht op basis van de onderhavige schriftelijke verantwoording, een
verzoek tot vaststelling van de definitieve subsidie in te dienen vergezeld van een
samenvattende opstelling van de bestedingsposten (bestedingsoverzicht).
5.4. Publicatie.
De jaarrekening met het bestedingsoverzicht 2015 en dit eindverslag worden gepubliceerd op
de website van de Expertgroep www.expertgroepklokkenluiders.nl.
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Wij verzoeken U tot besluitvorming over te gaan en verblijven in afwachting van Uw nadere
berichten,

Hoogachtend
en met een hartelijke groet,

EXPERTGROEP KLOKKENLUIDERS;
Gerrit de Wit vz.
Paul Schaap
Henk Laarman
Paul van Buitenen
dr. Harrie Timmerman

mr. dr. Cees Schaap RvA.
drs. Ton de Wijs RvA.

Voor deze,
het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders,

G.E.L.M. de Wit
bestuursvoorzitter

H. Laarman
plv. voorzitter/ secretaris

P.A. Schaap
plv. voorzitter/penningmeester
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