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Onderwerp 1 – Organiseer intern tegengeluid 

Team: Leo Maas, Delio Bearzatto 

Opdrachtbeschrijving: 

Een belangrijke manier om risico’s op te sporen die uit zicht blijven of verdwijnen is het toelaten van 
tegengeluiden en die serieus nemen. Inventariseer welke methoden en ideeën er zijn om dit 
constructieve tegengeluid op alle betrokken niveaus van de organisatie te organiseren en te 
stimuleren, hoe dit in de besluitvorming en risico afweging mee te nemen en welke randvoorwaarden 
dit vereist. 

 

Voortgangsverslag 26 jan 2015 

Het team heeft wegens drukte de afgelopen periode beperkte mate voortgang bereikt. Er is 
literatuuronderzoek gedaan en er zijn enkele contacten gelegd. 

Het team wil zich in 2015 toeleggen op het inventariseren van bestaande methoden om tegengeluid te 
organiseren en de ervaringen hiermee. Het denkt daarbij aan de volgende initiatieven: 

1. Nu het contact met het Adviespunt Klokkenluiders weinig concreets  heeft opgeleverd voor 
uitwerking van het “tegengeluid”, zal geprobeerd worden contact te leggen met instanties en 
bedrijven die al langere tijd een klokkenluidersregeling hebben en die te bevragen op de 
ervaringen ermee. 

2. Daarnaast zullen enkele bekende aansprekende gevallen van (mislukte) klokkenluider meldingen 
bestudeerd worden vanuit het oogpunt of en hoe deze melding wellicht eerder opgepikt had 
kunnen worden als “tegengeluid”. De misstand had dan eerder en beter door de betreffende 
organisatie opgelost kunnen worden. 

 

Vanuit deze ervaringen uit de praktijk zou het team vervolgens het theoretisch kader van methoden 
en middelen willen aanvullen. 

Het team vraagt daarbij aan de A&O collega’s om suggesties en/of ingangen aan te geven voor 
genoemde onderzoeken. 

 

Ook zal het team verder brainstormen over andere mogelijkheden om tegengeluid te generen en te 
benutten om het risicomanagement te versterken. Genoemd in dit verband waren al eerder: 

1. Toevoegen van andersoortige teamleden binnen een project.  

2. Input van onafhankelijke toezichthouders 

3. Informele monitoring.  

 


