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Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Onderwerp 1 – Organiseer intern tegengeluid 

Team: Leo Maas (LM), Delio Bearzatto (DB) 

 

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 31 dec 2015 

De voortgang is in 2015 beperkt geweest. Het team heeft zich verder verdiept in onderwerp 1 : Het 
beter inrichten van klokkenluiders regelingen. Naast het volgen van publicaties en literatuur op dit 
terrein heeft het team een bijeenkomst gehad 21 dec 2015 met Martin van Pernis (MP), Voorzitter 
Commissie van het Adviespunt Klokkenluiders tevens President van het KIVI. Samenvattend kwamen 
de volgende punten naar voren: 

1. Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders 
adviseert en ondersteunt bij de stappen die zij kunnen zetten. Het is een jonge organisatie, gestart 
op 1 okt 2012 en gericht op zowel overheid, semi-overheid als op de private sector. 

2. Op 2 juli 2015 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders unaniem 
aangenomen. Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zullen wettelijk 
verplicht worden een interne meldregeling te hebben. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
aanneemt, zal de wet rond april 2016 in werking kunnen treden. Het Adviespunt Klokkenluiders 
adviseert daar niet op te wachten, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te 
stellen. 

3. Het Adviespunt Klokkenluiders zal in de toekomst gesplitst worden in een adviespunt en een 
meldpunt.  

4. Het adviespunt heeft voor de private en de semipublieke sector een informatiepakket met een 
(model)regeling samengesteld. De ervaring is dat 20% van de meldingen echt tot klokkenluiden 
leidt. De overige 80% betreft vooral interne onvrede of misverstanden. Deze kunnen bij een goede 
meldprocedure afgewikkeld worden, zonder schade en tot tevredenheid van alle partijen. 

5. MP is voorstander geweest voor de oprichting van de afd. RBT, met name het horizontale karakter 
ervan. Zo wordt verbinding gelegd tussen de meer verticaal gerichte vaktechnische afdelingen van 
het KIVI.  

6. Het KIVI gaat het najaarscongres organiseren rond “Risico en Reputatiemanagement”, een 
onderwerp nauw verwant aan het Risicobeheer en de klokkenluidersproblematiek.  

7. Vooral het reputatiemanagement is volgens MP belangrijk voor organisaties, zie Imtech en VW. Hij 
heft er ook vanuit Siemens ervaring mee. Siemens heeft uitgebreid geleerd van het 
corruptieschandaal uit 2008. 

https://www.adviespuntklokkenluiders.nl/modelregeling/
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8. Siemens heeft nieuwe procedures en programma’s’ geïntroduceerd om herhaling te voorkomen. 
Zo is er de “Ask me” en “Tell Me” aanpak en zijn er trainingen waarbij in een spelsituatie cases en 
problemen worden doorgenomen. Een benadering die ook binnen RBT wordt onderzocht rond het 
4 kwadrantenmodel. 

9. Interessant voor RBT is mogelijk ook wat de organisatie “Transparancy International” te bieden 
heeft op dit gebeid. In Duitsland is deze zeer bekend. Het “Organiseer intern tegengeluid” Zal 
proberen hier kontakten te leggen. 

10. Het team wil haar onderzoek vervolgen met het bestuderen van klokkenluidersregelingen en het 
inventariseren in hoeverre deze aangepast zouden kunnen worden tot het verbeteren van het 
risicomanagement. 

 


