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Aandachtspunten voor de praktijk van het klokkenluiden (deel 2) 

In het eerste deel over klokkenluiden is aandacht besteed aan de wettelijke regeling over 

het melden van misstanden. Die aandacht werd ingegeven door de inwerkingtreding van 

de Wet Huis voor klokkenluiders op 1 juli jl. In dit deel wordt aandacht besteed aan een 

aantal praktische punten. Het opstellen interne meldregeling is nog niet zo gemakkelijk 

en dat geldt helemaal voor de uitvoering van de regeling in de praktijk.   

Een goede en zorgvuldige regeling is niet alleen in het belang van degene die de misstand 

meldt, maar ook in het belang van de ondernemingen/instelling. De ondernemingsleiding die 

tijdig kennis draagt van vermoedens van misstanden kan haar verantwoordelijkheid nemen en 

maatregelen treffen, niet alleen tegen de beschuldigde als de aantijgingen juist zijn, maar ook 

om herhaling van het ongewenste gedrag in de toekomst te voorkomen, bijvoorbeeld door het 

aanscherpen van de administratieve organisatie en de interne controle. 

 

De klokkenluider 

Een klokkenluider is veelal iemand  met hart voor de zaak. Vaak zit hij of zij al geruime tijd 

met een dilemma waar hij/zij onder gebukt gaat. Soms is het de partner van de loyale 

werknemer die uit de school klapt omdat deze de emotionele ondergang van haar/zijn partner 

niet langer kan aanzien. De klokkenluider verdient derhalve respect en moet serieus 

behandeld worden. Een werknemer moet echter  behoorlijk sterk in zijn schoenen staan om 

misstanden zoals fraude, corruptie of gevaar voor het milieu of de volksgezondheid bij een 

organisatie aan te kaarten. In het verleden kwamen werknemers daardoor regelmatig in de 

problemen. Voor een klokkenluider dient het ondernemings- respectievelijk instellingsbelang 

richtsnoer te zijn voor zijn of haar handelen. Een ondernemingscultuur die zich kenmerkt door 

transparantie, zorgvuldigheid en integriteit kan bijdragen aan het voorkomen en tegengaan 

van praktijken die de onderneming of de overheid als maatschappelijke instelling in diskrediet 

kan brengen. 

 

Anoniem of niet anoniem melden 

De Wet Huis voor Klokkenluiders gaat ervan uit dat de melder zijn identiteit bekend  maakt. 

De praktijk leert echter dat veel meldingen anoniem gebeuren. Melders wensen niet met naam 

en toenaam betrokken te worden . Voor bedrijven is het niet eenvoudig is om anonieme 

meldingen te negeren. Vanuit onderzoekstechnisch oogpunt maar ook vanuit organisatorisch 

oogpunt moet het anoniem  meldingen  niet worden aangemoedigd. Als de organisatie  niet 

weet wie de klokkenluider is kan hij ook niet beschermd worden. Ondernemingen dienen 

daarom binnen hun organisatie het vertrouwen te kweken dat vertrouwelijke niet anonieme 

meldingen op adequate wijze worden afgehandeld.. Indien contact met de melder mogelijk is, 

is het de taak van de vertrouwenspersoon om de melder ervan te overtuigen dat het voor het 

bedrijf/instelling belangrijk is om in contact te kunnen komen en blijven met de melder. Het 

kan immers nodig zijn om nadere uitleg te krijgen over de beschuldigingen. Zonder deze 

nadere uitleg kan het voor komen dat het onderzoek vastloopt en de melding dus terzijde moet 

worden gelegd, hetgeen niet alleen onbevredigend is voor de klager, maar ook voor het 

bedrijf/instelling. Als de melder zich bekend maakt kunnen voorts ook beter zijn 

geloofwaardigheid en informatie beoordeeld worden. Wie anoniem meldt kan immers een 

verborgen agenda hebben. Klagers die echt anoniem willen blijven kan geadviseerd worden 

een anoniem emailadres te openen zodat er contact met de klokkenluider kan worden 

opgenomen indien dat voor het onderzoek noodzakelijk is.  



Whistleblower hotlines 

Volgens Sox moeten op de Amerikaanse beurs genoteerd staande ondernemingen voorzien in 

een meldprocedure waarbij anonimiteit voor de melder gewaarborgd is als deze dat wenst. 

Een aantal - veelal mondiaal opererende - ondernemingen hebben het meldproces van 

klachten vormgegeven via kliklijnen, de zogenaamde “whistleblowing hotlines”. Deze 

kliklijnen die 24 uur per dag, zeven dagen per week benaderbaar zijn worden (over het 

algemeen) geëxploiteerd door externe providers (zoals in Nederland door People InTouch 

BV). Bedrijven nemen een abonnement op de service van de provider tegen een 

abonnementstarief per personeelslid. Klokkenluiders kunnen de hotline bellen en hun grieven 

doorgeven. Hun ingesproken melding (in eigen taal) wordt door het callcenter omgezet in 

getypte tekst en de melder blijft volstrekt anoniem. De melding wordt ontdaan van 

identificerende gegevens worden  (geen telefoonnummernummer-, e-mail adres of 

mogelijkheid tot handschriftherkenning). Het callcenter kent vervolgens aan de melder een 

nummer toe en verstrekt dit nummer ook aan de klant van het callcenter (onderneming). Via 

dit nummer kunnen onderneming en melder met elkaar communiceren door berichten voor 

elkaar achter te laten op een door het callcenter beheerde server. Het is derhalve een 

interactief voice response systeem. SOx verplicht niet om hotlines te gebruiken. 

Klokkenluiders kunnen er overigens ook voor kiezen niet anoniem te melden. Veelal worden 

de meldingen door de hotline operator doorgegeven aan een vast meldpunt binnen het bedrijf. 

De contactpersoon van dit meldpunt draagt vervolgens zorg voor de beoordeling van de 

melding en neemt de maatregelen die nodig zijn om de klacht te onderzoeken en af te 

handelen. 

 

Bekendmaking van de klokkenluiderregeling 

Een werkgever is verplicht om aan de werknemers van de organisatie een schriftelijke of 

elektronische versie van de meldregeling te verstrekken. Het verdient aanbeveling het 

management van de bedrijfsonderdelen te verplichten de klokkenluiders expliciet op te nemen 

op hun intranetsite, bijvoorbeeld via een banner. Daar deze aan te klikken kunnen 

medewerkers kennis nemen van de regeling en van de contactgegevens van de voor hun 

onderdeel van toepassing zijnde vertrouwenspersoon. Het bestaan van de procedure dient 

onderdeel te zijn van de introductietraining van nieuwe medewerkers. Tenslotte verdient het 

aanbeveling om medewerkers periodiek attent te maken op het bestaan van de regeling. 

 

Inhoudelijke aspecten van de regeling 

Door de wettelijke kaders is niet te ontkomen aan een juridische regeling, maar dan liefst wel 

in heldere taal. Het verdient aandacht een aantal punten expliciet op te nemen in de 

klokkenluiderregeling: 

- een passage waarin wordt aangegeven dat de procedure geen vrijbrief is voor smadelijke of 

lasterlijke aanklachten en dat misbruik van het systeem kan leiden tot de toepassing van 

disciplinaire maatregelen. 

- Een passage waarin wordt aangegeven dat bescherming niet gegarandeerd is als de 

klokkenluider zelf verwijtbaar betrokken was bij de vermeende onregelmatigheid.  

- een passage waarin wordt aangegeven dat van de klokkenluider wordt verwacht dat hij of 

zij zich ook zorgvuldig gedraagt gedurende het gehele traject en daarna. Hiermee wordt 

gedoeld op geheimhouding van het feit dat een melding is gedaan en dat een onderzoek loopt 

of heeft gelopen naar een situatie binnen de onderneming of instelling of naar iemand. 

- Een passage waarin wordt aangegeven dat iedere vorm van wraakneming op de melder als 

een inbreuk op klokkenluiderregeling wordt beschouwd. Het komt in de praktijk te vaak voor 

dat beschuldigde managers expliciet of impliciet acties ondernemen om de identiteit van de 

klokkenluider te achterhalen. Dit wordt als erg intimiderend ervaren en werkt ondermijnend in 



het vertrouwen in de goede werking van de regeling. 

 

Start van het onderzoek 

Na ontvangst van de klacht dient de vertrouwenspersoon – indien mogelijk - een 

ontvangstbevestiging te sturen aan de melder. Deze weet dan dat de klacht ontvangen is. Het 

moet worden voorkomen dat de klokkenluider geen enkel bericht krijgt en dan de onjuiste 

conclusie trekt dat niets met zijn klacht gedaan wordt. Vervolgens dient de 

vertrouwenspersoon vast te stellen of de klacht onder het bereik van de regeling valt 

(ontvankelijkheidtoets). Een klokkenluiderregeling is niet bedoeld om 

managementbeslissingen ter discussie te stellen of om te klagen over de stijl van leidinggeven 

en evenmin zijn klokkenluiderregelingen bedoeld om individuele rechtspositionele belangen 

aan de orde te stellen. Als de regeling niet van toepassing is dient de vertrouwenspersoon de 

klager door te verwijzen naar de geëigende persoon of instantie. 

 

Belemmerende factoren 

In veel klokkenluiderregelingen is opgenomen dat de klacht door de vertrouwenspersoon  

wordt besproken met het management van het onderdeel waarvan de beschuldigde deel 

uitmaakt. In dat gesprek dient de vertrouwenspersoon vast te stellen of er factoren zijn die 

belemmerend kunnen zijn op de onpartijdigheid/onafhankelijkheid die vereist is voor de 

klokkenluiderklacht: Belemmerende factoren kunnen zijn dat: 

- de verantwoordelijke manager privé-contacten onderhoudt met de beklaagde of indien er 

sprake is van familierechtelijke betrekkingen 

- er sprake is van recente of lopende arbeidsconflicten die een objectieve benadering in de 

weg staan of  

- anderszins sprake is van mogelijke belangenverstrengeling 

Indien van belemmering sprake is dient de vertrouwenspersoon de verantwoordelijke manager 

te adviseren een plaatsvervangende manager te benoemen voor de behandeling en afhandeling 

van de klacht.  Op geen enkele manier mag een beschuldigde betrokken zijn bij het bepalen 

van de scope van het onderzoek en bij de selectie van de onderzoekers die het onderzoek 

uitvoeren. Dit is met name van belang als geklaagd wordt over senior managers. 

 

Afronding onderzoek en publiciteit 

Media-aandacht betekent doorgaans negatieve publiciteit. Als een onderzoek nog loopt is het 

buitengewoon vervelend als de klokkenluider of een andere medewerker de pers tipt. Het 

gevolg is dat de onderneming de regie kwijt is als de pers bovenop de zaak zit. Dat is anders 

als het onderzoek is afgerond. Als een onderneming actief naar buiten treedt bij significante 

fraudegevallen – in het bijzonder in gevallen waarbij hoger management betrokken is – laat 

het zien dat het fraude niet tolereert. Het na afronding van een onderzoek actief zoeken van de 

publiciteit voorkomt niet te managen verassingen en heeft ontegenzeggelijk een 

normbevestigende en generaal preventieve werking. Of een onderneming of instelling naar 

buiten treedt en in welk stadium van het proces dient in ieder geval punt van overleg te zijn. 

 

Onvermijdelijke beslissingen 

Als een (senior)manager beklaagde is geldt als uitgangspunt dat de continuïteit van de 

afdeling die hij of zij leidt, evenals de afdelingsprestaties niet in gevaar mogen worden 

gebracht. Harde managers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij onberispelijk dienen te zijn, 

ook in hun privé functioneren. Als aantijgingen niet onomstotelijk bewezen kunnen worden is 

dit erg frustrerend voor de klager en de beklaagde. Er blijf dan rook hangen. Het kan daarom 

in het belang van de organisatie zijn dat de beklaagde of de klokkenluider wordt overgeplaatst 

naar een ander onderdeel van het bedrijf/instelling of geholpen wordt buiten de onderneming 



of instelling emplooi te vinden. Het organisatiebelang is te allen tijde groter dan het 

individuele belang (en gezichtsverlies) van de beklaagde of de klokkenluider. 

 

De klager tot besluit 

Ondanks de fraaie toezeggingen in klokkenluiderregelingen loopt het niet altijd goed af met 

de klokkenluider. Klokkenluiden is een zeer emotionele en ingrijpende gebeurtenis die de 

melder niet in de koude kleren gaan zitten. Steun van het thuisfront is absoluut onontbeerlijk 

om de emotie in goede banen te leiden en om de gebeurtenis een goede plek in iemands leven 

te geven. Arbeidsverhoudingen kunnen alsnog verstoord raken als de klokkenluider na de 

formele afhandeling van de klacht aan de bel blijft trekken omdat hij niet tevreden is met het 

onderzoek dat is ingesteld of de genomen maatregelen naar aanleiding van dat onderzoek. Bij 

een verstoorde arbeidsrelatie verleent de rechter vrijwel altijd ontslag en trekt de 

klokkenluider alsnog aan het kortste eind.    


