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Pieter van Vollenhoven neemt klokkenluiders in bescherming
Pieter van Vollenhoven neemt het op voor klokkenluiders Ad Bos (bouwfraude), Fred Spijkers
(ondeugdelijke landmijnen), Paul Schaap (veiligheid kernreactor Putten) en Paul van Buitenen (fraude
binnen Europese Commissie). © ANP/Fotomontage AD.

De Eerste Kamer gaat morgen vrijwel zeker akkoord met de komst van
het Huis voor Klokkenluiders. Het kostte 6 jaar om de wet hiervoor
erdoor te krijgen. Pieter van Vollenhoven vertelt waarom hij volop
meestreed. ,,We zijn allemaal gebaat bij de moed van klokkenluiders."
Nog altijd bekijkt professor mr Pieter
van Vollenhoven de wereld door een
veiligheidsbril. Het is de reden
waarom hij heeft geholpen bij de
totstandkoming van het Huis voor
Klokkenluiders. Bij het onafhankelijke
instituut kunnen melders van
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Wie over misstanden
begon, kreeg te
horen: daar is het gat
van de deur
Pieter van Vollenhoven

misstanden aankloppen voor advies en bescherming.
Van Vollenhoven: ,,Klokkenluiders zijn van grote betekenis om misstanden aan
de kaak te stellen. We zijn allemaal gebaat bij hun moed om ernstige zaken aan
te kaarten. Omdat er zo veel gerommeld wordt in het leven. Denk aan het
recente gesjoemel in de autoindustrie. Of aan de arts van het UMC Utrecht die
twee keer een slagader had geraakt, terwijl in de overlijdensakte stond dat de
patiënten een natuurlijke dood waren gestorven."
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Tegelijkertijd weet de 76jarige Van Vollenhoven uit ervaring dat klokkenluiders
binnen hun organisatie vaak in de grootste problemen komen. ,,Ze worden daar
gezien als landverraders, als mensen die hun eigen nest bevuilen. Daardoor
verdienen ze een betere bescherming."
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Het moet een fysiek huis worden, waar melders van misstanden kunnen
aanbellen voor advies en bescherming. Nog belangrijker vindt Van Vollenhoven
dat het Huis voor Klokkenluiders de bevoegdheid krijgt onafhankelijk onderzoek
te doen naar meldingen en daar advies over uit te brengen.
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Kwartiermaker
Het Huis voor Klokkenluiders valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Daarom zijn afspraken gemaakt over de onafhankelijkheid. De minister mag
geen invloed uitoefenen op het beleid of de bestedingen.
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Er wordt jaarlijks 4,5 miljoen euro voor het huis uitgetrokken. Waar het zich zal
vestigen, is nog onbekend. Een kwartiermaker gaat zich bezighouden met de
exacte invulling van de organisatie.
Het Huis voor Klokkenluiders is een initiatief van SPKamerlid Ronald van
Raak, die in 2010 een werkgroep oprichtte. Daar namen ervaringsdeskundigen
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 verenigd in de Expertgroep
Klokkenluiders  en Kamerleden van
verschillende partijen in deel, die
jarenlang sleutelden aan een
conceptwet.
Slag of stoot
Die wet kwam er niet zonder slag of
stoot. Toenmalig minister van
Binnenlandse Zaken Piet Hein
Donner bleek een uitgesproken
tegenstander, maar ook buiten het
parlement was er weerstand.
Opvallend genoeg bij zowel
werkgeversorganisatie VNONCW als
werknemersorganisatie FNV.
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Pieter van Vollenhoven. © anp.

Maar de werkgroepVan Raak kon ook rekenen op twee medestanders van
formaat. Behalve ombudsman Alex Brenninkmeijer bood Pieter van
Vollenhoven in 2010 zijn diensten aan. Zijn taak binnen de werkgroep? ,,Het
overbrengen van mijn ervaringen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid."
Van Vollenhoven spreekt vanuit zijn
huidige functie als voorzitter van
Stichting Maatschappij en Veiligheid,
maar natuurlijk draagt hij zijn
jarenlange ervaring mee als voorzitter
van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV). In die hoedanigheid
onderzocht hij talloze ongevallen en
misstanden.

Men zegt altijd dat de
onderste steen
boven moet komen,
maar wil wel een
vinger in de pap houden
Pieter van Vollenhoven

Bij al die onderzoeken viel hem één overeenkomst op. ,,Ik heb nooit
meegemaakt dat misstanden níet bekend waren binnen de organisatie. Er
heerste altijd een angstcultuur om te praten. Wie over zulke zaken begon, kreeg
te horen: daar is het gat van de deur."
Daarom onderschreef Van Vollenhoven de noodzaak dat er een onafhankelijk
onderzoeksinstituut moest komen voor klokkenluiders. Interne toezichthouders
zijn vaak te nauw betrokken bij de organisatie en grijpen niet in, zegt hij.
,,Ik ken geen klokkenluiderzaak die gaat over een incident. Misstanden doen
zich gedurende langere tijd voor. We moeten nog eens kritisch kijken naar de rol
en de taak van interne toezichthouders. Zeker als je als maatschappij stelt: laat
de veiligheid aan de professionaliteit van de sector zelf over."
Weerstand
De gekozen organisatievorm  een zelfstandig bestuursorgaan binnen het
ministerie van Binnenlandse Zaken  is niet ideaal om absolute
onafhankelijkheid te garanderen, meent Van Vollenhoven. Maar tegen andere
vormen bestond te veel weerstand. ,,Nederland heeft reuze moeite met het
woord onafhankelijkheid. Men zegt altijd wel dat de onderste steen moet boven
komen, maar toch heeft men het liefst zelf een vinger in de pap. Dan kun je
namelijk een beetje controleren hoe die onderste steen eruit ziet."
Ideaal is de opzet van het huis misschien nog niet, maar Van Vollenhoven is
trots op wat is bereikt. ,,Hiermee kun je zeker beginnen. Zo kan men alvast een
beetje gewend raken aan het instituut. U moet niet vergeten, we zijn van zo ver
gekomen en hebben zo veel tegenwerking gekregen. Wat er nu ligt, biedt
voldoende ruimte om te starten. Daar heb ik met plezier aan meegewerkt."
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