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Geachte mevrouw de minister,

Hierbij informeren wij u dat wij per 8 januari 2018 terugtreden als bestuurders van het Huis voor
Klokkenluiders. WiJ Iichten ons besluit graag toe.

Aanleiding

Zoals u weet, is per 1 juli 2016 het Huis voor Klokkenluiders van start gegaan. Hieraan is een zeer
Iangdurig, complex en op onderdelen weerbarstig wetgevingstraject vooraf gegaan.

De medewerkers van het Huis zijn grotendeels afkomstig uit meerdere organisaties waarvan de taken
door het Huis zijn overgenomen, te weten Het Adviespunt Klokkenluiders, de Onderzoeksraad
Integriteit Overheid en het Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector.

Deze startende organisatie kreeg niet alleen met ‘fusiepijn’ te maken, maar na 1 juli 2016 ook met
acute werkdruk, terwijl ook de bedrijfsvoering nog moest worden geregeld. Achteraf moeten wij als
bestuur constateren dat wij onvoldoende tijd hebben genomen om een samenhangende en gedeelde
visie vast te stellen en een goed functionerende werkorganisatie neer te zetten. Wi] hebben helaas
geen gemeenschappelijke identiteit en synergie — ook niet binnen het bestuur - tot stand kunnen
brengen. Daardoor verloopt de samenwerking tussen de afdelingen van het Huis moeizaam.

Onderzoek

Als bestuur hebben wij de problemen onderkend. Wij hebben deze uitgebreid geanalyseerd en
besproken met het hele Huis. In september hebben wi] geconcludeerd dat er te weinig voortgang was
geboekt op de inrichting van het Huis voor Klokkenluiders. Op 18 oktober 2017 hebben wij daarom
Maarten Ruys gevraagd ons te adviseren over de toekomstige inrichting van het Huis, de bestuurlijke
structuur en de vereiste competenties.

In zijn rapport van 14 december 2017 ‘Advies voor een herstart van het Huis voor Klokkenluiders:
advies, onafhankelijk onderzoek en preventie’ beschrijft de heer Ruys de resultaten van zijn
onderzoek, doet hij een aantal aanbevelingen en adviseert hij te komen tot een herstart van het Huis



voor Klokkenluiders. Cm dit mogelijk te maken zou ruimte gemaakt moeten worden voor een interim
bestuur dat verantwoordelijk is voor deze herstart en daarmee zowel voor de huidige werkzaamheden
als voor de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport.

Conclusie

Wij moeten als bestuurders helaas tot de conclusie komen dat wij onvoldoende in staat zijn geweest
van het Huis voor Klokkenluiders een succes te maken. Wij vinden het daarom passend u te
verzoeken om zo spoedig mogelijk een interim-bestuur aan te steHen en ons daarmee in de
gelegenheid te stellen per 8 januari 2018 terug te treden. Hiermee willen wij het Huis voor
Klokkenluiders in staat stellen een herstart te maken. Wij vinden dit in het belang van (toekomstige)
klokkenluiders, de samenleving en de medewerkers van het Huis.

Hoogachtend,

Edith Snoeij

waarnemend voorzitter

Kitty Nooy

Gerrit de Wit

Bestuurder


