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Deuitbraak vande coronapandemie
heeftwereldwijd eengolf aanextra
klokkenluidersmeldingen losgemaakt.Het in
Nederlandontwikkeldeklokkenluidersplatform
SpeakUp registreerde inmaart, dusnogaanhet
begin vandeuitbraak, 20%meermeldingendan
normaal.Dezepiek zou vrijwel volledig toe te
schrijven zijn aande covid-19-pandemie.
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D I E N S T E N

Pandemie leidt tot
forsmeermeldingen
vanklokkenluiders
Joris Polman
Amsterdam

Deuitbraak vandecoronapandemieheeft
wereldwijdeengolf aanextraklokkenlui-
dersmeldingen losgemaakt.Het inNeder-
landontwikkeldeklokkenluidersplatform
SpeakUpregistreerde inmaart, dusnogaan
hetbegin vandeuitbraak, 20%meermeldin-
gendannormaal.

Deze piek is vrijwel volledig toe te schrijven
aandecovid-19-pandemie.OokinNederland
registreerdeSpeakUpextrameldingen,albleef
het landwelwat achter.
SpeakUp, dat is ontwikkeld door het Ne-

derlandse bedrijf People Intouch, bereikt
honderdenmiljoenenmedewerkers en is in
alle landen ter wereld actief, zegt bestuurder
RaymondCanisius, tevens specialist op het
gebied van governance, risk en compliance
(grc).Multinationals zoals Nestlé, Carlsberg
enIkeahebbenhetplatformingebruik,maar
ookNederlandsebedrijvenzoalsASML,Rand-
stad enRabobank. SpeakUp verwerktmaan-
delijks duizendenmeldingen, zegt Canisius.
‘Per aangeslotenbedrijf komtdat gemiddeld
neeropviermeldingenperduizendmedewer-
kers per jaar.’
SpeakUp bestaat zestien jaar en is in zijn

aard een klokkenluidersplatformdatmede-
werkers helpt anoniem, laagdrempelig en
in hun eigen taal te communicerenmet hun
werkgeverovermisstanden.Maarhetplatform
staat nadrukkelijk ook open voormeldingen
dieindesfeervangoedwerkgeverschapliggen,
verteltmedebestuurderEvitaSlijper-Sips, van
huis uit criminoloog enantropoloog.

Dat is terugtezienindegolfaanmeldingen
dietemakenhebbenmetdecorona-uitbraak.
Het Nederlandse bedrijfmag geen bedrijfs-
specifieke klachten delen. Maar niet-her-
leidbarecitatenuitvoorbeeldenvantypische
coronameldingenwilPeopleIntouchwelvrij-
geven.

Zowarenermeldingenoverafdelingenvan
bedrijvenwaarnietoveral terstonddeander-
halvemeterregel (social distancing) werd toe-
gepast. ‘Onzedirectiezegtdathandenwassen
volstaat’, schrijfteenmelder.Eenandereme-
dewerkerklaagtoverdevanwegecoronageslo-
tenkantine: ‘Laatonsdaaromalstublieft thuis
werken.Anders lopencollega’sstraksalsnog
coronaopdoorverminderdeweerstandenon-
dervoeding.’Ookexpatsdie vanwegedepan-
demie liever naar hun land terug willen om
daar thuis verder te werkenmaken zich zor-
gen. ‘Straks trekken ze onze visa in en raken
weonzebaankwijt.’
Er iseenaantal landendateruitspringtals

het gaat om coronameldingen. Hongkong
spantdekroonmet87,5%coronagerelateer-
demeldingen,opdevoetgevolgddoorAlge-
rije (72,7%)enIran(62,1%).BestuurderMau-
rice Canisius, tweelingbroer van Raymond
en eveneens grc-specialist, vermoedt dat
inHongkong niet alleen corona,maar ook
hetwantrouwenjegensdeoverheiddoorde
politiekecrisisdepiekaanmeldingenheeft
aangejaagd. En in Iran enAlgerije heeft het

coronavirusflink rondgewaard.
Nederlandstaatmet4,8%juistheel laagop

het lijstje. Dat valt deels te verklaren uit ‘de
meldcultuur’ inonsland,aldusMauriceCani-
sius. ‘Nederlanderszienmeldenalseenvorm
vanklikkenendatdoenwijnietgraag.Datzien
we terug inmeerEuropese landen.Amerika-
nen zijn weer heel anders. Die bellen almet
eenkliklijn als dekoffieniet lekker smaakt.’

InNederlandiserwelvolopgewaarschuwd
voor aan corona gerelateerde misstanden.
Zowaarschuwden experts ondermeer voor
fraudemet steunmaatregelen van de over-
heid, zoals deNoodmaatregel Overbrugging
voorWerkgelegenheid (NOW). Ook grepen
opsporingsautoriteiten criminelen in de
kraag vanwege fraudemetmondkapjes. En
thuiswerkers kregen online vaker temaken
metmalware en phishingmails. Of dergelij-
kemeldingenook inNederlandviaSpeakUp
voorbijzijngekomen,kanPeopleIntouchnog
niet zeggen.

Het wantrouwen
jegens de overheid
heeft in Hongkong de
piek aan meldingen
aangejaagd

Nederlanders klikken niet graag
Meldingen in maart en april 2020 op klokken-
luidersplatform SpeakUp waarbij covid-19 werd
genoemd, per land van herkomst, in %

Hongkong
Algerije

Iran
Chili
Italië

Canada
Hongarije
Filipijnen

VS
Spanje
Finland
Portugal
Turkije

Saoedi-Arabië
VK

Zwitserland
China

Zweden
Duitsland
Brazilië

Nederland

87,5
72,7

62,1
31,3
31,1

26,5
25,0
22,9
21,7
21,4
21,0
19,0
17,9

14,5
14,0
13,8

9,5
9,3
7,7
5,0
4,8

© FD | Bron: SpeakUp

Coronaklachten
Meldingen op klokkenluidersplatform
SpeakUp waarbij covid-19 werd genoemd,
wereldwijd, in %
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