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Ongelijkheid tussen mensen uit zich 
onder andere in machtsverschillen, niet altijd door 
het uitoefenen van zichtbare of brute macht, maar 
vaak juist op subtiele wijze of zelfs onbewust. Ook 
wie de klok luidt, oefent macht uit, waar een werk-
gever vaak weer met kracht op reageert. Dat schrij-
ven onderzoekers Kate Kenny, Marianna Fotaki en 
Stacey Scriver. Zij interviewden meer dan twintig 
klokkenluiders (in het Engels: whistle blowers) in 
de Verenigde Staten en Europa om te achterhalen 
welke tegenkrachten een werknemer ondervindt 
na het luiden van de klok. Hun empirische bevin-
dingen analyseerden ze vervolgens door een ‘post-
structuralistische, psychoanalytische lens’ in lijn 
met de theorie van Foucault en, in zijn voetspoor, 
de filosofe Judith Butler. 

Analysekader en achtergronden
De onderzoekers geven in hun artikel aan de hand 
van eerdere literatuur een overzicht van wat werk-
nemers zoal overkomt nadat ze de klok hebben 
geluid. Het lijkt gebruikelijk dat collega’s en leiding-
gevenden zich afreageren op klokkenluiders.1 Het 
Engelse woord retaliation, dat centraal staat in het 

Bij klokkenluiders zit een steekje los. Althans, op dat 
oordeel sturen werkgevers van klokkenluiders nogal 
eens aan. In 2019 publiceerden enkele onderzoekers 
een artikel in het Journal of Business Ethics over de 
mentale gezondheid van klokkenluiders: ‘Mental health 
as a weapon: Whistleblower retaliation and normative 
violence’. Volgens de onderzoekers reageren werkgevers en 
collega’s zich af op klokkenluiders door die te isoleren én 
als labiel af te schilderen. De psychologische problemen 
die de klokkenluider daardoor ontwikkelt, grijpen ze weer 
aan om zijn claim als onbetrouwbaar af te doen.

Psychische nood bij 
klokkenluiders

artikel, betekent vergelding of wraak. Managers 
kunnen klokkenluiders hard aanpakken omdat ze 
diep gegriefd zijn en om andere potentiële klok-
kenluiders af te schrikken. De vergelding die werk-
nemers ondervinden kan verschillende vormen 
aannemen, van degradatie naar een lagere functie, 
verslechtering van de werkcondities, dreigemen-
ten door hogergeplaatste collega’s, gevaarlijkere 
opdrachten, rechtszaken en ook doorverwijzing 
naar een psychiater. Ook zetten collega’s en werk-
gevers klokkenluiders ‘verbaal’ apart door ze voor 
spion of verklikker uit te maken, en ze te benade-
ren als ‘gestoord’ (disturbed) of ‘moreel verdacht’. 
Uit de literatuur die de auteurs raadpleegden komt 
overigens naar voren dat klokkenluiders minder 
vergelding ondervinden als zij macht of gezag 
ontlenen aan hun positie in de organisatie of toch 
al een mandaat hebben om audits uit te voeren of 
toe te zien op de naleving van regelgeving. Het 
omgekeerde (meer vergelding) is het gevolg als de 
klokkenluider onthult hoe degene die de misstand 
begaat (de wrongdoer) het publiek in gevaar brengt, 
hoe die overtreder de legitimiteit of de toekomst 
van de organisatie ondermijnt of als de klokken-
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luider de misstand in de media brengt. Ook als de 
misstand systematisch van aard was of voortvloei-
de uit de organisatiecultuur of het organisatiekli-
maat, neemt de vergelding toe. 

Vaak zijn klokkenluiders juist werknemers die, 
totdat ze de klok luidden, in de organisatie werden 
omschreven als zeer actieve en gecommitteerde 
werknemers. Onderzoekster Jeanne Lennane – de 
auteurs verwijzen naar haar onderzoek − sprak 
eerder al met 35 klokkenluiders in Australië en stel-
de een breed scala aan gevolgen vast die invloed 
hebben op de psyche. Vergeldingsacties hadden 
grote effecten op klokkenluiders, zoals depressie, 

verschijnselen van posttraumatische stressstoor-
nis, angstgevoelens, gevoelens van isolatie, slaap-
problemen en suïcidale gevoelens (Lennane 1993). 
Omdat klokkenluiders hun werk moesten opgeven, 
gedegradeerd of juist zwaar overbelast werden, of 
naar de psychiater werden gestuurd, verloren ze 
hun levensonderhoud, soms hun huwelijk, raakten 
ze verslaafd, of financieel aan de grond als gevolg 
van de kostbare juridische procedures waarin 
ze belandden. Sommige klokkenluiders besloten 
overigens zelf naar een psychiater te gaan. Aan 
de gang naar de psychiater kleeft echter een groot 
maatschappelijk stigma.

Foucault, Butler en macht in organisaties
Nieuw in het onderzoek van de drie wetenschap-
pers is de herlezing en herinterpretatie van 
bestaande wetenschappelijke literatuur door een 
foucaultiaanse, psychoanalytische bril. Bovendien 
namen ze zelf 22 semigestructureerde interviews 
met klokkenluiders af. De klokkenluiders kwamen 
uit diverse sectoren, onder meer banken. Ook in 
die interviews zochten de onderzoekers naar de 
zogenoemde ‘discursieve macht’ in de complexe 
dynamiek rond de klokkenluiders. De auteurs 
benadrukken dat macht ook mensen vormt, omdat 
ze zich identificeren met machtsdiscoursen die 
hen bepalen en beperken in hun identiteit. Op die 
manier is volgens de auteurs ook te begrijpen hoe 
mensen zich laten controleren en disciplineren. In 
navolging van Foucault deed filosofe Judith Butler 
in The psychic life of power onderzoek naar de rol 
van macht in organisaties. Butler benadrukt hoe 
mensen en dus ook werknemers altijd verlangen 
naar erkenning van de mensen om hen heen, zoals 

collega’s en familieleden, naast de behoefte om te 
leven naar een persoonlijke ethiek. Mensen hebben 
die erkenning nodig om ‘viable social subjects’ te 
zijn. Zonder die erkenning bestaan ze niet. En ze 
zijn ‘constituted through norms’, die bepalen onder 
welke voorwaarden mensen zijn erkend. Het is 
daarom ‘catastrofaal’ als mensen sociaal buitenge-
sloten worden. 

De mens is geneigd dat te voorkomen door zich 
aan normen te onderwerpen, ook als die pijnlijk 
zijn. ‘I am led to embrace the terms that injure me 
because they constitute me socially’ (Butler 1997, 
p. 104). ‘We are effectively ‘un-done’ by our affective 
desires for being recognized as valid subjects: ‘the 
subject produces its coherence at the cost of its own 
complexity’’ (Butler 1993, p. 115). Werknemers aan 
wie erkenning wordt ontzegd, worden daarom 
beroofd van ‘a sense of existence and capability’. Dit 
noemen de auteurs cruciaal voor het begrijpen van 
klokkenluiders die de identiteit ‘op zich nemen 
van uitgesloten individuen, zelfs als individuen 
met een mental health-issue’. Butler spreekt zelfs 
van ‘normatief geweld’, waarbij mensen uitgeslo-
ten worden door bepaalde normen. Ze verrijkt, in 
de ogen van de auteurs, Foucaults notie van hoe 
individuen worden bepaald door macht en kennis, 
door te kijken naar hun verlangen naar erkenning 
en affectie. Volgens de auteurs is macht veelzijdig 
en complex en mede bepaald door het verlangen 
naar erkenning van een individu. ‘This study focu-
sed on understanding the play of discourses of mental 
health and retaliation as they appeared to circulate 
both within the organizations that deployed them and 
through experiences of whistleblowers.’ De onder-
zoekers merken overigens op dat ze inzichten uit 
de interviews niet ‘ontdekken’, maar in lijn met 
Foucaults gedachtegoed ‘construeren’. Ze zijn zich 
zeer bewust van hun eigen rol in het duiden van 
wat de klokkenluiders overkomt en reflecteren op 
de vraag hoe ze voorkomen dat ze uitspraken van 
geïnterviewden over onder meer hun geestelijke 
gezondheid ‘vastpinnen’ met hun framing.

Bevindingen
In feite, constateren de onderzoekers, oefenen 
klokkenluiders zelf ook macht uit op het moment 
dat ze de klok luiden, zij het dat die macht daar-
na gauw overslaat. Leidinggevenden en collega’s 
van de klokkenluiders zinspelen op hun vermeen-
de zwakke geestelijke gezondheid en spelen de 
‘mental-health’-kaart. Een klokkenluider moest 
zich bijvoorbeeld laten testen door een door de 
werkgever aangewezen ‘onafhankelijke’ psychi-
ater. Tegelijk isoleerde de werkgever de klokken-
luider zodanig, dat hij de mentale instorting nabij 
was. Klokkenluiders beroepen zich er voor de 
rechter vaak op in een diepe psychische crisis te 

Werknemers aan wie erkenning wordt 
ontzegd, worden beroofd van ‘a sense 
of existence and capability’
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zijn beland, na het luiden van de klok. Alleen, de 
klokkenluider die dat doet, bevestigt feitelijk ook 
zijn ‘niet helemaal in orde zijn’, wat de werkgever 
er weer toe kan brengen de waarachtigheid van de 
claim van de klokkenluider in twijfel te trekken. 
Dat is het paradoxale in de hele situatie. De auteurs 
noemen een dergelijke omgang met de klokkenlui-
der een vorm van ‘normatief geweld’.

Op basis van een eerste lezing van de transcripten 
van de interviews onderscheidden de auteurs alge-
mene thema’s zoals zelfperceptie, steunsystemen, 
persoonlijke kwaliteiten en invloeden, waaronder 
ook de categorie geestelijke gezondheid. Door de 
teksten nauwkeurig te herlezen onderzochten de 
auteurs op welke wijze geïnterviewden zichzelf 
‘construeerden’ aan de hand van de dominante 
discoursen in de organisaties waarin zij werkten. 
Ze bekeken bijvoorbeeld hoe onderwerpen uit 
de categorie geestelijke gezondheid aan de orde 
kwamen, hoe de klokkenluiders het woord ‘ik’ 
gebruikten en in welke mate ze zich onderschikten 
aan de organisatie. De klokkenluiders ondervon-
den bijvoorbeeld nadelige effecten van de vergel-
ding. Ervaringen van vernedering en onderwer-
ping aan ‘micro-management’ leidden tot chaos 
in hun leven, depressies, angsten en slapeloosheid. 
Rapporten in organisaties die moesten gaan over 
de misstand in de organisatie, bleken plotseling om 
te kunnen slaan in rapporten over de psyche van 
de klokkenluider. Sommige klokkenluiders kregen 
het verzoek zich ziek te melden, waarna ze thuis 
doordraaiden en paranoïde gevoelens ontwikkel-
den. Sommige klokkenluiders kozen bewust het 
isolement om het buitengesloten worden door 
hun collega’s voor te zijn. Ze anticipeerden op het 
isolement en bleven weg bij voormalige vrienden 
en collega’s. De onderzoekers duiden dat als volgt: 
‘Here it appears that Michael (werknemer Ameri-
kaans bedrijf, alle namen zijn geanonimiseerd) 
is actively excluding himself in expectation of others 
doing it for him.’ De onderzoekers noemen dat een 
‘un-doing of one’s sense of self through organizatio-
nal retaliation’. Andere klokkenluiders krijgen te 
maken met campagnes in de media en het onder 
druk zetten van familieleden door voortdurende 
surveillance van privédetectives. Een klokken-
luider vertelt hoe de rechter de werkgever een 
reprimande gaf voor de intimiderende opstelling 
tegenover de klokkenluider en zijn familie. Ene 
‘Tudor’ (land en organisatie onvermeld) zou naar 
een onafhankelijke psychiater gestuurd worden, 
maar kreeg te maken met ‘medico-legal experts, not 
clinicians’. Hij voelde zich ironisch genoeg op twee 
manieren als ongeloofwaardig weggezet. Hij kreeg 
wel het stigma van iemand met een psychisch 
probleem, maar volgens zijn werkgever fantaseer-
de hij dan weer dat hij PTSS had opgelopen van 

de hele situatie. Sommige klokkenluiders hadden 
sterk de indruk dat de link die de organisatie legde 
met psychische problemen was bedoeld om hun 
claim – de reden om de klok te luiden – in diskre-
diet te brengen. Risicovol was dus dat ze, om de 
problemen te beschrijven die ze ondervonden door 
de vergelding, gebruik moesten maken van termi-
nologie – depressie, slapeloosheid, et cetera – die 
ook gebruikt werd om ze te beschadigen. Niette-
min deden ze dat vaak wel in zaken voor de rech-
ter, om de schade van de vergelding te tonen. De 
klokkenluiders hadden met elkaar gemeen dat ze 
probeerden hun depressies en boosheid te onder-
drukken, zodat het niet tegen hen gebruikt kon 
worden. Emoties zouden immers als teken van een 
psychisch probleem kunnen worden opgevat, en 
als falen om rationeel en objectief te blijven. 
‘In this way, people appeared to internalize the orga-
nizational and societal norms that excluded them. 
Understanding how damaging it was to be seen as 
mentally unsound and thus ‘outside the norm of 
mental health’, people downplayed this aspect of 
their whistleblowing experience. In performing their 
subjectivity therefore, they effectively controlled and 
disciplined themselves’ (Butler 1990).

Afronding
De onderzoekers presenteren hun empirische mate-
riaal los van hun analyse; wie hun werkwijze en 
interpretaties niet helemaal kan meemaken, vindt 
er toch interessant materiaal. Vooral de vicieuze 
cirkel waar een klokkenluider in belandt en die ook 
de kern van het artikel is, intrigeert: na het luiden 
van de klok volgt vergelding die leidt tot grote 
psychische nood bij de klokkenluider. Vanwege zijn 
behoefte om daarover te vertellen, onder meer aan 
de rechter, geeft de klokkenluider echter ook een 
stok in handen om mee geslagen te worden. 

Noot
1.  Vorig jaar nam het Europees Parlement nieuwe 

EU-regels aan om vergelding tegen klokkenluiders 
tegen te gaan. Zie ‘Nieuwe regels voor de 
bescherming van klokkenluiders’ op europa-nu.nl.
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