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Voorwoord 

De vernieuwde FTM-site ging op 9 februari live. Voor Follow the Money was dat een 
spannend moment. Er was een lang traject van discussie, nadenken, uitproberen en 
experimenteren aan vooraf gegaan. De bouw van de site was voor ons een flinke investering 
die mogelijk werd gemaakt door de financiële steun die we van onze founding members, 
founding friends en investeerders hebben gekregen. We zijn jullie daar zeer dankbaar voor. 

Vaak leidt de herlancering van een site in het begin tot een forse daling van het bezoek. Voor 
FTM.nl bleek die vrees ongegrond, wat mede te danken was aan de inzet van onze 
webdeveloper Frontwise en spraakmakend journalistiek onderzoek van onze medewerkers. 

Natuurlijk waren er in het begin onverwachte problemen en bugs, maar dat is bij vrijwel elke 
nieuwe site het geval. De belangrijkste problemen konden snel worden opgelost. Veel 
bezoekers bleken enthousiast over onze vernieuwde site. We streven ernaar om onze lezers 
een zo prettig mogelijke leeservaring te bieden en hebben daarnaast ook nieuwe interactie-
manieren geïntroduceerd.  

Een van de veranderingen is dat een deel van onze artikelen alleen toegankelijk is voor 
(ingelogde) FTM-leden of kan worden gekocht via Blendle. Om onze lezers daaraan te laten 
wennen hebben we dat geleidelijk ingevoerd. Overigens is nog steeds een deel van onze 
content open. Bijvoorbeeld columns en korte nieuwsartikelen, maar ook onderzoeken die 
zijn gecrowdfund, zoals ons onderzoek naar de zorglobby: ‘Wie maakt onze zorg zo duur?’ 

In dit verslag willen we je laten zien hoe onze site werd bezocht en welke impact we met 
Follow the Money hebben gehad met onze onderzoeken, artikelen en columns.  

Eric Smit en Arne van der Wal 
Oprichters Follow the Money 

Steun de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek  
van Follow the Money en word lid 
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 Samenvatting 

Hoewel effectmeting in de journalistiek niet eenvoudig is, streven we er bij Follow the 
Money naar om de impact van ons werk steeds beter zichtbaar en transparant te maken. Dat 
doen we in de eerste plaats omdat impact voor ons, als journalistieke beweging met een 
duidelijk maatschappelijk doel, belangrijker is dan het bereik van onze artikelen. In de 
tweede plaats willen we er het effect van ons werk mee zichtbaar maken aan de vele mensen 
die het werk van FTM mogelijk maken: founding members, founding friends, investeerders en 
onze leden. 
Tot de meest spraakmakende FTM-verhalen van het eerste halfjaar behoorde het onderzoek 
van Jeffrey Stevens naar de dubieuze activiteiten van de echtgenoot van zorgminister Edith 
Schippers, een artikel dat nog steeds vaak wordt gelezen — het is met afstand het meest 
gelezen FTM-artikel van het eerste halfjaar — en dat recent nog ruime TV-aandacht kreeg.  
Ook de onthullingen van Bart Crezee over de afhandeling van de schade door gasboringen in 
Groningen deden veel stof opwaaien. Crezee stuitte op dubieuze zwijgcontracten en 
ontdekte dat de instelling die onafhankelijk toezicht houdt op de schade-afhandeling in 
werkelijkheid allesbehalve onafhankelijk is. Grote ophef was er ook over de 
gezondheidsschade door de uitstoot van giftige stoffen bij chemiebedrijf DuPont/Chemours, 
een primeur van Arne van der Wal.  

Summary 
Hard though it is to measure the concrete effects of journalism, we at FTM strive to make the 
impact of our work ever more tangible and transparant. Our reasons for this are twofold. 
First, since we are a journalistic organisation which strives to serve the public interest, 
impact is more important for us than scope. Second, we feel that we owe it to the many 
people who make our work possible — founding members, founding friends, investors and 
the like — to show them what their efforts have bought. 
Of all the articles which have made the public take notice of FTM in the first six months of 
this year, Jeffrey Stevens’s expose of the shady activities of the husband of Dutch Health 
minister Edith Schippers deserves to be mentioned first, since it was by far the most read 
FTM article over this period (even now, it draws lots of readers to the site). A particularly 
impressive example of investigative journalism was the series of articles Bart Crezee wrote 
about the damage from earthquakes caused by the drilling for natural gas in the Dutch 
province of Groningen. Crezee discovered that house owners were forced to sign gag 
contracts and proved that the independent organisation which was supposed to oversee the 
settlements, wasn’t independent at all. Another local story with national implications was 
Arne van der Wal’s scoop about the health risks caused by the Dutch plant of American 
chemical company DuPont/Chemours. 
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Bezoekcijfers en social media-bereik 

Site www.ftm.nl 
• Unieke bezoekers eerste helft 2016: 1.033.821 in 2.006.114 sessies. Een stijging van 

277.504 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 (+36,69%) 
• Pageviews: 3.528.398 (+20,27% t.o.v. eerste halfjaar 2015) 
• Van de bezoekers was 51,5% terugkerend en 48,5% nieuw in Q1 + Q2 

Best gelezen artikelen in Q1 + Q2 2016 

Social media 
• Facebook likes op 30 juni 2016: 9.821 (+3.608 t.o.v. eind 2015)  
• Twitter volgers eerste helft 2016: 15.398 (+3.049 t.o.v. eind 2015)  
• Aantal LinkedIn volgers : 377  

Herkomst bezoek 
• In het eerste halfjaar was 34% van de sessies afkomstig van social media. De 

verdeling daarbij is Facebook 409.160, Twitter 236.486, en LinkedIn 25.944 sessies. 
• Het bezoek op ftm.nl is daarnaast voor 27,3% afkomstig van zoekmachines, gevolgd 

door 27,1% van direct verkeer en 10,8% van externe sites (zoals onder meer 
hoezithetnuecht.nl, geenstijl.nl, news.google.nl, welingelichtekringen.nl en fd.nl) 

1 /artikelen/hoe-de-echtgenoot-van-schippers-tonnen-verdient-
aan-haar-zorgbeleid

123.055 00:02:15

2 /artikelen/nederlandse-zorgelite-ieder-jaar-gezellig-op-reis 70.501 00:03:38

3 /artikelen/het-kabinet-gaat-het-mes-in-de-huurtoeslag-zetten 40.269 00:05:06

4 /exclusive/cholesterol-mythe-deel-1/ 37.402 00:07:48

5 /artikelen/gaat-premier-rutte-stappen-ondernemen-tegen-
minister-schippers

26.995 00:04:06

6 /artikelen/wie-profiteert-associatieakkoord 23.256 00:06:21

7 /artikelen/verborgen-verliezen-van-peter-paul-de-vries 19.516 00:05:34

8 /exclusive/het-geheim-van-het-zorgstelsel-hoe-de-kosten-
ongemerkt-naar-de-burger-werden-verschoven/

19.447 00:06:11

9 /artikelen/een-nee-tegen-het-associatieverdrag-is-een-ja-voor-
europa-en-oekraine

17.626 00:06:31

10 /artikelen/onderzoek-naar-intimiderend-nepkantoor 15.400 00:04:33
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Unieke bezoekers per week 

!  

Social media bereik 

!  
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Impact: hoe meet je dat? 

Waarom we meten 
Vrijwel elke journalistieke organisatie probeert zijn resultaten te kwantificeren. Meestal 
gebeurt dat in termen van oplage, bereik, kijkers of luisteraars, of unieke bezoekers en 
pageviews. Die getallen zijn interessant, maar niet voor elke belanghebbende van even groot 
belang.  

Voor onze betrokken investeerders, founding friends & members en de nieuwe leden van 
Follow the Money is het resultaat van de publicaties, de impact, waarschijnlijk relevanter. 
Dat geldt trouwens ook voor de redacteuren en columnisten die op de site van Follow the 
Money publiceren. Als onze waarheidsvinding een misstand blootlegt, een zaak verheldert of 
een debat in gang zet, hoop je als journalist niet alleen dat zoveel mogelijk mensen er kennis 
van nemen, maar ook dat er iets met de informatie gebeurt.  

Follow the Money is een journalistieke beweging die haar waarheidsvinding in dienst van de 
samenleving stelt. We doen onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich 
(financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in 
de samenleving. Daarnaast willen we ook laten zien hoe het anders kan, door middel van 
constructieve journalistiek. De impact die ons journalistiek onderzoek heeft, vinden we over 
het algemeen belangrijker dan het bereik. 

!  

Hoe en wat we meten 
Het meten van impact is geen exacte wetenschap. Voor de journalistiek staat het meten 
ervan zelfs nog in de kinderschoenen. Ook wij zullen onze methodiek in de komende tijd 
verbeteren en systematiseren. Dit rapport is een eerste aanzet. Voor de impactrapportage 
over het eerste halfjaar van 2016 hebben we in eerste instantie gekeken naar wat er naar 
aanleiding van onze publicaties zichtbaar is gebeurd.  
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Is de publicatie geciteerd in andere media? Hebben zij Follow the Money als bron gebruikt 
voor eigen vervolgonderzoek? Is er in de politiek actie ondernomen? Zijn er Kamervragen 
gesteld? Hebben er beleidsveranderingen plaatsgehad? Zijn er personen ontslagen? Is er een 
onderzoek ingesteld? Heeft de publicatie geleid tot relevante reacties op onze site? En heeft 
het debat zich ook buiten de site van Follow the Money voortgezet?  Is de publieke opinie 
beïnvloed? En zo ja, op welke manier dan? Het is een methode die ook wordt gebruikt door 
journalistieke organisaties zoals het Amerikaanse ProPublica. 

We zijn ons ervan bewust dat het veelal niet mogelijk is om een beleidsverandering of een 
verschuiving in de meningsvorming direct toe te schrijven aan één bepaalde FTM-publicatie 
of een FTM-dossier. Als we een primeur hebben, wordt daar immers ook door andere media 
over bericht. De oorspronkelijke bron is na enige tijd niet meer te achterhalen, ook al bracht 
Follow the Money het spreekwoordelijke balletje aan het rollen. Dat kan ook het geval zijn 
als een artikel relatief weinig is gelezen, maar toch van grote invloed is op de 
meningsvorming van beleidsmakers of politici. De impact is in zo’n geval veel groter dan je 
op het eerste gezicht zou vermoeden.  

Zoals gezegd, we zullen onze methodiek voor het meten van impact verder ontwikkelen. 
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze leden, vrienden en investeerders. Zij maken het 
onderzoek van Follow the Money immers mogelijk. Dit rapport is verre van volledig, maar 
geeft een indruk van de impact die de journalistiek van Follow the Money het eerste halfjaar 
van 2016 heeft gehad.  

!  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Thema: Financiële sector 

Dossier: Derivaten in het mkb 
Vanaf de oprichting van Follow the Money in 2010 is de financiële sector een van de 
speerpunten geweest van onze journalistiek. Daarbij hebben we ons onder meer gericht op 
het blootleggen van misstanden in de afdelingen bijzonder beheer van banken, de kwaliteit 
van het toezicht en de verkoop door banken van complexe financiële producten – zoals 
rentederivaten – aan het mkb.  

Banken verkochten dergelijke derivaten namelijk niet alleen aan woningcorporaties zoals 
Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een 
verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die 
ondernemers uit het mkb opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze 
werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een 
voornaam verkoopargument van de bankiers. 

Follow the Money was de eerste Nederlandse journalistieke organisatie die jarenlang 
structureel aandacht heeft besteed aan de – op het eerste gezicht weinig sexy en 
ingewikkelde – derivatenkwestie en deze als misstand aan de kaak stelde. Omdat in die tijd 
niemand anders het voor de gedupeerde ondernemers opnam, hebben velen van hen zich tot 
ons gewend. Dankzij het degelijke en vasthoudende journalistieke onderzoekswerk van 
onder meer redacteuren Jan-Hein Strop en Joris Heijn is de derivatenkwestie onder de 
aandacht gebracht van politici, bestuurders en toezichthouders. Er zijn uiteindelijk 
belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd in het voordeel van de door derivaten 
gedupeerde ondernemers. De verrassende U-bocht die toezichthouder AFM eind 2015 nam – 
na jaren de rol van de banken te hebben vergoelijkt – was daarvan de meest opmerkelijke. De 
banken werden zo alsnog gedwongen de 17.000 verkochte rentederivaten opnieuw te 
beoordelen. En uiteindelijk de schade te herstellen.  

>> Impact: het dossier Derivaten in het MKB vormt, mede dankzij de lezers en experts die er 
in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, een rijke en invloedrijke bron van kennis. 
Het niveau van het debat in de discussiefora onder de artikelen in het Derivaten-dossier van 
onze site is hoog, net als het aantal inhoudelijke bijdragen. Specialisten en betrokkenen 
delen – vaak onder eigen naam – hun kennis en inzichten. Die bijdragen vormen een 
verrijking van onze artikelen en brengen de kennis van de deelnemers op een hoger niveau. 
We waren daarbij ingenomen met de deelname van Wilfred Nagel (chief risk officer van ING) 
aan het debat op FTM.nl. Zijn persoonlijke betrokkenheid was opmerkelijk: topbankiers 
verschuilen zich meestal achter hun instelling en woordvoerders, vooral als ze kritiek 
krijgen.  
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>> Impact: het door FTM geëntameerde debat over de rol van de banken in het 
‘derivatendrama’ is van invloed geweest op de politieke besluitvorming. Op het ministerie 
van Financiën werd zelfs gesproken van ‘het FTM-geluid’. Minister Jeroen Dijsselbloem van 
Financiën stelde begin dit jaar in de Tweede Kamer dat bij de verkoop van renteswaps aan 
het mkb wel degelijk sprake was geweest van misselling, zoals FTM steeds heeft gesteld.  

>> Impact: minister Dijsselbloem benoemde in maart een Derivatencommissie met de 
opdracht een herstelkader op te stellen dat als basis moet gaan dienen voor de 
schadevergoedingen die de banken aan mkb-ondernemingen moeten betalen. Dat 
herstelkader werd in juli bekendgemaakt. Uiteraard blijven we de afhandeling van de schade 
volgen.  

Toezicht: de case-Annemarie van Gaal 
Eind 2015 schreef FTM-medeoprichter en hoofdredacteur Eric Smit enkele artikelen over de 
opmerkelijke benoeming tot de Raad van Toezicht van toezichthouder AFM van ondernemer 
Annemarie van Gaal.  Zij bleek ook na haar benoeming bij te klussen voor onder meer 
Rabobank en ING, organisaties waar de AFM toezicht op houdt. Naar aanleiding van deze 
artikelen ontstond er een breed gevoerde discussie over de vraag of dat wel kon en kwam de 
positie van Van Gaal onder druk te staan.  

>> Impact: zowel de AFM als Van Gaal stelden aanvankelijk haar werkzaamheden voor deze 
banken niet als een probleem te zien voor haar taken als toezichthouder. Minister 
Dijsselbloem dacht daar anders over. Uiteindelijk hield Van Gaal, een half jaar na haar 
benoeming, de eer aan zichzelf en trad in januari 2016 af als lid van de Raad van Toezicht.  

Value8 
Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de handel en wandel van Peter Paul de 
Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging 
van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk 
bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter 
alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden. Het dossier Value8 toont 
aan dat er nog veel schort aan de financiële verslaggeving bij beursgenoteerde fondsen zoals 
Value8. De case laat zien op welke manier beursfondsen de werkelijke waarde van hun 
deelnemingen door middel van dubieuze herwaarderingen kunnen verbloemen, dan wel 
‘oppompen’. 

>> Impact: de publicatie van het artikel ‘De verborgen verliezen van Peter Paul de Vries’ (3 
mei 2016) door onafhankelijk analist Roel Gooskens leidde tot een sterke koersdaling van 
het fonds Value8. Dit veelbesproken en veelvuldig gedeelde artikel, de vervolganalyses en 
bijdragen van FTM-lezers veroorzaakten een heftig debat op zowel FTM.nl als 
beleggingssites zoals IEX.nl, een van de bedrijven waarin Value8 een belang houdt.  
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https://www.ftm.nl/tag/annemarievangaal
https://www.ftm.nl/artikelen/annemarie-van-gaal-de-afm-en-jeroen-dijsselbloem-the-making-of-a-soap
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De kwestie werd door verschillende dagbladen opgepikt, met name De Telegraaf en Het 
Financieele Dagblad. In tv-programma RTL Z live legde Eric Smit Peter Paul de Vries het 
vuur aan de schenen. 

>> Impact: de publicaties over de werkelijke waarde van Value8 dwongen oprichter en ceo 
Peter Paul de Vries tot tekst en uitleg op een inderhaast georganiseerde 
beleggersbijeenkomst en later op de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Hij beloofde 
zijn investor relations te verbeteren, maar bestreed de conclusies van Gooskens e.a. Beleggers 
dachten daar anders over: de beurskoers is in de eerste helft van 2016 met een derde 
gedaald. 

Dossier: Van wie is ons geld? 
Waarom is de creatie van geld in handen van — particuliere — banken? En moet dat altijd 
gepaard gaan met schuld? Ofwel: kunnen we ons monetaire systeem op een eerlijkere 
manier organiseren? 
Het zijn vragen waar menig econoom zijn tanden op stuk heeft gebeten. Toneelgroep De 
Verleiders zette onder leiding van acteur George van Houts een brede discussie in gang door 
onder meer op FTM.nl op te roepen tot een burgerinitiatief. Met 40.000 handtekeningen 
moet de politiek wel reageren en nadenken over de aard en wezen van ons geld en de manier 
waarop het wordt gecreëerd. De oproep leidde tot verhit debat op Follow The Money en 
speelde daarmee een rol bij de popularisering van dé vraag van dit moment: van wie is ons 
geld eigenlijk? 

>> Impact: op 16 maart sprak acteur George van Houts namens het burgerinitiatief in de 
Tweede Kamer; 
>> Impact: in het plenaire debat tussen minister Dijsselbloem van Financiën en de fracties 
over burgerinitiatief 'Ons Geld' dat daarop volgde  werd het concept van de Depositobank op 
de politieke agenda gezet. Follow the Money heeft aan de pogingen om zo’n bank op te 
zetten in 2015 aandacht besteed. 

!  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https://www.ftm.nl/artikelen/peter-paul-de-vries-vs-roel-gooskens
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Thema: Zorg 

Het zorgteam van Follow the Money bestaat uit de redacteuren Eelke van Ark, Jeffrey 
Stevens en Anne ter Reele. Daarnaast levert ook Pieter van der Lugt bijdragen aan het 
onderzoek naar lobby in de zorg.  
Het lopende onderzoeksproject ‘Wie maakt onze zorg zo duur?’ analyseert de lobby-
netwerken in de zorgsector en is medegefinancierd door middel van crowdfunding in 
samenwerking met het platform Yournalism. Het is een van de meest geraadpleegde dossiers 
van Follow the Money. Daarnaast besteden we structureel aandacht aan de invloed van 
zorgverzekeraars in het zorgstelstel en misstanden bij zorgorganisaties.  

Sander Spijker 
Normaal gesproken is de ‘m/v van…’ geen thema voor Follow the Money. In dit geval ligt het 
echter anders. Sander Spijker is de echtgenoot van minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij is als consultant actief in de gezondheidszorg, 
de sector waar zijn vrouw als minister verantwoordelijk voor is. Dat is per definitie een 
gevoelige situatie — de schijn van belangenverstrengeling is snel gewekt — die in dit geval 
extra pikant is omdat uit het onderzoek van Jeffrey Stevens bleek dat de adviezen van 
Spijkers’ adviesbureau P5C aan verschillende zorginstellingen niet alleen lucratief, maar ook 
strijdig zijn met de ‘zinnige en zuinige zorg’-agenda van zijn vrouw. 

Het artikel Hoe de echtgenoot van minister Schippers tonnen verdient aan haar zorgbeleid 
(5 maart 2016) is niet alleen ons best gelezen artikel van de eerste helft van 2016, het 
veroorzaakte ook politieke reuring en werd overgenomen door verschillende andere media. 

>> Impact: Kamervragen van parlementariër Renske Leijten (SP) aan premier Rutte over de 
mogelijke belangenverstrengeling; 
>> Impact: Kamervragen van parlementariër Reinette Klever (PVV) aan minister Schippers 
over het systeem ‘slim declareren’; 
>> Impact: interview met auteur Jeffrey Stevens in Nieuwe Revu: De man van Edith 
Schippers is een zorgcowboy 
>> Impact: melding op onder meer de websites van Health Watch en Welingelichte Kringen 
>> Impact: Het TV-programma Zondag met Lubach schonk in het item ‘Winst maken in de 
zorg’ van zijn uitzending van 4 september uitgebreid aandacht aan de kwestie-Spijker. 

Een overzicht van de complete artikelenreeks over Sander Spijker vind je hier.  
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https://www.ftm.nl/dossier/zorglobby
https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-echtgenoot-van-schippers-tonnen-verdient-aan-haar-zorgbeleid
https://www.ftm.nl/artikelen/gaat-premier-rutte-stappen-ondernemen-tegen-minister-schippers
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Kosten van de zorg 
Dankzij een analyse van statistische CBS-gegevens ontdekte Eelke van Ark een fout in de 
gegevens. In het artikel ‘Het geheim van het zorgstelsel: hoe de kosten ongezien naar de 
burger werden verschoven’ (11 januari 2016) deed ze uit de doeken wat er niet aan deugt. 

>> Impact: de analyse leidde tot Kamervragen van de SP aan minister Schippers van VWS. 
Hoewel Schippers in haar antwoord de conclusies ontkende, droeg dit onderzoek bij aan de 
intussen breed gevoerde discussie over de kosten van het zorgstelsel en de rol van de 
ziektekostenverzekeraars daarin. 

Thuiszorgorganisatie TSN 
Eind 2015 deed redacteur Eelke van Ark onderzoek naar het faillissement van 
thuiszorgorganisatie TSN. Daaruit bleek dat het moederbedrijf achter het in surseance 
verkerende thuishulpbedrijf van TSN achter de rug van de vakbonden, werknemers en 
eventuele schuldeisers om de aansprakelijkheid voor het kwakkelende bedrijf ingetrokken.  

>> Impact: het onderzoek leidde tot Kamervragen, die in februari door staatssecretaris 
Martin van Rijn werden beantwoord. Hij bevestigde daarin min of meer de conclusie van Van 
Ark: ‘Als moederbedrijf TSN bewust aansprakelijkheid ontdook, is dat moreel verwerpelijk’. 
Intussen hebben drie afzonderlijke rechtenstudenten Van Ark benaderd over het onderzoek 
naar TSN. Ze zijn alle drie bezig met een scriptie over deze spraakmakende casus.  

Wachtlijsten 
Eind 2015 publiceerde Jeffrey Stevens een artikel over wachtlijsten in de zorg. Daaruit bleek 
dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de door henzelf vastgestelde maximaal 
aanvaardbare wachttijd van zes weken voor het verpleeghuis niet handhaven. De eigen norm 
bleek een wassen neus, luidde de conclusie. Juist ouderen, die deze zorg het hardst nodig 
hebben, blijken er de dupe van. 

>> Impact: breed gedeelde verontwaardiging in verschillende media en bij 
belangengroeperingen: De Telegraaf, Omroep MAX en RTL Nieuws; 
>> Impact: naar aanleiding van dit onderzoek en de vele publiciteit kreeg staatssecretaris 
Martin Van Rijn van Volksgezondheid het voor de kiezen: ‘Kamer legt Van Rijn het vuur aan 
de schenen over lange wachtlijsten’ (5 februari 2016). Uiteindelijk werd er naar aanleiding 
van het debat daarover een onderzoek aangekondigd. 
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De Karmel 
In het voorjaar begon redacteur Eelke van Ark haar onderzoek naar de Gelderse gezinszorg-
organisatie De Karmel. Na uitgebreide analyse van de cijfers en raadplegen van bronnen, 
werd duidelijk dat er de nodige vraagtekens konden worden gesteld bij met name de 
winstuitkering van de organisatie. Ook bleek er sprake van ondoorzichtige 
vastgoedtransacties. Een overzicht van de complete artikelenreeks over De Karmel vind je 
hier.  

In het artikel Gelderse gezinszorg-organisatie blijkt ondanks winstverbod tonnen aan winst 
uit te keren (9 juni 2016) constateerde zij dat de winstuitkering van De Karmel  aan zijn 
aandeelhouders op zeer gespannen voet stond met de Wet Toelating Zorginstellingen 
(WTZi). Die kent namelijk een verbod op uitkeerbare winst voor instellingen als De Karmel.  

>> Impact: dit artikel baarde opzien in de zorgsector, bij de betrokken cliënten en de 
politiek. Er werden vragen gesteld aan verantwoordelijk minister Edith Schippers: 
Kamervragen over winstuitkering en rechtszaak zorgorganisatie De Karmel (14 juni 2016). 

>> Impact: de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) besloot een onderzoek in te stellen naar de 
winstuitkeringen van De Karmel. Wanneer uit het onderzoek van de IGZ blijkt dat de 
winstuitkering onterecht was, kan dat leiden tot het volledig intrekken van de toelating van 
de zorgorganisatie (17 juni 2016). 

!  
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Thema: Voeding 

Dossier: TTIP 
Tegen vrije handel tussen burgers, landen en continenten valt op zich weinig in te brengen. 
Maar ís de Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) wel zo'n no brainer als de 
voorstanders beweren? Die vraag staat centraal in het dossier Follow the TTIP. Het beoogde 
handelsverdrag is een complex en ondoorzichtig dossier, met mogelijk grote gevolgen voor 
onder meer ons voedingssysteem. Mitchell van de Klundert is een van de redacteuren die 
sinds 2015 de ontwikkelingen over de onderhandelingen op de voet volgen en analyseren. 
Uit analyse van als ‘wetenschappelijk’ gepresenteerde rapporten bleek dat de voordelen van 
TTIP nogal eens te rooskleurig zijn voorgesteld. Mitchells onderzoek leidde regelmatig tot 
Kamervragen en reacties van betrokkenen en FTM-lezers. Hieronder een overzicht van 
enkele TTIP-artikelen in het dossier en de impact die ze hadden.  

‘Europese boeren kansloos door TTIP’ (22 januari 2016)  
>> Impact: schriftelijke Kamervragen van SP aan minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. 

Is vrijhandel met Vietnam belangrijker dan de mensenrechten? (14 maart 2016)  
>> Impact: schriftelijke Kamervragen van PvdA. 

TTIP kwam in stroomversnelling door verhullend beleid demissionair kabinet 
(21 juni 2016). De belangrijkste conclusie van dit artikel is dat de Tweede Kamer 
onvoldoende is ingelicht over de inzet van het toenmalige kabinet. 
>> Impact: mondelinge Kamervragen van PvdD op de dag dat het artikel verscheen aan 
minister Ploumen 
>> Impact: schriftelijke Kamervragen van SP en PvdD 

PFOA-vervuiling als gevolg van teflonproductie en gebruik 
Follow the Money was in 2015 het eerste medium dat aandacht besteedde aan de vervuiling 
met de kankerverwekkende en hormoonverstorende stof PFOA (perfluoroctaanzuur) door de 
fabrieken van DuPont (nu Chemours) in Dordrecht. Deze stof werd van 1970 tot 2012 door 
DuPont gebruikt bij onder meer de productie van teflon en komt voor in pannen, 
isolatiemateriaal, brandvrije kleding en verpakkingen van voedingsproducten, zoals onder 
meer pizzadozen, cupcakes en popcornzakken voor de magnetron. De stof breekt in het 
milieu nauwelijks af en is in de voedingsketen en het grondwater terechtgekomen. In de 
Verenigde Staten wordt de PFOA-vervuiling door DuPont beschouwd als het grootste 
milieuschandaal van deze eeuw. De stof werd niet alleen aangetroffen in de directe 
omgeving van de DuPont-fabriek, maar ook in het drinkwater van tientallen andere plaatsen 
zonder chemische industrie. In Nederland was er tot het onderzoek van FTM-medeoprichter 
Arne van der Wal geen aandacht voor de problematiek. Hier vind je het overzicht van de 
artikelenreeks over PFOA-vervuiling. 
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>> Impact: naar aanleiding van het FTM-artikel 'Hoe DuPont met teflon een ongekende 
milieuramp veroorzaakte. Ook in Nederland?' (september 2015) werden er diverse keren 
Kamervragen gesteld en werd het RIVM opgedragen onderzoek te doen. De resultaten van 
het omvangrijke RIVM-onderzoek werden in maart bekend gemaakt. De belangrijkste 
conclusie van het rapport bevestigde de aanname van Follow the Money: ‘Uit dit RIVM-
onderzoek blijkt dat er mogelijk een langdurige overschrijding van de voor PFOA veilige 
geachte grens heeft plaatsgevonden, voor de omwonenden in de nabijheid van de fabriek 
van DuPont/Chemours.’ De resulaten van het RIVM-onderzoek konden omwonenden en 
(voormalige) werknemers niet geruststellen; 
>> Impact: ook de milieudienst Zuid-Holland Zuid begon een onderzoek naar de PFOA-
uitstoot door DuPont/Chemours, hetgeen leidde tot aangifte en justitieel onderzoek; 
>> Impact: het RIVM-onderzoek kreeg deze zomer een vervolg in de vorm van een 
bloedonderzoek van omwonenden. Reden: bij enkele geteste bewoners in Dordrecht en 
Sliedrecht was een veel hoger PFOA-gehalte in het bloed aangetroffen dan de berekeningen 
van het RIVM voorspelden;  
>> Impact: Chemours zegde op informatiebijeenkomsten voor voormalige werknemers van 
DuPont toe dat het bedrijf de kosten van bloedonderzoek voor werknemers die met PFOA in 
aanraking zijn gekomen te vergoeden; 
>> Impact: het onderzoek naar de door DuPont/Chemours veroorzaakte vervuiling vormde 
voor andere media aanleiding om het onderzoek voort te zetten: website Sliedrecht24.nl en 
het Algemeen Dagblad deden onder meer onderzoek naar voormalige werknemers en 
omwonenden en de grondwatervervuiling rond het terrein van DuPont/Chemours; tv-
programma EenVandaag ontdekte dat er niet alleen problemen waren bij de teflonfabriek, 
maar ook bij de lycrafabriek van DuPont. Vrouwen werkten er zonder bescherming en kregen 
te maken met ernstige zwangerschapsproblemen, zoals opvallend veel miskramen, 
baarmoederhalskanker en doodgeboren kinderen; 
>> Impact: de Amerikaanse PFOA-actiegroep ‘Keep your promises DuPont’ raadpleegde 
Follow the Money en bracht in april een bezoek aan lokale politici en actiegroepen in 
Dordrecht;  
> Impact: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) 
kondigde in juni aan ‘diepgravend onderzoek’ te zullen doen naar het gedrag van het bedrijf 
DuPont/Chemours. 

!  15

https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-dupont-met-teflon-een-ongekende-milieuramp-veroorzaakte
https://www.ftm.nl/artikelen/opnieuw-kamervragen-over-pfoa-teflon-vervuiling
https://www.ftm.nl/artikelen/rivm-rapport-neemt-zorgen-omwonenden-teflon-fabriek-niet-weg
https://www.ftm.nl/artikelen/aangifte-tegen-chemours-dupont
http://www.sliedrecht24.nl/?s=PFOA
http://www.eenvandaag.nl/archief?zoekterm=PFOA&p=2


PLATFORM VOOR ONDERZOEKSJOURNALISTIEK

IMPACT RAPPORT JANUARI T/M JUNI 2016

Dossier: Ziek van de moleculaire keuken 
In deze serie artikelen besteedt FTM-medewerker Marcel van Silfhout aandacht aan de 
opkomst van de zogeheten revolutionaire moleculaire keuken. Onder de vlag van het 
‘nieuwe koken’ kwamen er (chemische) middelen en technieken in de Nederlandse en pan-
Europese restaurantkeukens terecht die vervolgens gemeengoed werden. De artikelen in het 
dossier Ziek van de moleculaire keuken sloegen in als een bom bij restaurateurs en werden 
door culinaire auteurs geciteerd. Ze droegen daarmee bij aan het debat over gebruik van 
additieven door de voedingsindustrie. Auteur Marcel van Silfhout trad op in 
radioprogramma’s zoals Het oog op morgen en de Nieuwsshow. Ook werden enkele van zijn 
artikelen over dit thema vertaald en in Franse media gepubliceerd.  

!  
VondelCS, waar Follow the Money op de zolder is gevestigd.  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Thema: Energie 

Urenco 
De uraniumopwerkingsfabriek is nog steeds eigendom van de Nederlandse staat. Maar het 
idee om Urenco te privatiseren duikt keer op keer weer op. In deze tijd van geopolitieke 
spanningen roept dat om begrijpelijke redenen veel kritiek op. Terecht, zo bleek uit het 
artikel Niemand lijkt goed zicht te hebben op de uraniumhandel van Urenco  
(17 februari 2016) 

>> Impact: het artikel is meegestuurd aan minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) als 
achtergrondartikel bij de motie van Van Tongeren (GL) tijdens het VAO Staatsdeelnemingen. 
De privatisering van Urenco is (voorlopig) op een laag pitje gezet.  

Dossier: Aardgas in Groningen 
Dit dossier is opgezet door redacteur Bart Crezee. Zijn onderzoek naar onder meer de 
afhandeling van de aardbevingsschade leidde tot een reeks onthullende artikelen, die 
aandacht kreeg in verschillende landelijke en regionale media. Daarnaast was de serie ook 
aanleiding voor politici van verschillende huize om Kamervragen aan minister Henk Kamp 
van Economische Zaken te stellen. Een van meest zichtbare vormen van impact was de door 
de Tweede Kamer aangenomen motie van Pieter Omzicht cs, waarin de door de NAM 
opgelegde geheimhoudingsclausules bij schikkingen werden verboden. Ook werden de 
dubieuze btw-constructies die de NAM gebruikte, gestaakt na de onthulling erover op Follow 
the Money.  

Hieronder een overzicht van de artikelen en de impact die ze veroorzaakten. 

Meer schade en minder winst zetten het gasgebouw onder druk  (20 april 2016) 
>> Impact: Overgenomen door energienieuwssite Fluxenergie.nl  

Het gedwongen zwijgen van Groningen (30 april 2016) 
>> Impact: Het bericht over tientallen geheime schikkingen bij complexe schades werd 
overgenomen door verschillende landelijke media, waaronder RTL Nieuws en dagblad de 
Telegraaf  

Samen met berichtgeving van RTV Noord over mogelijk illegale btw-aftrek Mogelijke btw-
fraude NAM vraagt om gedegen kabinetsreactie leidt dit tot: 
>> Impact: Aangenomen motie van 14 juni 2016 van Omtzigt (CDA) cs. om geheime 
schikkingen stop te zetten; 
>> Impact: Tijdens het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen van 16 juni kondigt 
minister Kamp aan dat Groningers niet langer gehouden zijn aan de 
geheimhoudingsclausules uit vaststellingsovereenkomsten met de NAM; 
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>> Impact: Ook de btw-constructie met facturen op naam van de NAM wordt stopgezet: 
Kamp tikt gasproducent NAM op de vingers  

De schijnonafhankelijkheid van de Groningse schadeafhandeling (11 mei 2016) 
>> Impact: Klever (PVV) refereert tijdens haar inbreng in het Kamerdebat over de 
gaswinning van 16 juni naar dit artikel als onderbouwing voor haar kritiek op de rol van het 
Centrum Veilig Wonen. 

Het complete dossier Aardgas in Groningen vind je hier. 

Bijstook houtsnippers 
Redacteur Dennis Mijnheer deed het afgelopen jaar onderzoek naar de wonderlijke wereld 
van biobrandstoffen. Die worden vaak zwaar gesubsidieerd en de controle daarop is zwak en 
lokt derhalve de nodige fraude uit. In zijn artikel ‘De inefficiënte verbranding van miljarden 
belastinggeld’ (8 januari 2016) wierp hij de vraag of de vier miljard euro subsidie voor 
houtsnippers als bijstook in kolencentrales niet beter besteed zou kunnen worden en waar 
deze biomassa in vredesnaam vandaan zou moeten komen. Hier vind je de hele reeks 
artikelen over bijstook.  

>> Impact: het artikel vormde voor de parlementariërs Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van 
Tongeren (GroenLinks) aanleiding om Kamervragen te stellen aan minister Henk Kamp van 
Economische Zaken. Zijn antwoord stelde de Tweede Kamer niet tevreden en daarop werd de 
motie van Jan Vos, waarin de minister gevraagd werd de subsidie op te schorten, 
aangenomen: ‘Minister Kamp moet inefficiënte verbranding van miljarden aan belastinggeld 
staken’ (3 februari 2016). 

!  
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Thema: Wonen 

Dit themakanaal is in oprichting op FTM.nl. In de aanloop zijn er al journalistieke successen 
geboekt. Verantwoordelijk redacteur Peter Hendriks deed eerder verslag van de 
parlementaire enquête naar woningcorporaties.  Intussen is hij in de corporatiesector 
uitgegroeid tot de best gelezen en invloedrijkste journalist. Zijn analyses en onderzoeken 
over de corporatiesector zijn regelmatig het onderwerp van discussie op seminars en 
congressen. Ook lokken ze interessante debatten uit op FTM.nl en worden ze veelvuldig 
gedeeld.  

In zijn artikel ‘Passend toewijzen haast onuitvoerbaar voor corporaties’ (9 januari 2016) 
analyseerde Peter de gevolgen van een nieuwe regel. Daarin moeten nieuwe huurders met 
recht op huurtoeslag in 95 procent van de gevallen een woning kunnen huren onder de 
aftoppingsgrens. Dat klinkt logisch, maar blijkt voor veel corporaties onmogelijk zonder diep 
in eigen vlees te snijden, concludeerde Peter. Hierover werd stevig op de site gedebatteerd: 
70 inhoudelijke reacties.  

>> Impact: minister van Wonen Stef Blok werd na Kamervragen in de Tweede Kamer 
gedwongen zijn visie op deze kwestie uit te leggen. Bij een ontmoeting met Peter bleek de 
minister diens artikelen in geprinte vorm te consumeren. 

!  
De redactie van Follow the Money. 
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Thema: Europa 

Het voortbestaan van de Europese Unie is de afgelopen jaren minder vanzelfsprekend 
geworden dan het voor vele Nederlanders was. De eurocrisis, vluchtelingen, bureaucratie, de 
toevloed van werknemers uit Oost-Europese landen, de macht van grote ondernemingen, 
aanhoudende werkloosheid en de voortdurende territoriale uitbreiding hebben ook veel 
Nederlanders doen twijfelen aan het nut van de Europese Unie in zijn huidige vorm.  
Het onderwerp leidt op onze site tot veel debat. Onder meer columnisten Jean Wanningen en 
Ewald Engelen schrijven kritisch over de Europese Unie en trekken een geëngageerd publiek. 
De komende tijd zullen we ons onderzoek naar de EU uitbreiden. Daarvoor hebben we enkele 
nieuwe auteurs weten aan te trekken, onder wie Chris Aalberts. 

Dossier: Associatieverdrag met Oekraïne 
Op 6 april 2016 konden stemgerechtigde Nederlanders in een referendum hun stem 
uitbrengen over het associatieverdrag dat de Europese Unie wil afsluiten met Oekraïne.  Het 
debat daarover kenmerkte zich naar onze smaak door veel meningen en weinig feiten. Dat 
was het geval bij zowel voorstanders als tegenstanders van het verdrag. Samen met het 
Platform voor Authentieke Journalistiek en Yournalism hebben we een crowdsource-
campagne opgezet die het financieel mogelijk maakte om op zoek te gaan naar feiten en 
achtergronden over en gevolgen — voor met name Oekraïne zelf — van het beoogde verdrag. 
De journalisten van Authentieke Journalistiek reisden af naar Oekraïne en spraken met 
experts, politici, ondernemers en werknemers. Het leidde tot het interessante dossier 
Associatieverdrag met Oekraïne. 

!  
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>> Impact: de artikelen in het dossier hebben geleid tot veel interactie met onze lezers. Ze 
kregen ook aandacht in andere media en werden met name op blogs veel geciteerd. FTM-
hoofdredacteur Eric Smit ging in de zeven weken voorafgaand aan het referendum in 
radioprogramma Met Oog op Morgen  als ‘referendum-watcher’ in gesprek met kenners op 
economisch, politiek en lokaal niveau. De vraag die er centraal stond was: voor of tegen het 
verdrag? De serie eindigde in een direct debat met vice-premier Lodewijk Asscher. 

Serie: Tax Wars 
Een van onze nieuwe columnisten is Christiaan Vos. Eind 2015 begon hij exclusief voor 
Follow the Money te schrijven over de problematiek van de internationale fiscale 
concurrentie. Een actueel onderwerp, waar Vos met een ethisch perspectief naar kijkt.  
‘Belastingplanning en -concurrentie zijn de voortzetting van oorlog met andere middelen,’ 
schreef hij in een van zijn stukken. Vos doet promotieonderzoek naar internationale 
belastingconcurrentie tussen staten en heeft meer dan 25 jaar ervaring als fiscalist, maar is 
tevens filosoof. Die combinatie van fiscale-economie en filosofie zorgt voor een unieke serie 
artikelen op Follow the Money.  

>> Impact: de kwaliteit van Vos’ artikelen op ftm.nl heeft ertoe geleid dat hij niet alleen in 
vakkringen wordt gewaardeerd, maar ook regelmatig bij andere media optreedt als expert op 
internationaal fiscaal gebied. Hij trad op in onder meer de tv-programma’s Nieuwsuur en 
Buitenhof om tekst en uitleg te geven over zaken als de Panama Papers en de dreigende 
belastingoorlog tussen de VS en de EU. 
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http://nos.nl/artikel/2088845-ja-of-nee-tegen-oekraine-hulp-voor-de-zwevende-referendumkiezer.html
https://www.ftm.nl/auteur/christiaan-vos
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2098137-panama-papers-waar-ligt-de-scheidslijn-tussen-legaal-en-illegaal.html
http://www.npo.nl/buitenhof/04-09-2016/VPWON_1250241

