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Met meer mensen kun je meer be
reiken, dat is de kern van de Dag 
van de Integriteit 2014. BIOS wil 
de publieke sector laten zien dat 
meer mensen zich met integriteit 
bezighouden dan gedacht. En 
dat het integriteitsnetwerk van 
de organisatie zich door samen
werking kan versterken. 

De Dag van de Integriteit 2014 
draait om samenwerking. Ook dit 
jaar stond de inhoud voorop, via een 
afwisselend programma dat – naast 
amusement – vooral ruimte bood aan 
interactie. Deelnemers konden mee
stemmen over stellingen, reageren 
op vragen, opvattingen, beeldfrag
menten, interviews en presentaties. 

Burgemeester van Rotterdam  
Ahmed Aboutaleb benadrukte ‘dat 
goed integriteitsbeleid vraagt om 

onderhoud. Dilemma’s bespreekbaar 
maken en regelmatig bespreken, dat 
is de opgave. Het vereist een cultuur 
waarin het aanspreken van collega’s 
wordt gestimuleerd en waarin lei
dinggevenden aandacht hebben voor 
het organiseren van tegenspraak. En 
het belangrijkste: volg je geweten.’

Alle aspecten van het integri
teitsbeleid binnen organisaties 
stonden centraal, met ‘meer men
sen, meer doen’ als thema. Want, 
zoals BIOSvoorzitter Marijn Zwee
gers het verwoordde: ‘…integriteit 
zichtbaar maken en met de juiste 
mensen samenwerken brengt de in
tegriteit van de organisatie versneld 
op een kwalitatief hoger niveau.’ 

Voor integriteit bestaat volgens 
Zweegers geen toverformule; reden te 
meer om de huidige ‘lappendeken’ van 

integriteitsinstanties niet te snel te 
willen inruilen voor één organisatie.

Partner van vele partijen
Hoe kun je samen het effect van 

het integriteitsbeleid in de organisa-
tie vergroten? Zweegers: ‘Gebrekkige 
verankering is momenteel het groot
ste probleem op het gebied van inte
griteitsmanagement bij de overheid. 
Organisaties doen er goed aan een 
integriteitsfunctionaris aan te stel
len, maar die kan niet in z’n eentje 
het morele geweten van de organisa
tie zijn.’ Er zijn binnen een organi
satie talloze personen, afdelingen en 
gremia die een rol spelen bij integri
teitsbevordering. Invalshoeken daar
bij: bedrijfsmaatschappelijk werk, 
ethiek, medezeggenschap, commu
nicatie, bedrijfs arts, vertrouwens
personen, beveiliging, privacy,  
crisis en reputatiemanagement.

Nederland doet het internatio
naal goed als het om integriteit 
gaat. Tegelijkertijd zegt dat 
weinig, aldus Ronald Plasterk, 
minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘Je 
doel is niet winnen van de rest; 
het mooist zou zijn als iedereen 
integer is. En dat betekent dat 
je er systematisch mee om moet 
gaan. Je hebt goed beleid nodig, 
maar ook aandacht van men
sen. In die zin is integriteit niet 
iets zwart/wits: je kunt het ook 
ontwikkelen en bevorderen, en 
daarom zijn we hier vandaag.’

Plasterk: ‘Je moet regelmatig 
stilstaan bij integriteit, want het 
gaat niet vanzelf.’ Hij ziet drie ont
wikkelingen met mogelijke effecten 
op integriteit: de decentralisaties, 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt, en 
de maatschappe lijke context. 

Belangrijk is volgens Plasterk 
dat er een veilige omgeving wordt 
ge creëerd waarin het normaal is 
dat mensen elkaar aanspreken op 
zaken die volgens hen niet klop
pen. Daarnaast moet er regelmatig 
‘onderhoud’ worden gepleegd aan 
integriteits beleid. Dat kan ook sa
men met  andere organisaties. ‘Een 
goed voorbeeld daarvan is de sa
menwerking tussen Zaandam en het 
Bureau Integriteit van Amsterdam.’

Als geen ander weet hockey
coach Marc Lammers hoe je 
een team bouwt en successen 
behaalt. Onmisbaar daarbij 
is het inspireren van mensen, 
waardoor hun betrokkenheid 
toeneemt.

Samenwerken in een groep be
gint bij elkaar kennen en erken
nen. Acceptatie leidt uiteindelijk 
tot wederzijds respect en trots 
op elkaar en het team. Maar hoe 
krijg je zo’n groep vervolgens in 
een ‘flow’? Lammers: ‘Dat lukt al
leen als je ze weet te inspireren, 
als je ze bij je plan betrekt, als 
ze er mede eigenaar van zijn. Je 
inspireert mensen als ze het ge
voel hebben dat ze kunnen scoren, 
als er iets te winnen is. Scoren is 

verslavend, dus zorg dat je mede
werkers vaak kunnen scoren. Leg 
de doelen niet te ver weg en laat 
mensen doen waar ze goed in zijn. 
Zoek samenwerking met anderen 
voor de dingen waarin je minder 
goed bent. Focus op je sterke pun
ten, daarmee win je een wedstrijd.’

Samenvattend is de boodschap 
van Lammers: ‘Winnaars hebben 
een plan, verliezers een excuus. 
Winnaars kijken naar mogelijk
heden, verliezers naar moeilijk
heden. En: winnaars láten iets ge
beuren, verliezers wachten tot er 
iets gebeurt.’

Dag van de Integriteit: het netwerk stelt zich voor!

Meer mensen, meer doen!

‘Integriteit kun  
je bevorderen’

‘Het draait om inspiratie’

BIOS-voorzitter Marijn Zweegers bood  
minister Plasterk (BZK) vandaag het Jaarboek  
Integriteit 2014 aan. U kunt een exemplaar van dit 
jaarboek bestellen via www.integriteitoverheid.nl,  
onder de knop ‘Producten bestellen’.

‘Winnaars  
hebben een plan’

Marc Lammers

IntegriteitsCourant
Dag van De  
IntegrIteIt
2014
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Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
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T 070 376 59 37

www.integriteitoverheid.nl

JAARBOEK

INTEGRITEIT2014
Edgar Karssing  | Alain Hoekstra (red.)

48%

Werken we nu al mee samen
Willen we mee samenwerken

48%

34%

22%

11%

9%

7%

7%

7%

5%

13%

20%

25%

30%

10%

13%

8%

4%

16%

10%

VP

HRM

Bestuurder

Lijnmanagement

Juridisch

Communicatie

Controllers

Beveiligers

MZ

BMW

0%	 10%	 20%	 30%	40%	50%	

‘Met wie wilt u de samenwerking versterken?’

A Rijk
B  Provincie/gemeenten/

waterschappen
C  Semipublieke sector 

(onderwijs, wetenschap, 
woningcorporaties, zorg, 
zbo’s, rwt’s) 

D  Politie, defensie,  
rechterlijke macht 

E Overig

 ‘In welke sector bent u werkzaam?’

A=35,1%

E=11,1%

B=34,1%

C=8,8%

D=10,8%

www.integriteitoverheid.nl

VP = vertrouwenspersoon
MZ = medezeggenschap
BMW = bedrijfsmaatschappelijk werk

Via de stemkastjes



UWV kent al een overlegvorm 
tussen Bureau Integriteit, 
bedrijfsarts, OR, vertrouwens
persoon en bedrijfsmaatschap
pelijk werk. Gijs Nuijten, hoofd 
Bureau Integriteit bij UWV, 
vertelde aan de hand van  
muziekfragmenten hoe dit in  
de praktijk werkt.

Het huis van de integriteit bij 
UWV heeft vier pijlers: beleid, pre
ventie, onderzoek en verantwoor
ding. Binnen die vakgebieden wer
ken enkele experts aan het opstellen 
en bijhouden van regelingen, proto
collen en risicoinventarisaties. Ook 
worden er voorlichtingscampagnes 
en workshops georganiseerd: dat 
laatste voor zo’n 2.500 medewerkers 
per jaar. Naast feitenonderzoek en 
advies is er aandacht voor rappor
tage, waarvoor een eenvoudig dash
board is ontwikkeld dat aandacht 
geeft aan hard én soft controls. Al
les perfect geregeld, zou je zeggen. 
Toch waarschuwt Nuijten voor een
zaamheid, zowel aan de kant van de 

professional als bij het slachtoffer. 
Hij noemt dit kokereenzaamheid: 
het gevolg van het feit dat iedereen 
integriteit benadert vanuit het ei
gen specialisme. De oplossing: roep 
alle betrokken partijen van binnen 
en buiten de organisatie bij elkaar: 
HRM, VPI en VPOO, bedrijfsarts, 
arbo, beveiliging en kijk integraal 
naar integriteit.

De moraal van het verhaal: ’Pas 
op voor kokereenzaamheid: verbind 
‘cokokers’ en benut cokokers
kwaliteit. Hou het klein, maar mee
slepend. En vraag je tot slot af: ‘Zou 
je zelf als dader/slachtoffer door 
een koker bekeken willen worden?’

Or onmisbaar bij integriteitsbeleid

Meldpunt brengt  
rust bij werknemers

‘De OR is er niet voor individuele 

belangenbehartiging, maar zorgt er wel 

voor dat regelingen goed worden toege

past: dáár raak je meteen al integriteit’, 

aldus Suzanne Lagerweij, ORvoorzitter 

bij de Provincie Gelderland. ‘Collega’s 

vroegen ons: ‘Bij wie kan ik terecht?’’ In 

2013 leidden die signalen uit de orga

nisatie aan de OR in Gelderland tot een 

integriteitsmeldpunt voor werknemers.  

Dit kreeg de vorm van het digitale  

meldpunt@gelderland.nl, waar men (in 

eerste instantie anoniem) terecht kan 

met vragen of meldingen op het gebied 

van integriteit. Lagerweij: ‘Dit bracht 

rust bij de mensen.’

Integriteit is een middel, geen doel
Een strategisch onderwerp zoals in

tegriteit laat je communicatief landen 

in een organisatie via ‘alignment’: het 

meekrijgen van de medewerkers. Dat 

werkt alleen als mensen snappen waarin 

ze méé moeten, waarom dat zo belang

rijk is en wat het hun oplevert. 

Een helder doel is één, maar het 

moet vooral ook inspirerend en zin

gevend zijn. Dus niet alleen: ‘Wat wor

den de medewerkers geacht concreet te 

doen?’, maar ook: ‘Waarom is dat rele

vant?’ Integriteit is dus geen doel, maar 

een middel, op weg naar beter bestuur. 

Han Looijen,  
Wethoudersvereniging

Iedereen integer!
Als wethouder in Zaltbommel heeft 

Han Looijen ‘handson’ een gevalletje 

‘integriteitsbeproeving’ meegemaakt, 

bij de aanschaf van zijn auto. Dat sterk

te hem in zijn opvatting dat integriteit 

iets intrinsieks menselijks is, niet voor

behouden aan openbaar bestuurders. 

Iets integraals ook, dat door alle porte

feuilles heen gaat, maar dat wel een  

coördinerende factor nodig heeft. 

Looijen: ‘Integriteitsinbreuken wer

ken door in alle geledingen van het 

openbaar bestuur. Twijfel aan integriteit 

tast het gezag van democratisch geno

men besluiten aan en daarmee de basis 

van de democratie zelf. Voor het functi

oneren van bestuurders is het vertrou

wen van de gemeenteraad juist cruciaal.’

Het moet bij integriteit niet 
gaan om politieke correctheid, 
maar om een gevoelde morele 
verantwoordelijkheid, aldus 
professor Désirée Verweij. Net 
zoals de Romeinse officieren 
deden, moeten moderne leiding
gevenden hun eigen mensen 
beschermen en met hen com
municeren over wat er van hen 
wordt verwacht.

Integriteit mag dus niet cosme
tisch blijven: alleen het hebben 
van een integriteitsstatuut is niet 
voldoende. Een organisatie zal al
tijd moeten blijven zoeken naar een 
balans, een zorgvuldige en verant
woorde afweging van de belangen 
van alle betrokkenen. Dat goede 
nadenken brengt een situatie van 
spanning en twijfel met zich mee, 
zowel voor een individu als voor een 
organisatie. 

Daarbij kun je verschil maken 
tussen bedrijfsethos en bestuur
lijk ethos. Als je van ambtenaren 

zaken verwacht die horen bij be
drijfsethos, kan dit conflicteren 
met de oorspronkelijke waarden van 
openbaar bestuur. Dus juist bij or
ganisaties op het snijvlak van over
heid en bedrijfsleven, zoals woning
corporaties en andere zbo’s, is de 
kans op dit soort morele dilemma’s 
het grootst. 

De sociale structuur en de cultuur 
van een organisatie moeten zó zijn 
ingericht dat introspectie en zelfcor
rectie zijn ingebed: dat is de profes
sionele verantwoordelijkheid van elke 
organisatie in de openbare sector. 

UWV: samenwerking in de praktijk

Integriteit moet geen  
‘uithangbord-deugd’ zijn

‘Pas op  
voor koker- 

eenzaamheid’ 

 Meldpunt en vertrouwensfunctie;  
Marieke Bos, vPIO, gemeente Haarlemmermeer
De combinatie van meldpunt en vertrouwenspersoon voor ongewenste 
omgangsvormen (VPO) en integriteit (VPI) werkt in de praktijk prima: 
de kern is toch ‘het zijn van luisterend oor en klankbord’.

 Integriteit in de praktijk;  
Hedwig Waltmans, Integriteitscoördinator, Ministerie BZ
‘Op integriteitsterrein gaat niets vanzelf. Je moet het vuurtje steeds 
opnieuw aanwakkeren en daarvoor alles benutten wat voorbij komt. 
Daar moet je een type voor zijn en zin in hebben, op mensen af durven 
stappen en investeren in relaties.’

 Beveiliging, privacy en crisismanagement;  
Jan renshof, Hoofd vIC, samenwerkende ministeries OCW, SZW en Financiën
‘Vlieg integriteit integraal aan, in samenhang met: informatie
beveiliging , spionage en cybercrime, bescherming persoonsgegevens, 
personele beveiliging en compliance.’

Meer informatie: BIOS, info@integriteitoverheid.nl,  
070 376 5937, Postbus 556, 2501 CN Den Haag.

Dit is een uitgave van Blad_in_1_dag voor Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Professor Cees van Riel, EUR.

Merlijn Twaalfhoven liet het publiek 
samen met de solisten Minyeshu 
Kifle Tedla en Kevin Walton een 
interactieve compositie zingen.

‘Integritas!’
Romeinse soldaten sloegen bij inspec

tie door hun bevelhebber met hun 

rechtervuist op hun harnas en riepen 

daarbij hard ‘Integritas!’, waarmee 

ze de staat van hun harnas, én hun 

eigen professionele – militaire en dus 

publieke – instelling bedoelden. 

Door zowel hun ‘belofte’ als het geluid 

van de klap op het harnas, kon hun 

officier vaststellen dat de soldaten 

fysiek en mentaal goed waren voorbe

reid op hun taak. 


