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bewustwording?
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- Opgericht door BZK, 2006 
- gericht op bevorderen integriteit(sbeleid) in 

de openbare sector 
- overheidsorganisaties in staat stellen zelf 

hun i-beleid vorm te geven

Ondersteuning?
- DVD portretten van raadsleden 
- Bestuurlijke dilemma’s i-kubus 
- Politieke integriteitswijzer 
- Handreikingen/infrastructuur 
- Steunpunt integriteitsonderzoek 
- Dilemmatraining train de trainer 
- Self assessment integriteit/ risico analyse



is werken aan 
bewustzijn wel nodig?





staat het op de 
agenda?



monitor

Hoe krijgt integriteit aandacht bij het bestuur? 
(bron: i-monitor 2012)



Basis, regels?

• Belangenverstrengeling 

• Informatie 

• Geschenken, diensten en uitnodigingen 

• Declaraties 

• Inkopen en aanbesteden



–Ien Dales

“De overheid is óf wel óf niet integer. Een beetje 
integer kan niet. En met de integriteit van de 
overheid valt of staat het bestuur. Aantasting van de 
integriteit van de overheid betekent niet minder dan 
dat de overheid het vertrouwen van de burgers 
verliest. En zonder dat vertrouwen van de burger 
kan de democratie niet. Dan is er geen democratie 
meer. Dat is een beklemmend beeld.”



hoe staat het bij u op 
de agenda?



Voorkomen 
van een 

‘schending’?



Bewustwording en dilemma’s?



Goed bestuur/ goede bestuurders? 
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Het “grijze gebied” Goed?
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Wat is een goed politiek ambtsdrager?

Fout



3 x integriteit

…alle 3 spelen tegelijkertijd!
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– Ronald Plasterk

“Een beetje integer kan wel" 



Goed politicus =  
balanceren

Persoonlijke  
waarden

Professionele 
waarden

Politieke  
waarden

Bron: “Integriteit vd politicus”, BIOS jaarboek integriteit 2013



Beginselen van de democratische rechtsstaat 
en de rol van de politicus daarin

Professionele waarden?

Historie  
(geschiedenis,  

verhalen,  
grondwet,  
UVRM etc)

Actueel debat 
(verwachtingen  
burgers, dialoog  
met samenleving)



wat kunt u als raad 
doen?



commitment en visie



kracht van verhalen en 
symbolen





gezamenlijk moreel kompas
(dilemmatrainingen, intervisie,  
werken met moresprudentie)



wees voorbereid op 
schendingen



(burgemeester, commissie integriteit/ ethiek, 
klankbord, ‘vertrouwenspersoon’, 

integriteitsfunctionaris ambtelijke organisatie)

organiseer integriteit



commitment
&

visie

beginselen
&

waarden

regels
&

procedures

incidenten 
& 

handhaving

borging 
&

organisatie

mens
& 

cultuur

evaluatie
&

verantwoording

integrale benadering 
van integriteit



Vragen/ meer weten?

Marc de Droog 
06-11387787

www.integriteitoverheid.nl @IntegriteitBios

BIOS 
070-3765937



geheim?

lek?

openbaarheid?



Bron: “Morele dilemma’s van burgemeesters”,  
  BIOS jaarboek integriteit 2011



Morele dilemma’s van  
burgemeesters naar onderwerp

Bron: “Morele dilemma’s van burgemeesters”,  
  BIOS jaarboek integriteit 2011



Artikel 110 Gw -  
Openbaarheid van bestuur 

De overheid betracht bij de uitvoering 
van haar taak openbaarheid volgens 

regels bij de wet te stellen.



wanneer is iets geheim? 
en hoe spreek je dat af?



onze gemeente heeft veel 
verschillende soorten van 

geheimhouding



we moeten het college 
altijd volgen in 
geheimhouding



bij ons in de gemeente 
is alles geheim



wanneer houdt 
geheimhouding op?



geheimhouding dilemma’s



geheimhouding…. politiek belang?


