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Integriteitsverband (IVB) 
Samenwerkingsvorm tussen (functionarissen  
van) verschillende organisaties, gericht op 
integriteitsmanagement. 
 

 
 
 

Managementsamenvatting  
Tot nu toe richt onderzoek op het gebied van integriteitsmanagement zich 
sterk op individuele organisaties. In dit onderzoek hebben wij gekozen 
voor een nieuwe invalshoek, door te kijken naar de manier waarop 
organisaties met andere organisaties samenwerken op het gebied van  
integriteitsmanagement.  
 
Samenwerking tussen organisaties op het gebied van integriteits-
management blijkt veelvuldig voor te komen, zowel in het publieke als het 
private domein.  Uit ons onderzoek komen vier samenwerkingsverbanden 
naar voren: het Atelier (gericht op instrumentontwikkeling), de Pool 
(gericht op capaciteitsdeling), het Forum (gericht op kennisdeling) en de 
Spreekbuis (gericht op vertegenwoordiging en beïnvloeding). Elk type 
heeft zijn eigen organisatievorm, voor- en nadelen evenals succes-
factoren. 
 
Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat zij de kennis en expertise 
van de deelnemende organisaties en hun integriteitsfunctionarissen 
vergroten. De samenwerkingsverbanden voorzien in een waardevol 
netwerk van ‘sparring partners’. Bovendien versterken zij de kwaliteit en 
de efficiëntie van het integriteitsbeleid van  de deelnemende organisaties. 

 
In dit rapport presenteren wij onze onderzoeksbevindingen. Het rapport 
biedt aanknopingspunten om bestaande integriteitsverbanden te 
verbeteren en nieuwe op te starten. Dit rapport beoogt zowel individuele 
organisaties als beleidsmakers, koepelorganisaties en toezichthouders 
inzicht te bieden in de mogelijkheden en kansen van samenwerking op 
het gebied van integriteit.  
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HET ONDERZOEK 

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid. 
Integriteitsmanagement gaat daarom vaak over wat organisaties 
intern (kunnen) ondernemen: integriteitsbeleid vaststellen, 
integriteitsinstrumenten implementeren en integriteitsactiviteiten 
uitvoeren. De coördinatie hiervan ligt dikwijls bij een integriteits-
functionaris die de integriteit binnen een organisatie bevordert. 
 
Wetenschappelijke literatuur suggereert echter dat externe 
samenwerking op integriteitsgebied loont. Integriteitsbeleid zou 
ervan kunnen profiteren als verschillende organisaties en hun 
functionarissen samenwerken. Maar is dat ook zo? De volgende 
vragen staan daarom in deze rapportage centraal. 
 

 Werken organisaties samen op het gebied van integriteits-
management?  

 Zo ja, op welke manier en in welke verschillende vormen van 
samenwerking?  

 Hoe zinvol vinden de deelnemers de samenwerking? 

 En op welke wijze kan de samenwerking worden verbeterd? 
 
In dit rapport presenteren wij de resultaten van ons onderzoek naar 
integriteit in externe samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is 
gebaseerd op interviews met deelnemers aan 23 verschillende 
samenwerkingsverbanden in Nederland. Aan dit rapport ligt een 
uitgebreidere wetenschappelijke publicatie ten grondslag die 
separaat verschijnt.  
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INTEGRITEITSVERBANDEN 

Organisaties werken daadwerkelijk samen in integriteitsverbanden 
(afgekort als IVB’s). In totaal hebben we 23 IVB’s gevonden. Bij deze 
verbanden zijn ongeveer tussen de 1000 en 1100 professionals 
betrokken. In de praktijk vindt dus externe samenwerking op het 
gebied van integriteitsmanagement plaats. 

Overeenkomsten 

De 23 IVB’s kennen enkele sterke overeenkomsten. Om te beginnen 
is de samenwerking bijna altijd vrijwillig. De deelnemers zijn 
gelijkwaardig aan elkaar, gaan informeel met elkaar om en 
behouden hun autonomie. Er is weinig hiërarchie. Samenwerken in 
een IVB betekent dus meestal geen overdracht van (formele) 
zeggenschap, hetgeen voor veel organisaties belangrijk is. 
 
De individuele organisaties ervaren vaak een gebrek aan kennis, 
tijd, geld, capaciteit of andere middelen. De deelnemers proberen 
door middel van een IVB efficiënter te werken. Ze blijven samen op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, wisselen expertise en 
ervaringen uit, maken sneller, goedkoper en kwalitatief betere 
instrumenten of brengen als groep succesvoller standpunten onder 
de aandacht bij regelgevers en toezichthouders.  
 
 

“Integriteit is belangrijk, het was belangrijk en het zal altijd 
belangrijk blijven.” 
 

 

Waar kan ik een IVB vinden? 
In dit onderzoek wilden we eerlijke en dus ook zelfkritische antwoorden 
van de deelnemers. Zij blijven daarom anoniem. Om deze reden wordt 
hier geen overzicht van de IVB’s in Nederland gegeven. 
 
Allerlei namen voor IVB’s 
IVB’s zijn te vinden onder verschillen namen, zoals werkgroep, platform, 
overleg, project, netwerk, samenwerkingsovereenkomst, convenant, 
centrum, kennisforum, kenniskring, kring, ronde tafel, groep, expert-
groep, vereniging en klankbord.  

 
De efficiënte inzet van middelen is belangrijk, maar respondenten 
vinden niet dat dit belang is gegroeid door de recente economische 
crisis. De breed gedeelde opvatting is dat integriteit een onderwerp 
is dat (meer) aandacht verdient. IVB’s dragen daar aan bij, crisis of 
niet. 

 
“De organisaties moeten net genoeg uiteen liggen om het 
interessant te maken, anders wordt het te eenzijdig. Juist die 
andere kijk maakt het leerzaam, omdat het een verbreding en 
verdieping geeft van de discussie.” 
  

 
 
Ten derde blijkt dat organisaties die met elkaar samenwerken 
meestal op elkaar lijken. De deelnemers komen uit dezelfde sector, 
soort organisatie, hebben dezelfde structuur, cultuur, taal of 
problematiek. De gelijkenis moet echter niet te sterk worden, 
vinden de deelnemers. Het lijkt paradoxaal, maar een balans tussen 
gelijkenis en verscheidenheid blijkt een ideale combinatie op te 
leveren. 
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Voordelen van samenwerken 

Zijn IVB’s zinvol? Het antwoord is duidelijk ja. De respondenten 
blijken tevreden te zijn met de IVB’s en geven rapportcijfers over de 
effectiviteit die tussen de 6 en de 9 liggen (op een schaal van 1 tot 
10). Onvoldoendes zijn niet gegeven. De gemiddelde waardering 
komt uit op een 7,5. De deelnemers hadden vaak enige moeite om 
nadelen of belemmeringen van de samenwerking te benoemen. De 
voordelen wisten zij daarentegen snel en makkelijk te geven: 

1. Kennis vergroten 
Veruit het meest genoemde voordeel van samenwerking is de 
kennis die het oplevert. In alle IVB’s wordt het opdoen van nieuwe 
inzichten, andere perspectieven en best practices gewaardeerd.  

2. Vakgenoten ontmoeten 
Het tweede voordeel waar veel respondenten op wijzen, is het 
ontmoeten van vakgenoten, sparring partners en belangrijke 
spelers. Dankzij het IVB leren de deelnemers elkaar en het veld 
beter kennen. Het IVB verkleint de ‘eenzaamheid’ en biedt de 
mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken richting de eigen 
organisatie en de buitenwereld.  

3. Efficiëntie en kwaliteit  
Ten derde levert een IVB volgens de respondenten meer efficiëntie 
en kwaliteit op. Dankzij een IVB halen de deelnemers een hoger 
rendement uit de beschikbare tijd, geld en capaciteit. Bovendien 
biedt het deelnemers de mogelijkheid om een hogere kwaliteit van 
integriteitmanagement te bereiken. IVB’s bereiken dus wat zij 
beogen: de deelnemers kunnen dankzij de samenwerking beter en 
efficiënter werk leveren. 
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Het Atelier: 
instrumenten ontwikkelen 

 
 
 
 
 

Het Forum: 
kennis delen 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vier typen 
In dit onderzoek vonden we vier typen 
IVB’s. Deze typen onderscheiden we aan 
de hand van het doel van het IVB. Hoewel 
IVB’s soms meerdere doelen hebben, blijkt 
er steeds een hoofddoel te zijn dat 
kenmerkend is voor de manier van samen-
werken en organiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Pool: 
capaciteit delen 

 
 
 
 
 

De Spreekbuis: 
invloed uitoefenen 
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HET ATELIER 

Het Atelier ontwikkelt praktische integriteitsinstrumenten, zoals 
handreikingen, formats, protocollen, codes en ‘toolkits’. Meestal 
zijn dit verplichte of (onder druk van toezichthouders, media of 
bestuurders) dringend gewenste instrumenten. De deelnemers 
ontbreekt het echter aan tijd, capaciteit of deskundigheid om deze 
op eigen kracht te ontwikkelen. Dankzij het Atelier lukt dit wel. Met 
bovendien een hogere kwaliteit. 
 

+ Effectiviteit, efficiëntie en bestuurlijk draagvlak 
+ Energie en teamspirit, dankzij gematigde formaliteit 
- Afstemming leidt niet altijd tot passende instrumenten 
- ‘Freeriders’ profiteren van de inspanning van anderen 

Organisatievorm 

Dit IVB bestaat doorgaans uit 7 tot 10 deelnemers. De 
samenwerking is vrijblijvend en informeel. Er is een voorzitter en 
soms enige ondersteuning, maar de deelnemers blijven verder 
autonoom. Zodra het instrument ontwikkeld is, mag elke 
deelnemer er vrij over beschikken. Het Atelier houdt zich dus niet 
bezig met de implementatie van instrumenten. Dit blijft aan de 
afzonderlijke organisaties.  

 
“Nou ja, het proces duurde iets langer dan wellicht had 
gehoeven. Ik heb hier en daar ook een compromis moeten 
sluiten in de stukken. Je schrijft iets helemaal op je eigen 
cultuur en je eigen organisatie en dan moet je het toch 
algemener maken.” 
 

“Helaas, zoals wel vaker het geval is, merk je dat mensen 
afhaken en dat het gaat draaien om een harde kern. Dat is op 
dit moment wel wat er speelt.” 

 
 
 
“Dat is één ding dat ik echt bewaak. Zodra we ambtenaartje 
gaan spelen, verliezen we onze kracht als werkgroep.” 

 

Voor- en nadelen 

Het Atelier realiseert kwalitatief betere instrumenten tegen lagere 
kosten. Door de intensieve samenwerking komen instrumenten 
bovendien vaak sneller tot stand, hoewel de afstemming soms tot 
enige vertraging kan leiden. Het gezamenlijk ontwikkelen van 
integriteitsinstrumenten vereist inhoudelijke compromissen. Dit 
leidt er soms toe dat het eindresultaat niet geheel naadloos aansluit 
bij de individuele organisaties.  
 
Dankzij het IVB krijgen de individuele deelnemers binnen hun 
organisatie vaak meer aandacht en draagvlak voor integriteits-
management. Dat het een gezamenlijk ontwikkeld instrument is, 
vergemakkelijkt de implementatie ervan.  
 
Het Atelier kent vaak veel teamspirit en energie. De deelnemers 
willen aan de slag zonder teveel formaliteiten of hiërarchie. De 
samenwerking is snel, effectief en informeel. Het nadeel van deze 
informele samenwerking is dat er geen formele gronden zijn om 
elkaar aan te spreken. ‘Freeriders’ kunnen dan profiteren van de 
inspanningen van de rest.  
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Succesfactoren 

Enkele belangrijke succesfactoren voor het Atelier zijn:  
 
 Werk met soortgelijke organisaties zodat iedereen het 

eindresultaat kan gebruiken; 
 

 Ga voor een korte, intensieve samenwerking. Houd het 
aantal deelnemers beperkt;  
 

 Maak het niet te formeel, zorg voor energie en teamspirit; 
en  
 

 Ontwikkel gezamenlijk, maar ga niet over de individuele 
implementatie.  

 
 
 

“Het samenwerkingsverband helpt om integriteit op de 
agenda te houden. Dat helpt enorm.” 
 
 
 
 “Je kijkt naar de samenstelling. Het zijn mensen die kennis 
hebben van het vakgebied, maar ook ja, iets van 
enthousiasme en bevlogenheid. Ze zijn wel degelijk gekozen 
op basis van hun inbreng. Wat ze kunnen gaan leveren.” 
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DE POOL 

In de Pool delen organisaties integriteitsprofessionals. Dit zijn 
vooral onderzoekers en trainers, maar soms ook beleids-
medewerkers of adviseurs. Het doel is om integriteitscapaciteit op 
een efficiënte wijze voor meerdere organisaties beschikbaar te 
maken. Dit voorkomt dat organisaties er alleen voor staan, 
achterblijven of niet in staat zijn om te voldoen aan de regelgeving. 
De Pool is het enige IVB dat duidelijke, formele convenanten of 
overeenkomsten vereist. 
 

+ Flexibiliteit en continuïteit van capaciteit  
+ Meer diversiteit van expertise beschikbaar 
- Cultuurverschillen en afstemmingsproblemen 
- Kans op frustratie en allergie bij kleinere partner 

Organisatievorm 

De Pool heeft in ons onderzoek 2 tot 3 deelnemende organisaties. 
Meestal ontstaat een dergelijke IVB als een organisatie vanwege 
een integriteitsschending dringend extra capaciteit nodig heeft. Na 
een geslaagde eerste samenwerking weten de partners elkaar 
steeds vaker te vinden. Dit culmineert in een structureel IVB, 
formeel vastgelegd in een overeenkomst of convenant. 
 
De Pool komt (als enige) alleen maar voor tussen publieke 
organisaties. Meestal verlenen grote organisaties diensten aan 
kleinere organisaties, maar kleinere organisaties slaan soms ook de 
handen ineen. We kwamen twee varianten op de Pool tegen.  
 

“Waar ligt de verantwoordelijkheid, wie is er verantwoor-
delijk voor de kosten, dat wordt allemaal goed, formeel 
afgeregeld.”  
 
 
 
“In geval van verlof, van ziekte, dan is er altijd een ander 
aanspreekpunt. Dus het is bijna gegarandeerd dat het werk 
wordt uitgevoerd.” 

 
 

In de meerzijdige vorm stellen organisaties specifieke integriteits-
experts aan elkaar beschikbaar. Onderzoekers in ruil voor trainers, 
bijvoorbeeld. In de enkelzijdige variant levert een organisatie tegen 
betaling expertise aan een andere organisatie die daar zelf niet over 
beschikt. 

Voor- en nadelen 

Diversiteit, flexibiliteit en continuïteit zijn belangrijke voordelen van 
de Pool. Door de uitwisseling van professionals hoeven organisaties 
zelf niet alle integriteitsexpertise in huis te hebben om wel over een 
divers palet van expertise te kunnen beschikken. De Pool vergroot 
tevens de beschikbaarheid van professionals bij ziekte, 
vakantieperiodes en piekbelasting.  
 
De inzet van externe integriteitsprofessionals kan bij de inlenende 
organisatie als vreemd en ongewenst worden ervaren, zeker op 
werkvloerniveau. Ook cultuurverschillen en afstemmingsproblemen 
zijn aandachtspunten. Deze vorm van samenwerking vergt dus, 
zeker in het begin, veel tijd en goede communicatie. 
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Succesfactoren 

Enkele belangrijke succesfactoren voor de Pool zijn:  
 
 Benoem duidelijk de aanspreekpunten, die zorg dragen voor de 

communicatie en alertheid voor frustraties;  
 
 Leg formele afspraken vast over bevoegdheid, aansturing, 

financiën en over capaciteitsaanspraken;  
 
 Werk met organisaties die sterk op elkaar lijken qua cultuur, 

wettelijk kader en organisatiestructuur; en 
 
 Houd het aantal deelnemende organisaties beperkt.  
 
 
 

“Je hebt iets minder zeggenschap voor wat betreft de inzet 
van de medewerkers uit het samenwerkingsverband voor je 
eigen diensten, voor je eigen organisatie." 
 
 
 
"Het feit dat je allebei een zelfde soort organisatie bent in dit 
samenwerkingsverband, dat maakt dat je de problematiek 
kent, dat je de rollen kent…” 
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HET FORUM 

In het Forum delen integriteitsprofessionals kennis, leren ze andere 
experts kennen en wisselen ze ervaringen uit. Dit gebeurt ‘offline’ 
tijdens bijeenkomsten, workshops en lezingen, maar professionals 
vinden elkaar ook ‘online’ in netwerkgroepen, in gedeeld e-
mailcontact en via sociale media. Zo biedt het Forum de vaak 
‘eenzame’ integriteitsprofessional de gewenste sparring partners. 

 
+ Meer leren dankzij diversiteit van de deelnemers 
+ Netwerk uitbreiden tijdens informele momenten 
- Minder betrokkenheid van deelnemers bij organisatie van IVB 
- Openheid en vertrouwelijkheid 

Organisatievorm 

Het Forum is informeel en vrijblijvend, meer nog dan de andere 
IVB’s. De deelnemers zoeken elkaar puur op voor het uitwisselen 
van kennis en ervaringen. De diversiteit is groter: in een Forum 
kunnen publieke en private organisaties elkaar ontmoeten.  
 
Het Forum kent twee varianten. Het kan een klein, besloten Forum 
zijn met 5 tot 10 deelnemers. Dit is een zeer gelijkwaardige, 
informele samenwerking, waarbij de deelnemers elkaar goed 
kennen en veel (vertrouwelijke) informatie met elkaar delen. Een 
Forum kan ook (zeer) groot en open zijn. Dan loopt de grootte uit-
een van 5 tot meer dan 400 deelnemers. Hier is de uitwisseling 
breder en wordt er minder (vertrouwelijke) informatie gedeeld. De 
diversiteit onder de deelnemers is groter. Dit Forum biedt de 
deelnemers de kans nieuwe vakgenoten te ontmoeten. 

 
“Wij kunnen niet of nauwelijks sparren in onze eigen 
organisatie, omdat we toch met name eenpitters zijn.” 
 

 
 
 “Er ontstaan ook andere dwarsverbanden, mensen leren 
elkaar kennen. Mensen gaan ook zeggen van: hé ik ben je al 
een paar keer tegen gekomen, ik kan wachten tot de 
volgende bijeenkomst, maar ik kan net zo goed gewoon even 
bellen.” 
 
 
 

Voor- en nadelen 

Dankzij de diversiteit van het Forum kunnen integriteits-
functionarissen van elkaar leren. Zij stellen verschillen en andere 
inzichten daarom zeer op prijs. De bijeenkomsten bieden vaak 
gelegenheid om elkaar informeel beter te leren kennen. Zo kunnen 
integriteitsfunctionarissen hun netwerk uitbreiden, waarna ze 
elkaar ook buiten de reguliere bijeenkomsten weten te vinden.  
 
In een klein Forum zijn de deelnemers doorgaans zeer betrokken en 
vertrouwen zij elkaar bij het delen van gevoelige informatie. Een 
groot Forum kan te kampen hebben met afkalvende betrokkenheid 
bij de deelnemers. In zulke gevallen voelt de organisator van de 
bijeenkomsten zich verantwoordelijk, maar komen de deelnemers 
alleen nog maar kennis halen. 
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Succesfactoren 

Enkele belangrijke succesfactoren voor het Forum zijn:  
 
 Zorg voor informele momenten om elkaar beter te leren 

kennen; 
 
 Kies voor klein en besloten of groot en open; 
 
 Zoek voor een klein Forum betrokken deelnemers, met chemie 

en onderling vertrouwen; en 
 
 Zorg bij een groot Forum voor een organisator die bijeen-

komsten voor de deelnemers faciliteert.  
 
 
 

”Je bent een beetje de luis in de pels. Dat moet je wel kunnen. 
En dat moet je ook willen. En daarom is het juist belangrijk 
dat je weet: hoe doen mijn ‘peers’ dat.” 
 
 

 
“Als er wordt gesproken over casuïstiek die gespeeld heeft, 
dan moet je er ook met elkaar vanuit kunnen gaan dat het 
daar blijft.”  
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DE SPREEKBUIS 

In de Spreekbuis bundelen organisaties hun krachten om samen 
invloed uit te oefenen. De leden van de Spreekbuis komen uit 
dezelfde sector of branche. Samen lobbyen ze richting toezicht-
houders, vertegenwoordigen ze de sector in de media en treden ze 
op als logische gesprekspartner voor de overheid. Ook functioneert 
de Spreekbuis als zelfregulerend voor de sector, soms zelfs in de 
vorm van een keurmerk. 
 

+ Samen krachtiger optreden dan individueel 
+ Gezamenlijk normenkader en ambitieniveau 
- Afhankelijk van gesprekspartners van juiste statuur en niveau 
- Afstemming kan leiden tot lager ambitieniveau  

Organisatievorm 

De Spreekbuis komt voor in de publieke en in de private sector. De 
deelnemers komen uit dezelfde sector, branche of keten. Vaak zijn 
brancheverenigingen betrokken. Het aantal deelnemers loopt 
uiteen van doorgaans 5 tot 50 (met een enkele uitzondering van 
500). Spreekbuizen hebben een voorzitter of secretaris, maar 
kennen verder weinig formalisatie. Toch is deelname niet 
vrijblijvend. De deelnemers stemmen met elkaar af, acteren 
zelfregulerend en nemen collectieve integriteitsmaatregelen. 
Sommige Spreekbuizen gaan nog verder, met bijvoorbeeld 
screening van nieuwe leden. 

 

“Daar hebben we een brief over geschreven naar de 
staatssecretaris. Dan zie je dat als je dan vanuit al die partijen 
samen zit je meer inbreng hebt, meer gewicht hebt.” 

 “Wat ik bedoelde over de gezamenlijke aanpak is ook de 
druk vanuit elkaar. Als je zegt: goh, er zitten zes partijen, 
waarvan er vijf een kwaliteitssprong maken, dan is het 
moeilijk om te zeggen voor die zesde, ik doe er niet aan mee.” 
 
 
 
“Als er straks weer een of andere zaak losbarst, en het blijken 
allemaal leden te zijn die er tot hun nek in zitten, dan is dat 
een risico, dan raakt ons dat allemaal.” 
 

Voor- en nadelen 

Spreekbuizen ontstaan doorgaans vanwege integriteitsschendingen 
met een grote maatschappelijke impact. Deze schendingen leiden 
tot druk van de overheid en toezichthouders. In de Spreekbuis 
kunnen de deelnemers krachtiger tegendruk organiseren.  
 
Binnen de Spreekbuis ontstaat een gezamenlijk normenkader en 
ambitieniveau. Zo komt het integriteitsmanagement meestal op 
een hoger niveau. In de Spreekbuis kunnen organisaties bovendien 
gezamenlijk optreden tegen integriteitsrisico’s. Tegelijkertijd maakt 
deelname ook gevoelig; niet-integer opereren van een van de 
organisaties straalt namelijk negatief af op de rest.  
 
In deze relatief gesloten verbanden participeren deelnemers 
namens hun organisatie en niet op persoonlijke titel. Voor een 
succesvolle Spreekbuis moeten dus de juiste gesprekspartners aan 
tafel zitten, die ongeveer dezelfde statuur, positie en gezag hebben 
en ook namens hun organisatie kunnen spreken. 
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Succesfactoren 

Enkele belangrijke succesfactoren voor de Spreekbuis zijn:  
 
 Werk samen met organisaties met een soortgelijke 

uitgangspositie (sector, branche of ketenpartners);  
 
 Zorg voor gesprekspartners met gezag en inhoud, die namens 

hun organisaties afspraken kunnen maken;  
 
 Zoek overeenstemming, spreek met één mond en houd de 

gezamenlijke lijn vervolgens vast; en  
 
 Voorkom zichtbare achterblijvers en dissonanten want de 

ketting is zo sterk als de zwakte schakel.  
 
 
 

“Op een gegeven moment zit je in de kwaaie hoek en wordt 
alles onder een vergrootglas gelegd en daar hebben we 
natuurlijk last van.” 
 
 
 
“Ik vond het een beetje komen en gaan van mensen, zonder 
dat ook precies duidelijk was wat hun functie was binnen hun 
organisatie en hun… statuur, zeg maar. En door die onduide-
lijkheid vind ik het op een gegeven moment bezwaarlijk om 
informatie te gaan uitwisselen. Want sommige dingen zijn 
vertrouwelijk. Dat wordt nu strakker georganiseerd. Dat er 
dus niet meer zomaar dan die en dan die namens de orga-
nisatie aanschuift.” 
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AANBEVELINGEN 

Uit dit onderzoek blijkt dat samenwerking in een IVB loont. 
Deelnemers aan de huidige onderzochte IVB’s in Nederland zijn 
positief over het functioneren van hun verband en zien vooral de 
voordelen daarvan in. Uit de onderzoeksresultaten volgen enkele 
algemene aanbevelingen.  
 
 

“Heb ik nog aanbevelingen voor samenwerkingsverbanden? 
Nou, doen. Zoek de kennis op, zoek de deskundigheid op. En 
doen!” 
 
 

Voor organisaties  

Voor organisaties is het mogelijk de moeite waard om te 
participeren in een IVB. Belangrijk is dat een organisatie helder voor 
ogen heeft waar zij precies naar op zoek is en of er IVB’s zijn waarbij 
kan worden aangesloten. Indien er geen geschikte IVB voorhanden 
is, kan besloten worden om zelf een nieuw IVB op te starten. In 
beide gevallen is het cruciaal om de doelstelling van het IVB scherp 
te krijgen, omdat deze van invloed is op de samenstelling en vorm-
kenmerken van een IVB. Op de volgende pagina’s staat een over-
zicht met aanbevelingen voor de oprichting van IVB’s. Dit overzicht 
is op grond van het onderzoek tot stand gekomen.  
 
 
 
 

Voor beleidsmakers  

 

Ook regelgevers, beleidsmakers en toezichthouders kunnen hun 
voordeel doen met de opbrengsten uit dit onderzoek. Het 
stimuleren van IVB’s kan door deze actoren worden gebruikt als 
sturingsinstrument om integriteitsmanagement op een hoger plan 
te krijgen binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het is een 
manier om organisaties die voorop lopen op integriteitgebied 
(‘front runners’) een positieve impuls te laten geven aan de 
achterblijvers. IVB’s bieden daarnaast een nieuwe visie op 
integriteitsmanagement, die aanvullend is op de bestaande interne 
activiteiten die reeds op dit gebied worden ontplooid.  
 
 

Sectorale inspanningen 

De bekendheid van IVB’s is niet zo groot. Daarom kan het 
waardevol zijn om bestaande IVB’s op sectoraal niveau in kaart te 
brengen en via centrale websites te publiceren. Dit maakt het 
gemakkelijker voor organisaties om aan te sluiten. Branche- en 
koepelorganisaties kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. 
Daarnaast kunnen zij een rol vervullen in het oprichten van voor 
iedereen toegankelijke IVB’s. De Forum-vorm lijkt daar het meest 
voor in aanmerking te komen. Via die contacten kunnen vervolgens 
andere initiatieven ontstaan die, al naar gelang de bestaande 
behoeften, uitmonden in andere type IVB’s.   
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1. Beginnen met een IVB 
 

Gebruik het enthousiasme  
Vrijwilligheid en informaliteit zijn zeker bij aanvang, waarin 
verkenning en gewenning een belangrijke rol vervullen, voorwaar-
den voor een goede start van een IVB. Werk met enthousiaste 
partners, met een intrinsieke motivatie voor de materie. Stimuleer 
dit enthousiasme en laat het uitgroeien. 

Kies de juiste partners 
Samenwerking gaat het gemakkelijkste met soortgelijke partners, 
maar gedijt bij andere perspectieven. Zoek naar balans tussen 
uniformiteit en diversiteit. Zorg voor partners op het juiste niveau 
(inhoudelijk en/of qua bevoegdheid). 

Zoek gezamenlijk belang en missie 
Samenwerking is gericht op een win-winsituatie. Zoek daarom het 
gezamenlijk belang van de deelnemers. Wees bereid te geven en te 
delen. Werk vanuit een gemeenschappelijke missie en gebruik dit 
als een kompas voor de samenwerking.  

Wacht niet met beginnen 
Ga aan de gang, wacht niet tot alle (beoogde) partners aan tafel 
zitten. Laat minder enthousiaste partners op een later moment 
aanhaken. Begin klein en laat het op natuurlijke wijze groeien. 
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Creëer draagvlak 
IVB’s hebben baat bij draagvlak van de top. 
Committeer zo mogelijk bestuurders of politieke 
krachten en zorg dat zij het nut, de noodzaak en 
de meerwaarde van het IVB inzien. Vind een 
boegbeeld of ambassadeur zo hoog mogelijk in de 
organisatie.  

Zorg voor een aanjager 
Samenwerkingspartners zijn doorgaans gelijk-
waardig, maar een IVB heeft vrijwel altijd een 
kartrekker of aanjager nodig. Zorg daarom voor 
een partij die het IVB aanjaagt, in de vorm van 
bijvoorbeeld een procesbegeleider, agenderende 
secretaris of voorzitter. 

Regel de ondersteuning 
De mate van de benodigde ondersteuning kan 
sterk verschillen, maar benoem in ieder geval wel 
welke faciliteiten nodig zijn in termen van 
bijvoorbeeld tijd, financiën en personele (secre-
tariële) ondersteuning. 

Werk resultaatgericht 
Formuleer heldere doelen en werk resultaat-
gericht. Voorkom samen te werken omwille van 
het samenwerken. Zorg ervoor dat gestelde 
doelen behaald worden en de gezamenlijke ver-
wachtingen ook uitkomen. 
 

Maak duidelijke afspraken 
Maak duidelijke afspraken over verwachtingen, 
tijdsinspanningen, rollen en vergaderfrequentie. 
Formuleer gezamenlijke doelen en activiteiten. Dit 
kan onnodige irritatie en teleurstelling voor-
komen. 
 

Heb vertrouwen in elkaar 
IVB’s vereisen wederzijds vertrouwen. Werk 
daarom aan een open cultuur van vertrouwen en 
respect. Zo ontstaat een samenwerking waarin de 
partners zich kwetsbaar en open op kunnen 
stellen en hun ervaringen willen delen. 
 

Bewaak de kwaliteit 
Zorg ervoor dat de beoogde kwaliteit op orde is en 
de verwachtingen uitkomen. Evalueer tussentijds 
en haal indien nodig nieuwe aanvullende kennis 
en deskundigheid in huis.  
 

Aandacht voor communicatie 
Stem de communicatie tussen de partijen goed af. 
Zorg voor duidelijke aanspreekpunten en korte 
lijnen. Blijf met elkaar in gesprek en maak hierbij 
slim gebruik van een combinatie van ‘live’ en 
digitaal contact. 
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METHODE 

Dit rapport is een eerste weergave van een onderzoek van BIOS en 
RSM. Een uitgebreide versie zal worden gepubliceerd als 
wetenschappelijk artikel. Naast een theoretisch kader en een over-
zicht van de geraadpleegde literatuur wordt daar ook 
verantwoording afgelegd over de gevolgde onderzoeksmethode. In 
deze sectie vatten we de belangrijkste elementen samen. 
 
De inzichten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op dertig diepte-
interviews met personen die participeren in een IVB, in het publieke 
of het private domein. Voor de interviewvragen is onder meer 
gebruik gemaakt van de institutionele en cultuurtheorie. De vragen 
zijn afgenomen via een semigestructureerd interviewprotocol, in de 
periode juli-november 2013.  
 
Het onderzoek is exploratief van aard. Omdat we respondenten uit 
de praktijk interviewden, is het een empirisch en kwalitatief 
onderzoek. Het aantal respondenten is te klein om statistische 
conclusies uit te kunnen trekken. Dit is ook niet onze bedoeling.  
 
Een aantal IVB’s en interview kandidaten kenden we al. Omdat deze 
vorm van ‘convenience sampling’ kan leiden tot een incompleet en 
vooringenomen beeld hebben we daarnaast gebruik gemaakt van 
‘snowball sampling’: we vroegen de respondenten steeds naar 
nieuwe IVB’s. Daarnaast hebben we IVB’s opgespoord via een web-
search. De respondenten bleven anoniem. Dit vergroot de bereid-
willigheid om mee te werken en verkleint het risico op sociaal 
wenselijke antwoorden. 
 

 

 
30 interviews 

2517 minuten audiomateriaal 
702 pagina’s transcriptie 

4,3 m² datamatrix 
23 IVB’s 

1000-1100 professionals betrokken 
 4 typen  

 
 

De bereidheid om aan het onderzoek mee te werken was zeer 
groot. De respondenten waren open en kritisch, ook over 
tekortkomingen en belemmeringen van de IVB’s waarin ze zelf 
participeren.  
 
De transcriptie van de dertig interviews leverde meer dan 700 
pagina’s letterlijk uitgewerkte tekst op. Om deze grote hoeveelheid 
data overzichtelijk en gestructureerd op te slaan en te verwerken, 
gebruikten we een datamatrix (ook wel ‘meta-matrix’ of ‘monster 
dog’). In de matrix staan de respondenten op Y-as en interview-
vragen op de X-as. In de cellen staan de antwoorden van de 
respondenten. Ook gesloten vragen met aantallen, frequenties en 
inschalingen verwerkten we in de datamatrix. 
 
De data uit de matrix zijn vervolgens systematisch geanalyseerd, 
gegroepeerd en weer opnieuw geanalyseerd. Dankzij deze aanpak 
(bekend als ‘Grounded Theory’) kwamen we via een iteratief proces 
van ordening, herordening en het verder condenseren van de data 
op uiteindelijk de vier duidelijk contrasterende typen die we in dit 
rapport hebben gepresenteerd. 
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Over BIOS 

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) is een 
onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van 
integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector. BIOS is een 
initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en onderdeel van het CAOP. Met een team van 
experts vervullen we een kennis-, ontwikkel-, netwerk- en 
signalerende functie op het gebied van integriteit(sbeleid). We 
bieden onder andere instrumenten, handreikingen en leergangen 
aan. Meer weten? Bezoek dan onze website of neem direct contact 
met ons op. 

Over RSM 

De Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus 
Universiteit behoort tot de top 10 bedrijfskunde opleidingen in 
Europa en tot de top 3 bedrijfskundige onderzoekscentra in Europa. 
Er studeren momenteel 7.500 studenten en er werken 250 
onderzoekers en 100 promovendi. 

Over de auteurs 

Alain Hoekstra is coördinerend beleidsadviseur integriteit bij BIOS 
en promovendus aan de RSM. Jitse Talsma is adviseur integriteit bij 
BIOS en projectonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Muel Kaptein is hoogleraar bedrijfsethiek aan RSM. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contact 

BIOS 
Postbus 556  

2501 CN Den Haag 
070-376 5937 

info@integriteitoverheid.nl 


