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Integriteitsmanagement: een
methode voor het doormeten
en verbeteren vanuwbeleid

drs. A. Hoekstra1

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van
werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt im-
mers misstanden. En als die zich (onverhoopt) toch voordoen dan draagt een goed integriteitsbeleid
eraan bij dat ze op een veilige en adequate wijze gemeld kunnen worden. In die zin past het bevor-
deren van integriteit naadloos bij de opdracht van het Huis. Vanuit deze preventieve integriteitsbe-
vorderende rol verricht het Huis ook beleidsmatige onderzoeken, zoals naar de implementatie van
meldregelingen2 en naar de inrichting van de vertrouwensfunctie.3 Zo hebben vorig jaar honderd in-
tegriteitsmanagers een online enquête ingevuld waaruit blijkt hoe zij het integriteitsmanagement van
de eigen organisatie beoordelen.4 Daaruit komt onder meer naar voren dat de procesmatige aspec-
ten van het integriteitsmanagement zwak ontwikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verankering van
de integriteitsambities in een concreet integriteitsplan en aan de coördinatie en evaluatie van integri-
teitsmaatregelen en -activiteiten. Dit is een zorgwekkende constatering omdat juist die procesmatige
aspecten zo cruciaal zijn voor de ontwikkeling van een doeltreffende en logisch samenhangende in-
tegriteitsaanpak. Dit artikel staat eerst kort stil bij het belang van integriteitsmanagement (par. 1) en
gaat daarna in op de complexiteit daarvan (par. 2). Vervolgens wordt een model gepresenteerd dat
die complexiteit hanteerbaar maakt (par. 3). Daarna wordt een nieuw en vrij beschikbaar instrument
gepresenteerd waarmee integriteitsfunctionarissen en ethics & compliance officers het integriteits-
beleid van hun organisatie kunnen doormeten en verbeteren (par. 4).

1. Het belang van integriteitsmanage-
ment

Integriteit loont en is een belangrijk kwaliteitsas-
pect voor organisaties. Integere organisaties genie-
ten meer vertrouwen en hebben een beter werkkli-
maat. Medewerkers van integere organisaties zijn
meer gemotiveerd, voelen zich sterker verbonden
met de organisatie, ervaren minder stress, en zijn
minder vaak ziek. Ook is het voor integere organi-
saties makkelijker om goed gekwalificeerd personeel
aan te trekken.5 Zeker op een overspannen arbeids-
markt is dat een pre.

Ook in maatschappelijke zin zien we dat de eisen die
burgers en klanten aan organisaties stellen steeds
hoger komen te liggen. De verontwaardiging die ont-
staat naar aanleiding van misstanden die aan het
licht komen is illustratief hiervoor. De sport, de

media, winkelketens, de financiële-sector, de auto-
industrie, de advocatuur, het onderwijs en de we-
tenschap, overheid, politie, het gevangeniswezen en
goede doelenorganisaties zijn voorbeelden van orga-
nisaties/sectoren die recentelijk in opspraak zijn ge-
weest vanwege integriteitsschendingen. Goed opge-
zette compliance en integriteitsprogramma's spelen
een belangrijke rol in het helpen voorkomen van in-
tegriteitsschendingen.

Goed opgezette compliance en integriteitspro-
gramma's spelen een belangrijke rol in het helpen
voorkomen van integriteitsschendingen.

1.1. Integriteit of compliance?

In de private sector wordt de term compliance vaak
gebruikt in plaats van integriteit. Compliance heeft

1. Alain Hoekstra werkt als senior beleidsadviseur bij het
Huis voor Klokkenluiders en is als promovendus verbon-
den aan de Rotterdam School of Management.

2. https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/Publicaties/pu
blicaties/2017/11/01/meldprocedures-en-integriteitsvoor
zieningen-bij-werkgevers-in-nederland

3. https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/Publicaties/pu
blicaties/2018/11/28/de-vertrouwenspersoon-integriteit
en https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/Publicaties/

publicaties/2019/01/30/integriteit-in-de-praktijk---de-ve
rtrouwenspersoon

4. https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/Publicaties/ra
pporten/2021/05/12/index

5. Hoekstra, A., & Heres, L. (2016). Ethical probity in pu-
blic service. Global encyclopedia of public administra-
tion, public policy, and governance. Springer International
Publishing.
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oorspronkelijk een meer juridisch en
regelgeoriënteerd karakter dan integriteit. Oor-
spronkelijk komt compliance neer op het voldoen
aan alle relevante wetten, regels, beleidsmaatre-
gelen, reguleringen, standaarden en soortgelijke
vereisten. Typische compliance kwesties zijn bij-
voorbeeld: anti-witwassen, anticorruptie, milieube-
schermende maatregelen, productveiligheid, data-
bescherming, cybersecurity, naleving van interne
gedragsregels en gezondheids- en veiligheidsvereis-
ten. Inmiddels wordt ook het woord 'ethiek' in
toenemende mate gekoppeld aan compliance, waar-
mee de omslag wordt gemarkeerd van de sterke na-
druk op regels, naar een combinatie van zowel regels
als waarden. Nederlandse compliance instituten en
professionals maken tegenwoordig steeds vaker en
nadrukkelijker de verbinding met de thema's ethiek
en integriteit.

2. Decomplexiteitvanintegriteitsmana-
gement

Integriteitsmanagement is gericht op de bevorde-
ring, bewaking en borging van integriteit binnen or-
ganisaties. Het managen van integriteit is echter al-
lesbehalve een sinecure. Hieronder worden vier re-
denen gegeven voor de complexiteit van integriteits-
management (die nopen tot een integrale, systema-
tische integriteitsaanpak).

2.1. Verschillende typen integriteitsschen-
dingen

In de eerste plaats bestaat er een breed scala aan
verschillende typen integriteitsschendingen. Hier-
bij kan onder meer gedacht kan worden aan fraude,
corruptie, diefstal, machtsmisbruik, belangenver-
strengeling, misbruik of manipulatie van informa-
tie, ongewenste omgang met collega's, burgers, klan-
ten of cliënten, misbruik van organisatiemiddelen
en misdragingen in de privésfeer. Integriteitsschen-
dingen variëren aldus van financiële malversaties
tot aan sociaal onwenselijke gedragingen en alles
wat daartussen valt. Het verschil aan thematiek
vergt een brede integriteitsaanpak.

2.2. Verschillende onderliggende oorzaken

Om integriteitsschendingen te kunnen voorkomen
is het in de tweede plaats van belang om de oorzaken
die eraan ten grondslag liggen te begrijpen. Maar
ook de onderliggende oorzaken zijn zeer verschil-
lend van aard en bovendien gaat het doorgaans om
combinaties van oorzaken.6 De meest voorkomende
typen oorzaken zijn terug te voeren op het indivi-
duele, organisatorische en maatschappelijke niveau
(zie figuur 1).

Figuur 1: oorzaken van integriteitsschendingen

Op het individuele niveau worden integriteitsschen-
dingen veroorzaakt door persoonlijke problemen en
zwaktes. Financiële problemen, foute vrienden, ge-
voeligheid voor status en groepsdruk, of een laag
zelfvertrouwen gelden als voorspellers voor niet-in-
teger gedrag. Ook karaktertrekken als trots, heb-
berigheid, hoogmoed en ijdelheid dragen daaraan
bij. Op organisatieniveau gaat het om een ongezonde
organisatiestructuur en/of -cultuur waardoor mede-
werkers worden verleid of aangezet tot niet-integer
gedrag. Voorbeelden daarvan zijn: falend leider-
schap, onduidelijke regels, te veel autonomie, te wei-
nig toezicht, grote prestatiedruk, competitiedrang
en onderbetaling. Maar ook maatschappelijke ont-
wikkelingen zoals het uitbreken van een pandemie,
het ontstaan van een recessie en het gebruik van
nieuwe technologieën (sociale media, kunstmatige
intelligentie en'deep fake'toepassingen) kunnen lei-
den tot nieuwe ethische vraagstukken en integri-
teitsrisico's. Integriteitsschendingen zijn dus terug
te voeren op verschillende typen oorzaken, die el-
kaar onderling kunnen versterken.

Integriteitsschendingen zijn dus terug te voeren op
verschillende typen oorzaken, die elkaar onderling
kunnen versterken.

Neem bijvoorbeeld een werknemer die overgevoelig
is voor status en materiele zaken en die werkt voor
een organisatie waarin de jaarlijkse bonus is gekop-
peld aan het behalen van prestatiedoelen. Stel dat
de organisatie die prestatiedoelen flink opschroeft,
op het onrealistische af, vanwege een financiële cri-
sis en hevige concurrentie. Stel dat de organisatie
vanwege die crisis tevens besluit om te bezuinigen
op de interne controle en compliance programma's.
Dat brengt de medewerker, die zijn doelen tegen elke
prijs wil realiseren, in de verleiding om te gaan sjoe-
melen. Hiermee komt niet alleen de integriteit in het
geding, maar ook de kwaliteit en veiligheid van het
product en het productieproces; met alle mogelijke
gevolgen van dien.   

6. Hoekstra & Heres, 2016 (zie voetnoot 5).
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2.3. Verschillende benodigde instrumen-
ten

Ten derde, het gegeven dat er verschillende typen
integriteitsschendingen bestaan, waar verschillende
(elkaar versterkende) oorzaken aan ten grondslag
kunnen liggen, vooronderstelt vervolgens dat een
organisatie een mix van verschillende integriteits-
instrumenten of -maatregelen nodig heeft. Hier-
bij kunnen we bijvoorbeeld denken aan: meldpro-
cedures, gedragscodes, screening van sollicitanten,
onderzoeksprotocollen, interne audits, risicoanaly-
ses, integriteitstrainingen, dilemmatrainingen, het
vier-ogen principe, procedures voor functieroulatie
en -scheiding en bijvoorbeeld regelingen voor ne-
venwerkzaamheden en geschenken. De ontwikke-
ling van het integriteitsinstrumentarium is overi-
gens nooit klaar of af. De werking van de instrumen-
ten behoeft periodieke evaluatie waardoor deze ver-
beterd, aangevuld of vervangen kunnen worden.

2.4. Verschillende betrokken actoren 

In de vierde plaats is integriteit een multidisciplinair
thema. In de meeste organisaties spelen diverse af-
delingen en functionarissen een rol bij de ontwik-
keling en uitvoering van de genoemde integriteits-
instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan: HR, audit, fi-
nanciën, juridische zaken, beveiliging, facilitaire za-
ken, inkoop, communicatie, maar ook aan de On-
dernemingsraad en de vertrouwenspersoon. De be-
trokkenheid van zo veel verschillende actoren die
een verantwoordelijkheid hebben voor deelaspecten
van het integriteitsbeleid vergt coördinatie; dit om te
voorkomen dat de betrokken actoren langs elkaar,
of elkaar zelfs tegen-, werken. De meeste grotere or-
ganisaties stellen hier een integriteitsfunctionaris of
een (ethics &) compliance officer voor aan.

Integriteit is een multidisciplinair thema. In de
meeste organisaties spelen diverse afdelingen en
functionarissen een rol bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van de genoemde integriteitsinstrumenten.

3. De Integriteitsinfrastructuur: Een
model dat complexiteit hanteerbaar
maakt

Hiervoor hebben we gezien dat er veel verschillende
typen integriteitsschendingen bestaan, waar ver-
schillende (elkaar versterkende) oorzaken aan ten
grondslag kunnen liggen. Dit vergt de inzet van een
mix van integriteitsmaatregelen, waarvoor de ver-
antwoordelijkheid doorgaans is belegd bij verschil-
lende afdelingen. Dat laatste verklaart ook waarom
integriteitsmaatregelen nog zo vaak worden geïm-
plementeerd als individuele'stand alone'maatrege-
len met een ontbrekende of gebrekkige onderlinge
samenhang. En dit terwijl wetenschappelijke inzich-
ten er juist op wijzen dat een meer integrale, syste-
matische integriteitsaanpak vanwege synergievoor-
delen veel effectiever is.7

3.1. Een integrale en systematische integri-
teitsaanpak

Integriteitsmaatregelen die samenhang vertonen
kunnen elkaar versterken en dit geldt ook voor de
afdelingen/functionarissen die vanuit een gezamen-
lijke ambitie en visie werken aan integriteit. De
'Brandbrief Integriteit', die begin 2021 door het Net-
werk Goed Besturen aan de Tweede Kamer is ge-
stuurd, benadrukt de noodzaak voor een meer inte-
grale en systematische integriteitsaanpak.8

Toewerken naar een meer logische ordening, sa-
menhang en samenwerking vanuit een integrale
en systeemgerichte integriteitsaanpak, is een
zeer belangrijke fase in de ontwikkeling van het
'integriteitsdenken'. 

Toewerken naar een meer logische ordening,
samenhang en samenwerking vanuit een inte-
grale en systeemgerichte integriteitsaanpak, is
een zeer belangrijke fase in de ontwikkeling van
het 'integriteitsdenken'. Daaruit ontstonden di-
verse modellen die naast verschillen vooral veel
overeenkomsten vertonen in de elementen waar-
uit een integriteitsmodel of -systeem zou moe-
ten bestaan. In dit artikel hanteer ik het begrip
'Integriteitsinfrastructuur', een model dat het Huis
voor Klokkenluiders ontwikkelde op basis van the-
oretische en praktijkinzichten. Deze infrastructuur
bestaat uit zeven kernelementen.

7. Zie bijvoorbeeld: Hoekstra, A. & Kaptein, M. (2019). Het
Managen van Ethiek & Compliance: Een Meervoudig en
Dynamisch Perspectief. Tijdschrift voor Compliance. Nr.3,
pp. 157-163. En: Hoekstra, A. Huberts, L., & Van Montfort,
A. (2022). Content and Design of Integrity Systems: Eva-

luating Integrity Systems in Local Government, Public In-
tegrity, DOI: 10.1080/10999922.2021.2014204

8. Brandbrief Integriteit van het Netwerk Goed Besturen:
https://www.netwerkgoedbesturen.nl/brandbrief/
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Figuur 2: Integriteitsinfrastructuur

Tabel 1: Integriteitsinfrastructuur

 
 
Zeven kernelementen van de Integriteitsinfrastructuur

Leiderschap &
strategie
 

Integriteit wordt in toenemende mate gezien als een kernwaarde voor publieke en
private organisaties. Integriteitsbeleid kan echter alleen goed slagen als het
(top)management het een belangrijk onderwerp vindt, het zichtbaar steunt, het goede
voorbeeld geeft, bereid is voldoende middelen ervoor vrij te maken en ook een heldere
visie op integriteit en integriteitsmanagement formuleert. Commitment en draagvlak
zijn van belang om te voorkomen dat het beleid verzandt in allerhande losse
initiatieven die weinig of geen effect in de organisatie zullen sorteren.

Waarden &
normen
 

Waarden en normen vormen het geheel van de geschreven en ongeschreven
organisatieregels. Ze zijn richtinggevend voor waar de organisatie, het management en
de medewerkers voor staan en op aangesproken kunnen worden. Indien de waarden
en normen van de organisatie onvoldoende scherp geformuleerd, gedragen of bekend
zijn dan kan dat leiden tot verwarring bij medewerkers over de gewenste houding en
gedrag. Waarden en normen zijn niet vrijblijvend, maar bieden handvatten voor lastige
momenten en vormen de basis voor het integriteitsbeleid en de handhaving daarvan.

Regels &
procedures
 

Formele regels en procedures concretiseren en ondersteunen de organisatiewaarden
en-normen en vinden hun weerslag in de interne Administratieve Organisatie en
Interne Controle. Gebrekkige aanwezigheid van, of bekendheid met, regels en
procedures kunnen leiden tot willekeur en subjectiviteit. Dat stelt medewerkers voor
onnodige risico's en verleidingen. Regels en procedures zijn een belangrijk onderdeel
van het integriteitsbeleid en verkleinen het risico op integriteitsschendingen.
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Personeel &
cultuur
 

Indien een organisatie integriteit niet al vanaf de 'poort' goed opgepakt dan kan dat
ertoe leiden dat de organisatie mensen aanneemt die onvoldoende passen bij (of zich
niet kunnen conformeren aan) de organisatiecultuur en de daarbij behorende
integriteitsverwachtingen. Aandacht voor integriteit is derhalve een belangrijk
onderdeel van het werving- en selectieproces en van het personeelsbeleid.
Onvoldoende zorg voor het ethische klimaat en de organisatiecultuur kan leiden tot
ongewenst groepsgedrag en een verminderd ethisch bewustzijn, waardoor de kans op
verkeerde besluiten en integriteitsschendingen toeneemt.

Melden &
handhaving
 

In elke organisatie gaat er wel eens iets mis en dient derhalve voorbereid te zijn op 
meldingen en incidenten. Vroegtijdige signalering en een adequate aanpak van
incidenten geeft het signaal af dat de organisatie integriteit belangrijk vindt en serieus
neemt. Handhaving (instellen van onderzoek en het opleggen van sancties) is niet
alleen nodig om geconstateerde normoverschrijdingen een halt toe te roepen, het
bekrachtigt ook de bestaande normen en het verkleint het risico op toekomstige
schendingen. Indien de handhaving gebrekkig is dan gaat daar het signaal van uit dat
de organisatie weinig waarde hecht aan integriteit.

Communicatie &
verantwoording

Communicatie draagt bij aan de bekendheid van het beleid bij de medewerkers en
benadrukt het belang dat de organisatie aan integriteit hecht. Regelmatige
communicatie is een voorwaarde voor een goed werkend integriteitsbeleid. Over de
voortgang van het gevoerde integriteitsbeleid dient verantwoording te worden
afgelegd. Daarmee blijft het niet alleen op de agenda staan maar zo krijgt het
management inzicht in de implementatie en werking van de integriteitsmaatregelen
en in hoeverre deze verbetering behoeven. Verantwoordingsrapportages zijn vormen
van managementinformatie en vergroten voor het lerend vermogen van de
organisatie. Van organisaties wordt daarnaast in ook toenemende mate verwacht dat
zij extern verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid. 

Planning &
coördinatie

Integriteitsbevordering verdient permanente zorg en aandacht en heeft baat bij een
integrale benadering die de verschillende integriteitsinstrumenten en activiteiten op
elkaar afstemt waardoor deze elkaar kunnen versterken. De aanstelling van een
integriteitsmanager of -coördinator is van belang om het thema integriteit op de
agenda te houden, samenhang aan te brengen, de voortgang te monitoren, en het
beleid en maatregelen regelmatig te actualiseren. Vaststelling en vastlegging van de
integriteitsambities, -doelen en -maatregelen in een integriteitsplan helpen de
integriteitsmanager om koers te houden.

4. De IntegriteitsWijzer: quick-scan
voor evaluatie en verbetering

Op basis van de Integriteitsinfrastructuur ontwik-
kelde het Huis voor Klokkenluiders een online vra-
genlijst van 35 vragen waarin deze zeven kern-
elementen evenredig terugkomen. De vragenlijst
maakt onderdeel uit van de IntegriteitsWijzer; een
praktische en laagdrempelige quickscan die snel in-
zicht verschaft in de mate waarin het integriteitsbe-
leid van een organisatie (al) op orde is en (verder) ge-
optimaliseerd kan worden.9

4.1. Enkelvoudig én meervoudig gebruik

De IntegriteitsWijzer biedt inzicht in het scala van
maatregelen en activiteiten die een organisatie kan
inzetten om haar integriteit te bevorderen en brengt
in kaart welke ruimte voor verbetering er is. De Inte-
griteitsWijzer is geschikt voor grote en middelgrote
publieke-, semipublieke en private organisaties. In-
tegriteitsfunctionarissen en (ethics &) compliance
officers kunnen de IntegriteitsWijzer gebruiken om

een beeld te krijgen van het integriteitsbeleid van
hun organisatie. De IntegriteitsWijzer kan ech-
ter ook door meerdere medewerkers ingevuld wor-
den. De integriteitsfunctionaris of compliance offi-
cer kan bijvoorbeeld een (beperkt) aantal collega's,
die zicht hebben op het integriteitsbeleid van de or-
ganisatie, uitnodigen om de vragenlijst in te vul-
len. Denk aan collega's die werkzaam zijn bij de
afdeling personeelszaken, juridische zaken, finan-
ciën, audit, beveiliging, ICT, alsmede vertrouwens-
personen en leden van de ondernemingsraad. De
IntegriteitsWijzer draagt zodoende bij aan de acti-
vering en mobilisering van het interne integriteits-
netwerk. Wanneer meerdere collega's de vragen-
lijst invullen, heeft dit bovendien als voordeel dat
hierdoor doorgaans een meer afgewogen beeld ont-
staat van de 'volwassenheid' van het integriteits-
beleid. Ook is het mogelijk om de verschillende
'scores'naderhand onderling te vergelijken en te be-
spreken. Dit kan een opmaat kan zijn voor een ge-
zamenlijk geformuleerde probleemanalyse en voor
een op te stellen integriteitsplan. Gezamenlijke re-
flectie op de uitkomsten van de scan draagt bij aan

9. https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/integriteit-be
vorderen/integriteitswijzer
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de gemeenschappelijke beeldvorming, leidt tot meer
intern draagvlak en vergemakkelijkt daardoor ook
de implementatie van de verbeterpunten. Het succes
van het integriteitsbeleid wordt overigens vergroot
door ook vertegenwoordigers uit de business organi-
satie en het management te betrekken bij het opstel-
len van de probleemanalyse en van het integriteits-
plan. Zo wordt voorkomen dat het lijkt dat alle ver-
antwoordelijkheden bij de zogenaamde 'enabling'
functies liggen en het management zich daar zelf
niet druk over hoeft te maken.

De IntegriteitsWijzer biedt inzicht in het scala van
maatregelen en activiteiten die een organisatie kan
inzetten om haar integriteit te bevorderen en brengt
in kaart welke ruimte voor verbetering er is.

4.2. Eenmalig èn herhaaldelijk gebruik

Naast de keuze tussen enkelvoudig gebruik (inge-
vuld door één persoon) en meervoudig gebruik (in-
gevuld door meerdere personen) van de Integriteits-
Wijzer kunnen organisaties ook keuzes gemaakt bij
de frequentie van het gebruik. Hoewel de Integri-
teitsWijzer geschikt is voor eenmalig gebruik ligt het
voor de hand om de scan herhaaldelijk te gebrui-
ken; bijvoorbeeld jaarlijks, of (voor beginnende or-
ganisaties) tweejaarlijks. Organisaties staan immers
niet stil, maar zijn per definitie altijd in beweging.
Door de scan herhaaldelijk te gebruiken, kunnen or-
ganisaties de vorderingen van het integriteitsmana-
gement monitoren. Ook kunnen zij de IW gebruiken
als een (interne) rapportage-tool waarmee het mana-
gement periodiek informatie krijgt over de stand van
zaken en de aandachtspunten van het integriteits-
beleid. Aangezien van organisaties in toenemende
mate wordt verwacht dat zij ook extern verantwoor-
ding afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid
(bijvoorbeeld in het jaarverslag) is het voorstelbaar
om de resultaten van de scan te gebruiken als input
hiervoor.

4.3. De rapportage

Na invulling van de vragenlijst genereert de Integri-
teitsWijzer automatisch een visuele rapportage die
organisaties inzicht geeft in hun integriteitsmanage-
ment. Aan bod komen onder meer: (1) wat de totaal-
score van de organisatie is op het gebied van integri-
teitsmanagement; (2) hoe de organisatie 'scoort' op
de zeven afzonderlijke kernelementen; (3) en in hoe-
verre het integriteitsbeleid aandacht heeft voor (de
noodzakelijke) hard-, soft-, en general-controls.

Na invulling van de vragenlijst genereert de Integri-
teitsWijzer automatisch een visuele rapportage die
organisaties inzicht geeft in hun integriteitsmanage-
ment.

De behaalde totaalscore (1) geeft aan hoeveel ruimte
er is voor de verbetering van het integriteitsbeleid
van de organisatie. In hoeverre de organisatie daar

werk van wil of kan maken hangt natuurlijk sterk
af van het ambitieniveau van de organisatie. De
rapportage geeft tevens aan (2) hoe de organisatie
'scoort'op de zeven kernelementen. Voor elk van de
elementen legt de rapportage het belang daarvan uit
en op welke wijze de organisatie hieraan invulling
kan geven (het gaat hierbij om standaardformulerin-
gen). Figuur 3 visualiseert de score (van een denk-
beeldige organisatie) op de zeven kernelementen in
de rapportage aan de hand van een spinnenweb dia-
gram. We zien dat hier dat de organisatie in kwes-
tie overall (gemiddeld genomen) een 5 scoort op een
tien puntenschaal. Voorts zien we bijvoorbeeld dat
de organisatie relatief goed scoort op maatregelen
die betrekking hebben op 'melding en handhaving'
en zwakker scoort op het gebied van'communicatie
en verantwoording'.    

Figuur 3: voorbeeld visualisatie

We kunnen de 35 vragen en uitkomsten van de scan
ook indelen en onderscheiden (3) naar soft-controls,
hard-controls en general-controls. Op deze manier
maken we op een andere -meer gecomprimeerde -
wijze inzichtelijk hoe de organisatie 'scoort' op de

ingevulde vragenlijst. 

Soft-controls zijn waarden-georiënteerd en gaan
voornamelijk over houding en gedrag en over de
(internalisatie van) maatregelen die een positieve
invloed hebben op de ethische cultuur van de orga-
nisatie. Een integere organisatiecultuur kenmerkt
zich door openheid, veiligheid, wederzijds respect,
vertrouwen en integriteitsbewustzijn. Voorbeelden
van soft-controls zijn: introductiecursussen, ethisch
leiderschap, dilemma trainingen, en het afleggen
van een eed of belofte.

Hard-controls zijn regel-georiënteerd en hebben be-
trekking op maatregelen die gericht zijn op het toe-
zicht, de controle en handhaving van regels, pro-
cedures en protocollen die nodig zijn om een ethi-
sche cultuur binnen de organisatie te ondersteunen.
Voorbeelden van deze hard-controls zijn: regels, pro-
cedures, meldkanalen, en onderzoeksprotocollen.
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General-controls zijn proces-georiënteerd en hebben
betrekking op de maatregelen die bedoeld zijn om
integriteit duurzaam en systematisch binnen de or-
ganisatie te institutionaliseren. Daarvoor is een hel-
dere visie op integriteitsmanagement nodig die de
bovenstaande'software'en'hardware'maatregelen
met elkaar verbindt. Voorbeelden van general-con-
trols zijn: het uitvoeren van risicoanalyses, het op-
stellen van een integriteits(beleids)plan, het aanstel-
len van een integriteitscoördinator, alsmede het mo-
nitoren, evalueren en het verantwoording afleggen
over het integriteitsbeleid.

4.4. Afsluitende bespiegelingen

Een belangrijk uitgangspunt van de IntegriteitsWij-
zer (en van de daaraan ten grondslag liggende ln-
tegriteitsinfrastructuur) is dat organisaties op even-
wichtige wijze aandacht besteden aan de verschil-
lende aspecten van integriteitsmanagement. Elk van
de kernelementen is even belangrijk, net zoals de
spaken in een wiel dat zijn. Spaken die ontbreken
verzwakken het wiel waardoor dit minder soepel
loopt en uiteindelijk misschien zelfs bezwijkt. Voor
de interpretatie van de uitkomsten van de scan bete-
kent dit dat het goed is om in kaart te brengen welke
elementen nog relatief zwak ontwikkeld zijn en om
daar vervolgens in te investeren zodat de balans in
het'integriteitswiel'sterker of hersteld kan worden.
De IntegriteitsWijzer gaat daarmee uit van een inte-
grale (systeem) benadering.

Terwijl veel organisaties zich nog te veel beperken
tot het louter invoeren van die integriteitsmaatrege-
len die 'verplicht' zijn (in plaats van wat nodig en
verstandig is) daagt de IW juist uit om verder te kij-

ken. De IntegriteitsWijzer is opgebouwd uit een set
samenhangende maatregelen die er echt toe doen.
Omdat het hier gaat om een ideaalplaatje, dat verder
strekt dan wat wettelijk verplicht is, ligt de lat dus
hoog. Desalniettemin is de IntegriteitsWijzer vooral
bedoeld als een constructieve zelf-diagnose op basis
waarvan organisaties veilig kunnen leren; het is aan
de gebruikers zelf om tot inzicht te komen, zich daar-
over een oordeel te vormen en op basis daarvan am-
bities te formuleren. Tevens is het een nuttig instru-
ment om nieuw leven in het onderwerp integriteit te
blazen. Dat is ook wel nodig want wat we in organi-
saties zien is dat de aandacht voor integriteit de nei-
ging heeft om weg te zakken, met alle gevolgen van
dien.

Terwijl veel organisaties zich nog te veel beperken tot
het louter invoeren van die integriteitsmaatregelen
die 'verplicht' zijn (in plaats van wat nodig en ver-
standig is) daagt de IW juist uit om verder te kijken.

5.  Conclusie

Uit onderzoeken komt naar voren dat bij veel organi-
saties de procesmatige aspecten van integriteitsma-
nagement nog tamelijk zwak ontwikkeld zijn.10 Dit
is een zorgwekkende constatering omdat juist die
procesmatige aspecten cruciaal zijn voor het ontwik-
kelen van een doeltreffende en logisch samenhan-
gende integriteitsaanpak. Werkgevers, toezichthou-
ders, maar vooral ook integriteitsfunctionarissen en
(ethics &) compliance officers, doen er goed aan om
alert te zijn op deze achilleshiel. De in dit artikel ge-
presenteerde IntegriteitsWijzer kan daarbij behulp-
zaam zijn.    

10. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek dat is uitge-
voerd onder integriteitsmanagers (zie voetnoot 4), uit de
evaluatie van integriteitssystemen (voetnoot 7), alsmede

uit een analyse van de geanonimiseerde data die afkom-
stig is van de meer dan 200 organisaties die de Integri-
teitsWijzer inmiddels hebben gebruikt.
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