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Integer handelen is een keuze waar bestuurders dagelijks 

over moet beslissen. Regels, normen, protocollen en 

integriteitsbeleid zijn en worden ontwikkeld om integer 

handelen te bewaken en bevorderen. Tegelijkertijd kunnen 

al deze kaders en richtlijnen actief optreden in de weg 

staan en lijken sommige vraagstukken niet op te lossen 

zonder ‘buiten de lijntjes te kleuren’. Maar als het mis gaat, 

dan staat u als verantwoordelijk bestuurder alleen en bent 

u kwetsbaar. Hoe kunt u uw werk blijven doen en toch 

integer handelen? Wanneer heiligt het doel de middelen? 

Hoe maakt u verschil in de letter versus de geest van 

integriteitsbeleid of -regels?  



INKLEUREN VAN INTEGRITEIT POLITIEK EN BESTUUR 

Inkleuren van bestuurlijke integriteit anno 2019. 

Reflectie vanuit onderzoek en de praktijk 

 

Centrale thema’s ‘inkleuren integriteit’ 

 - integriteit en integritisme 

 - type schendingen 

 - goed besturen 

 - conclusies 
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Integriteit 

1. heelheid (consistent, consequent) 

2. passend, één met de omgeving 

3. professionele verantwoordelijkheid 

4. moreel reflecteren en handelen 

5. aantal waarden (onkreukbaarheid) 

6. overeenstemming wet, regel, code 

7. overeenstemming geldende morele 

waarden en normen 

8. exemplarisch moreel gedrag 
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INTEGRITEIT (en integritisme) 
 
Integriteit betreft morele kwaliteit besturen 
(proces): handelen in overeenstemming met 
geldende morele waarden en normen. 

  

Integriteit gaat om het ‘hoe’ en niet om het 
‘wat’  

 

 Geldende moraal in het geding cq.   

 Oppassen voor ‘integritisme’ cq. ten 
 onrechte ‘I-woord’ op tafel leggen.  
 Wordt ook misbruikt. Vaker misbruikt?  
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INKLEUREN VAN INTEGRITEIT POLITIEK EN BESTUUR 

 

INTEGRITISME EN  

 BUITEN DE LIJNTJES? 

 

EIGEN BEWUSTZIJN INVULLING 

INTEGRITEIT EN GRENZEN =  

WAAR LIGGEN DE LIJNTJES  

 ≠    BUITEN DE LIJNTJES?  
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Integriteitsschendingen 

1. Corruptie: omkoping  

2. Corruptie: favoritisme/bevoordeling 

3. Fraude en diefstal 

4. Dubieuze beloften of giften 

5. Onverenigbare functies en bindingen 

6. Misbruik van bevoegdheden 

7. Misbruik, manipulatie van informatie 

8. Verspilling en wanprestatie 

9. Ongewenste omgangsvormen, bejegening 

10. Misdragingen in de privésfeer 



Vrije Universiteit Amsterdam 

INKLEUREN VAN INTEGRITEIT POLITIEK EN BESTUUR 

TYPEN SCHENDINGEN EN BUITEN  

DE LIJNTJES? 

 

ALLEEN 

BEWUSTE MISBRUIK VAN BEVOEGDHEDEN 

TEN BATE VAN DE ORGANISATIE 

=  BUITEN DE LIJNTJES VAN 

BEVOEGDHEDEN, BINNEN DE LIJNTJES 

VAN INTEGRITEIT?  
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responsief bestuur 
democratie,  

openheid, participatie 

 

behoorlijk bestuur 
rechtmatigheid 

 

Goed besturen? (botsende waarden) 

resultaatgericht 

bestuur 
effectiviteit 

efficiency 

behoorlijk bestuur 

integriteit 
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INKLEUREN VAN INTEGRITEIT POLITIEK EN BESTUUR 

GOED BESTUUR EN  

 BUITEN DE LIJNTJES? 

 

Immer conflicterende waarden.  

Daarmee omgaan is goed besturen. 

ALTIJD KUNNEN UITLEGGEN.   

Grenzen m.b.t. integriteit? Lastig: 

Integriteit in tweevoud: waarde OF morele 

kwaliteit totaal.    

 

DAARVOOR RELEVANT: INTEGRITEIT OP 

ORDE  

 

 

 

 

10 



Vrije Universiteit Amsterdam 

Integriteit (systeem/beleid) op orde 

1. Op de agenda, aandacht  

2. (Ethisch) leiderschap op alle niveaus 

 (moral person en moral manager)  

3. Vormgeving/organisatie van integriteit: 

code, vertrouwenspersoon, melden, 

onderzoeken….  

4. Balans in strategieen: compliance en 

value-based, voor top en basis 

5. Immer nadenken over wat werkt  
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Kortom / conclusies 

-  Goed besturen is cruciaal, met diverse waarden en 

ook dilemma’s  

-  Integriteit immer een van de centrale waarden. 

Positief (wat telt) en negatief (wat gaat mis).  

-  Expliciete eigen visie van belang, ook besef van 

integritisme. Waar welke ‘lijntjes’?   

-  Typen schendingen divers. Buiten de lijntjes alleen 

relevant bij schendingen t.b.v. publiek belang 

-  Altijd kunnen uitleggen/verantwoorden 

-  Verantwoording werkt alleen vanuit herkend ethisch 

leiderschap (moral person, moral manager) 
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Verder lezen, denken, discussiëren …. 

Basisliteratuur: Jaarboeken Integriteit. 

Nederlandstalig overzicht met vele bijdragen:  

J.H.J. van den Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller (Red.) (2012). 

Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: 

Kluwer.  

Internationaal: L.W.J.C. Huberts, (2014). The Integrity of 

Governance. What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to 

Go, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

 

Recent: Afscheidsrede Moraal en Macht met boekje: zie hier.  

 

https://fsw.vu.nl/nl/wetenschappelijke-afdelingen/bestuurswetenschap-politicologie/medewerkers/index.aspx

