
Bijlage 1 bij rapportage integriteitsbeleid 2020 - 16 maart 2021

Bijlage 1: Optimalisering bespreek- en meldklimaat integriteit en omgangsvormen; toelichting en stand van zaken in de acties

Wanneer Initiatief Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021

P&O/CMT1 continu Wordt voortgezet.

2 continu CMT

1

De aandacht voor dienend leiderschap 
voortzetten, met name ook in relatie met 
het bespreek- en meldklimaat op het 
gebied van integriteit en omgangsvormen 
(agendapunt voor CMT).

De benadering van dienend 
leiderschap wordt zoveel mogelijk 
toegepast in de dagelijkse 
praktijk. In 2020 zijn geen 
speciale trainingen of trajecten 
uitgevoerd en door de 
Coronasituatie was er ook geen 
gelegenheid om bijvoorbeeld in 
het kader van de Summerschool 
hiermee verder aan de slag te 
gaan. Wel bood bespreking van 
de resultaten uit het MTO 
aanknopingspunten.

Beleid wordt jaarlijks in de 
raadsrapportage toegelicht. Nieuwe 
elementen in 2019: analyse 
meldklimaat, preventie 
arbeidsdiscriminatie, en gespreksronde 
door de WIO (werkgroep integriteit en 
omgangsvormen) bij teams.
Kalender staat op intranet. Laatste 
versie 2019 is gepubliceerd in 
september 2019.
Kalender 2020, versie 18 februari, staat 
op intranet______________________
Bijeenkomsten/activiteiten voor 
afdelingen/teams gericht op verkenning 
en implementatie van Dienend 
Leiderschap en eigenaarschap vinden 
plaats bij elk van de 
organisatieonderdelen zelf. 
Intervisiebijeenkomsten voor 
leidinggevenden (4 groepen) zijn in 
2019 gehouden. Gestart met 
begeleiding vanuit P&O, met als 
uitgangspunt dat daarna de begeleiding 
door en vanuit de groepen zelf 
plaatsvindt. Integriteits-vraagstukken

Lijst van 26 aanbevelingen/acties uit B&W besluit 16 april 2019 (Z 88955/878243) - met toelichting en stand van zaken 
Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i
blauw: nieuw
Algemeen, visie, beleid, leiding______
Continuïteit in het beleid houden en vaste
visie/koers aangeven en jaarlijks de
kalender bij het beleidsdocument
integriteit en omgangsvormen updaten.
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InitiatiefWanneer Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021

P&O

P&O2019

2019 P&O Wordt voortgezet.

2

4
N

5
N

Gerealiseerd. Eenvoudiger tekst, 
samenvatting/ toelichting; populaire 
versie staat op intranet en wordt 
uitgereikt bij afleggen 
ambtseed/belofte.

Doorlichten van het materiaal op het 
gebied van werving en selectie van 
personeel en de wijze waarop integriteit 
daarin een plaats moet c.q. kan krijgen.

Meenemen in algemene 
presentatie/memo over wervings- en 
selectiebeleid aan het college (zoals in 
kader van bespreking concernplan 2019 
aangegeven). Planning: 1® helft 2020.

Introductie- en inwerkprogramma's 
realiseren en hierin specifiek aandacht 
opnemen voor integriteit en 
omgangsvormen.

3
N

2019/
2020

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i
blauw: nieuw

Regels en procedures, control en metingen
Gedragscode ambtenaren (2014) 
toegankelijker aanbieden.

vormen een mogelijk maar niet 
verplicht gesprekspunt.
Loopt. Het algemene inwerkprogramma 
is een gespreksonderwerp in overleg 
P&O en Jong Huizen (9/7; 22/8 + JH en 
CMT 28/8). Basisidee wordt in 2020 
verder uitgewerkt.

Voor het algemene inwerk
programma hebben P&O en Jong 
Huizen in overleg een nieuwe 
aanpak ontwikkeld. De 
implementatie daarvan moest 
door de Coronamaatregelen 
helaas aangepast en deels 
uitgesteld worden. Het streven is 
in 2021 hier verdere stappen in te 
zetten._______________________
Is uitgebreid tot een plan van 
aanpak ter voorkoming van 
arbeidsdiscriminatie in werving 
en selectie en bewustwording van 
de risico's daarvan.
In de eerste helft van 2021 
worden de eerste onderdelen in 
de praktijk beproefd.
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InitiatiefWanneer Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021

2019 Is doorgeschoven naar 2021.

Verplichtstelling VOG handhaven.7 P&O Wordt voortgezet.

P&O2019

3

8
N

6
N

Voorbereiding actualisering 
gedragscode en bijbehorend protocol is 
door griffie in gang gezet. Planning: 
raadsbehandeling uiterlijk 2® helft 2020.

Registratie Nevenwerkzaamheden en 
financiële belangen actualiseren en 
publiceren

Gebeurt. Voorafgaand aan elke 
aanstelling wordt een originele VOG 
ingeleverd. Wordt gescand en 
opgenomen in het digitale 
personeelsdossier. Processtap in IDU- 
proces.

Gerealiseerd en loopt door; is 
vaste processtap in IDU proces 
(instroom-doorstroom-uitstroom) 
Nevenwerkzaamheden 
topfunctionarissen staan op de 
website vanaf december 2019. 
Inventarisatie onder alle 
medewerkers in 2020. 
Eerste jaarrapportage 
(geanonimiseerd) opgesteld over 
2020; is onderdeel van de 
raadsrapportage over het 
integriteitsbeleid.

B&W besluit op 11 juni 2019 (Z 094607 / 
897446.) Mededeling aan commissie 
ABM + update in september. Behandeld 
in Ondernemingsraad op 26 juli 2019 en 
Georganiseerd Overleg 27 september 
2019. Vragen OR en GO behandeld in 
college voor definitief besluit. 
Implementatie loopt.
Nevenwerkzaamheden topfunctionaris
sen op website in december 2019. 
Inventarisatie onder alle medewerkers 
in 1® kwartaal 2020. Tegelijkertijd 
aandacht voor communicatie en 
bewustwording. Eerste jaarrapportage 
(geanonimiseerd) over 2020.

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de I 
blauw: nieuw_________________
Gedragscode bestuurders (2004) 
actualiseren

Griffie/
P&O
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Initiatief Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021Wanneer

Opdracht voor 2020.2020

2019 FIN

FIN/Dir2019

P&O2022

4

Verhelderen en regelmatig opfrissen van 
het 4-ogen principe en de
budgethouders/PAV rol door aanbieden 
training/instructie.

Versterken formeel normenkader in de 
budgethoudersregeling; aspect integriteit 
expliciet in de controlfunctie opnemen.

Is opgenomen in de regeling en 
de toelichting daarop.

Aanpak metingen voorbereiden; 
uitvoering uiterlijk in 2022. 
Bevindingen inspectie SZW, 
evaluatietraject OW en 
medewerkersonderzoek OR hierbij 
betrekken.

9
N

10
N

11
N

12
N

Is onderdeel van de nieuwe regeling 
(o.a. meer bewijsstukken bijvoegen). 
Wordt toegepast.

Wordt uitgevoerd. Training en instructie 
in 2019, met doorloop in 2020. 
Daarnaast activiteiten en rapportages 
door auditteam. Aanbevelingen zijn al 
goeddeels geïmplementeerd.

Herhalingsmetingen uitvoeren 
(vergelijkingscijfers na BlOSmeting- 
Bureau Integriteitsbevordering Openbare 
Sector- 2012 en 2015) om ervaringen 
m.b.t. het meldklimaat te meten en 
verbeterpunten te inventariseren (na 
realisatie van nieuwe acties).

(Herhalings/verdiepings)metingen 
worden voorbereid; geplande 
uitvoering uiterlijk in 2022, mede 
in relatie met vervolgactiviteiten 
na medewerkerstevredenheids- 
onderzoek.

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i 
blauw: nieuw________________________
De meest kwetsbare rollen/taken, 
processen en situaties in de organisatie in 
beeld brengen en beoordelen of 
aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voorbereidingen zijn in 2020 
gestart voor een notitie/ 
rapportage over interne control, 
in relatie tot de 
rechtmatigheidstoets. Zoomt in 
op zes risicovolle processen, de 
inrichting daarvan en de 
kwaliteitsborging._____________
Wordt voortgezet. Training en 
instructies zijn begonnen in 2019, 
met doorloop in 2020. 
Vervolgens vast onderdeel van 
introductieprogramma nieuwe 
medewerkers. Daarnaast 
activiteiten en rapportages door 
auditteam en implementatie van 
de aanbevelingen.

P&O/FIN 
(laten 
realiseren)
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Initiatief Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021Wanneer

2019/2020 P&O

P&O2020

P&Ocontinu15

5

13
N

Exitinterviews systematisch uitvoeren en 
resultaten verwerken.

14
N

In 2020 met doorloop in 2021 zijn 
diverse vervolgactiviteiten 
georganiseerd naar aanleiding 
van het medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek. 
Dit in overleg met de OR. De 
resultaten worden medio 2021 
aan het college gepresenteerd.

Houdt aandacht. Voorbeelden:
Samenvatting en toelichting (populaire 
versie) gedragscode voor ambtenaren is 
gepubliceerd op intranet en wordt 
uitgereikt aan nieuwe medewerkers. 
Specifieke informatie en instructie over 
preventie van arbeidsdiscriminatie is 
aangeboden, aansluitend op de 
aanwijzingen van de arbeidsinspectie 
(presentatie in CMT, werkoverleg en 
overleg met OR en WIO, info op 
intranet). Wordt voortgezet en 
uitgebreid.

In 2020 is een geactualiseerde 
systematische aanpak uitgewerkt. 
De P&O adviseurs passen dit toe 
(interviews, signalering t.b.v. 
management) en evalueren in
2021 de bevindingen met het 
instrument.

Wordt voortgezet. Voorbeelden 
uit 2020: informatie vanuit WIO 
(werkgroep integriteit en 
omgangsvormen). Toelichting en 
filmpje over doel en werkwijze 
van externe
vertrouwenspersonen. Informatie 
over afleggen ambtseed/belofte 
en relatie met de gedragscode. 
Diverse publicaties rondom (de 
vervolgactiviteiten van) MTO.

Inhoud en timing wordt door P&O 
betrokken bij uitwerking van de CMT 
opdracht Duurzame inzetbaarheid. 
Inmiddels heeft Ondernemingsraad 
initiatief genomen tot 
medewerkersonderzoek in december
2019. Vervolg hierop afstemmen, ook 
met oog op duidelijkheid in organisatie 
en voor medewerkers._______________
In r helft 2020 wordt aanpak voor 2020 
uitgewerkt.

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i
blauw: nieuw_________________________
Medewerkers(tevredenheids)onderzoeken 
(laten) doen en /of zelf digitale polls 
uitvoeren voor medewerkers via intranet; 
aanbevelingen op basis van de resultaten 
uitvoeren.

Communicatie & informatie__________
Blijven zorgen voor heldere communicatie 
en gemakkelijk vindbare informatie over 
het beleid, (meld)regelingen, 
mogelijkheden voor advies en 
ondersteuning.
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Wanneer Initiatief Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021

16 continu

17 continu Benadering wordt voortgezet.

Gesprek / bewustwording / training

6

Dir. P&O
Comm

Wordt voortgezet.
Voor het grootste deel van 2020 
bleven de mogelijkheden echter 
beperkt tot inzet van digitale 
middelen.

Wordt in maatwerk, afgestemd op de 
situatie, uitgevoerd. Voorbeelden in 
2019: Berichtgeving over afhandeling 
van de situatie rondom de integriteits- 
onderzoeken en de daarbij genomen 
maatregelen. Daaropvolgend: 
communicatie over het evaluatietraject. 
Uit het evaluatietraject worden ook 
aanbevelingen over de 
communicatieaanpak verwacht.

Verschillende vormen worden 
toegepast; intranet, workshops, 
bezoek/gesprek met WIO, afleggen 
ambtseed, folder, organisatiebrede 
bijeenkomst, CMT, e.d.

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i 
blauw: nieuw _____________
Die aandacht op verschillende manieren 
en via verschillende kanalen blijven 
vormgeven (structuur en cultuur, 
mondeling/digitaal/ individueel/plenair 
georganiseerd, aanbod door leiding/ 
werkgroep/P&O / met casussen van groot 
tot klein, in een aanpak van formeel tot 
ludiek e.d.), met het oog op een zo groot 
mogelijk effect.____________________
Open en zorgvuldig blijven rapporteren 
over de afhandeling van incidenten.

Dir. P&O 
WIO 
Comm
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Initiatief Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021Wanneer

P&O18 continu

P&O19 continu

20 continu P&O

7

Trainingen en workshops integriteit 
regelmatig blijven herhalen.
De vorm wisselt, juist om het thema op 
steeds verschillende manieren onder de 
aandacht te brengen.

Wordt voortgezet.
Moest in 2020 noodgedwongen 
veelal online of in een hybride 
vorm worden georganiseerd.

Gebeurt. Werkgroep is actief met 
gespreksronde langs teams en 
voorbereiding/ begeleiding 
organisatiebrede bijeenkomsten (najaar 
2018 twee sessies met Theater tussen 
de Bedrijven en najaar 2019 een 
interactieve lezing met Gytha Heins over 
"Aanspreken, gewoon doen').

In Summerschool 2019 is een workshop 
integriteit (met Reflect-spel) gehouden, 
begeleid door BING
vertrouwenspersoon DideToonen. Door 
het jaar heen vinden teamgesprekken 
plaats met WIO (zie 20). Ook algemene 
trainingen gericht op feedback, of 
intervisie bijeenkomsten

Gebeurt en wordt voortgezet.
Afleggen ambtseed door nieuwe 
medewerkers wordt ca. 6 keer per jaar 
georganiseerd, in een bijeenkomst met 
de portefeuillehouder en P&O. Daarbij 
wordt o.m. de gedragscode en - als 
hulpmiddel - een stappenplan morele 
oordeelsvorming bij 
(integriteits)dilemma's behandeld. De 
informatie is in 2019 uitgebreid met een 
populaire versie gedragscode (zie bij 5 )

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i 
blauw: nieuw____________________
Voortzetten van de bijeenkomsten voor 
het afleggen van de ambtseed/belofte 
met daarbij introductie van het 
stappenplan morele oordeelsvorming.

Fysieke workshops en trainingen 
waren in 2020 als gevolg van de 
Corona-maatregelen amper 
mogelijk.
Er is gezocht naar haalbare 
alternatieven, maar juist voor een 
onderwerp als dit, is dat niet 
eenvoudig. Voor 2021 staan 
enkele digitale oplossingen 
gepland. Zodra het kan, komen 
ook de live-vormen weer in beeld. 
Werkgroep gaat door. 
Evaluatie heeft plaatsgevonden, 
met als hoofdconclusie: 
activiteiten voortzetten en 
wellicht op onderdelen uitbreiden 
(o.a. rol bij afleggen 
ambtseed/belofte door nieuwe

Voortzetten van de interne werkgroep 
integriteit en omgangsvormen.
(WIO)
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Toelichting februari 2021Initiatief Toelichting maart 2020Wanneer

21 WIO

22

8

LG 
WIO

Gebeurt. Materiaal wordt in 2020 
uitgebreid met voorbeeldsituaties die 
betrekking hebben op (preventie van) 
arbeidsdiscriminatie.

collega's). De werkgroep is 
uitgebreid tot 6 medewerkers.

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i
blauw: nieuw

De WIO heeft inmiddels 7 teams 
bezocht voor gesprekken en 
gedachtewisseling over vragen en 
dilemma's die zich in de praktijk voor 
kunnen doen. Dit met behulp van een 
zelf ontwikkeld spel, niet per se strak 
het 7 stappenplan morele 
oordeelsvorming volgend, maar met 
name gericht op het op gang brengen 
van een open gesprek en 
bewustwording. De reacties en 
ervaringen zijn positief. De 
gespreksronde wordt voortgezet.

In 2020 vindt een evaluatie van de WIO 
plaats.

Hulpmiddelen/inspirerend materiaal / 
ondersteuning blijven aanbieden voor 
bespreking van het onderwerp/dilemma's 
in de teams, via de interne werkgroep.

In afdelings/werkoverleg het stappenplan 
morele oordeelsvorming behandelen 
(casuïstiek inbrengen, met aanbieding van 
ondersteuning door interne werkgroep)

Komt in 2021 aan bod, zodra 
weer fysieke bijeenkomsten 
mogelijk zijn. Tot dan worden 
digitale vormen overwogen.

De gespreksronde wordt 
voortgezet zodra weer fysieke 
bijeenkomsten mogelijk zijn.

2019
continu

2019
continu
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InitiatiefWanneer Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021

23 P&Ocontinu

P&O2019

9

24
N

In de trainingen gespreksvoering (voor 
leidinggevenden en medewerkers) 
expliciet ook de bespreking van 
integriteitsvragen betrekken.

Fysieke workshops en trainingen 
waren in 2020 als gevolg van de 
Corona-maatregelen amper 
mogelijk.
Worden weer georganiseerd 
zodra dit mogelijk is, daarnaast is 
inzet van digitale oplossingen 
gepland.

Na een inventarisatieronde om de 
behoefte te peilen zijn in sept/okt 2019 
drie trainingen gespreksvoering "Het 
moedige gesprek" georganiseerd, voor 
medewerkers en voor leidinggevenden. 
Die trainingen boden ruimte voor 
bespreking van integriteitscasuïstiek, 
maar waren daar niet expliciet op 
gericht. In de samenstelling van het 
opleidings-plan 2020 wordt bekeken of 
specifieke aandacht
gewenst/noodzakelijk is.

In 2020 heeft geen 
trainingstraject plaatsgevonden.
Zie ook de toelichting bij 23.

In 2019 zijn geen specifieke workshops 
aangeboden gericht op bespreking van 
integriteitsvraagstukken; in algemene 
zin was hiervoor wel ruimte in 
trainingen gespreksvoering (zie 
hieronder) en activiteiten in het kader 
van de implementatie van Dienend 
Leiderschap.
De organisatiebrede bijeenkomst in 
oktober, met spreekster Gytha Heins, 
stond geheel in het teken van 
"Aanspreken, gewoon doen!"

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i 
blauw: nieuw________________________
Blijven aanbieden van
trainingen/workshops gericht op feedback 
geven en ontvangen in het dagelijks werk 
(o.m. via Summerschool en traject
Dienend Leiderschap)
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Initiatief Toelichting maart 2020 Toelichting februari 2021Wanneer

P&O25

26 Benadering wordt voortgezet.continu

10

Dir, P&O 
Comm

De evaluatie van BING is 
doorgeschoven naar 2021.

Nazorg organiseren na incidenten (dit 
vormt altijd een aandachtspunt, de 
uitvoering wordt in maatwerk ingevuld).

Met betrokkenen is bij de afwikkeling 
van incidenten zorgvuldig contact 
onderhouden en is ondersteuning 
aangeboden. In het derde kwartaal van 
2019 is een traject gestart voor 
evaluatie en nazorg gericht op de 
betrokkenen bij de incidenten van 2018 
en het daarop gevolgde proces. De 
begeleiding vond plaats door extern 
onderzoekers van BING.

Informatie over advies- en 
ondersteuningsmogelijkheden BING 
wordt aangeboden (en herhaald) via 
intranet, tijdens de workshop in de 
Summerschool, en (in aanwezigheid van 
de vertrouwenspersoon) tijdens de 
organisatiebrede bijeenkomst in 
oktober 2019. Ook via leidinggevenden 
en P&O wordt in voorkomende situaties 
verwezen naar BING. In 2020 vindt een 
evaluatie plaats van de inzet van en 
ervaringen met BING, waarbij ook dit 
punt zal worden betrokken.

Wordt voortgezet, via de 
communicatiekanalen die 
beschikbaar zijn en met 
toepassing van nieuwe vormen 
waar mogelijk.

Wat & hoe
zwart: voortzetten/puntjes op de i 
blauw: nieuw
Begeleiding / ondersteuning / melding 
Veilige en laagdrempelige mogelijkheden 
blijven bieden voor advies, ondersteuning 
en begeleiding (vanaf oktober 2017 
uitsluitend via BING - na 2 jaar evalueren)

Continu 
evaluatie
2019 in
2020


