
Bijlage 3 bij rapportage integriteitsbeleid 2020

Bijlage 3:

1. De vertrouwenspersonen

De (externe) vertrouwenspersonen van BING voor de gemeente Huizen zijn:

Peter Schokker LLM MA, partner bij BING en gespecialiseerd in bestuurlijk-juridische vraagstukken. 
Als verantwoordelijke begeleidt hij onderzoeken naar integriteitsschendingen en ongewenste 
omgangsvormen in brede zin. Daarnaast verzorgt hij training en advies rondom integriteit en 
allerhande vraagstukken en coördineert hij risicoanalyses (screening van personen en zakelijke 
relaties). Voor diverse organisaties is hij daarnaast extern vertrouwenspersoon.

BING biedt gespecialiseerde adviesexpertise, onderzoeksexpertise en een vraagbaakfunctie aan op 
het gebied van integriteit en omgangsvormen. Naast onze repressieve diensten op het gebied van 
financieel, fraude- en gedragsonderzoek, ondersteunen wij ook op het gebied van preventie. Door 
advies over integriteitsbeleid en beheersingsmaatregelen, door het overdragen van kennis en 
vaardigheden in trainingen en door als vraagbaak te fungeren voor allerhande problemen. BING 
beschikt over een team van ervaren adviseurs met juridische, gedragskundige en forensische 
ervaring.

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag 2020. Met deze jaarlijkse rapportage willen wij bijdragen aan de 
borging van de aandacht voor integriteit en ongewenste omgangsvormen in uw organisatie. Het 
jaarverslag heeft een drietal functies: een informerende (aantallen en aard), een signalerende 
(mogelijke indicaties over trends/patronen) en een verantwoordingsfunctie (inzet van tijd en middelen).

Verslag vertrouwenspersonen integriteit en omgangsvormen BING; 
contacten en meldingen in 2020

Opvang en begeleiding; 
Voorlichten en informeren; 
Adviseren en signaleren.

Drs. Esther Goethart, een gedreven professional met oog voor mensen en resultaten. Esther heeft 
een brede werkervaring opgedaan in diverse management posities. Ze is analytisch sterk en kan 
hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. De combinatie van inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit 
en vasthoudendheid zorgen ervoor dat ze zaken op de juiste agenda’s kan krijgen. Bij BING wordt zij 
onder meer ingezet als extern vertrouwenspersoon en als mediator. Zij heeft ervaring als 
gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Voor BING houdt zij 
zich daarnaast bezig met onderzoek integriteit en ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon kent in onze rolopvatting een drietal primaire taken/verantwoordelijkheden, 
die wij hierna uiteenzetten:

Met de vertrouwenspersonen kunnen medewerkers op vertrouwelijke wijze van gedachten wisselen 
over (mogelijke) integriteitskwesties en/of (vermoedens van) ongewenste omgangsvormen. Dit kan als 
een medewerker zelf worstelt met een vraagstuk of een dilemma of als hij een vermoeden heeft van 
een integriteitsschending/misstand. Ook bij (vermoedens van) ongewenste omgangsvormen kan een 
medewerker bij de vertrouwenspersonen terecht.
De vertrouwenspersoon heeft tot taak medewerkers die zich tot hem wenden, op te vangen en te 
begeleiden. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon tracht om de aard van het probleem scherp te 
krijgen en met de cliënt te zoeken naar de meest optimale handelwijze/oplossing. Het behoort tot de 
specifieke taak van de vertrouwenspersoon om de voor- en nadelen van verschillende handelwijzen te 
bespreken, alsook de te verwachten gevolgen. De vertrouwenspersoon moet daarbij zijn eigen 
mandaat goed in de gaten houden en zo nodig doorverwijzen naar een persoon die voor de specifieke 
problematiek als meer geschikt kwalificeert. Daarnaast verleent de vertrouwenspersoon ook nazorg. 
Tot slot kan de vertrouwenspersoon gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de organisatie. 
De vertrouwenspersoon garandeert in de contacten met cliënten vertrouwelijkheid, tenzij dit op grond 
van een wettelijke verplichting niet van hem kan worden verlangd. De vertrouwenspersoon gaat op 
behoorlijke en zorgvuldige wijze om met de identiteit van de cliënt. De vertrouwenspersoon maakt de 
identiteit van de cliënt niet bekend zonder instemming van de betreffende cliënt.
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2. Werkzaamheden

BestedeContactmoment(en|t

2 contacten (telefonisch) 1,00 uur1

1 contact (telefonisch) 0,50 uur2

1 contact (telefonisch) 0,50 uur3

5,50 uurTotaal

3. Toelichting

In 2020 hebben in totaal drie personen een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen van BING. In 
2019 waren dit in totaal acht personen, terwijl in 2018 21 personen naar de vertrouwenspersonen zijn 
gestapt. Het is lastig een conclusie te verbinden aan deze cijfers. De vertrouwenspersonen hebben 
met de werkgroep contact over een laagdrempelige toegang tot de vertrouwenspersonen. Dit is een 
onderwerp waarin wij gezamenlijk blijvend investeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een laagdrempelige 
toegang tot de vertrouwenspersonen kan bijdragen aan een integer en veilig werkklimaat.

De vertrouwenspersoon van BING registreert de aard van het probleem en het verloop van de zaak. 
Deze registratie houdt de vertrouwenspersoon van BING voor zichzelf. BING legt in het onderhavige 
jaarverslag verantwoording af over de verrichte werkzaamheden door anoniem en op hoog 
abstractieniveau aan de opdrachtgever terug te geven waar de contactmomenten betrekking op 
hadden. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon worden in rekening gebracht op twee vaste 
momenten in hetjaar.

Van zaken die worden besproken, legt de vertrouwenspersoon de aard vast, het aantal 
contactmomenten en de bestede tijd. Deze registratie houdt de vertrouwenspersoon van BING voor 
zichzelf. In de jaarlijkse communicatie geven wij anoniem en op hoog abstractieniveau aan de hand 
van een typering weer waar de contactmomenten betrekking op hadden.
Het afgelopen jaar (van 1 januari tot en met 31 december 2020) is door drie personen een beroep 
gedaan op de vertrouwenspersoon voor hulp of advies. Ook zijn de vertrouwenspersonen voor 
uiteenlopende zaken geraadpleegd door medewerkers P&O en/of de werkgroep integriteit. 
Hieronder geven wij een overzicht van de typering, het aantal contactmomenten en de bestede tijd. 
Bij elk beroep dat op de vertrouwenspersoon is gedaan, heeft de vertrouwenspersoon de kwestie 
aangehoord en hierover advies verleend.

1
2
3

Gemeente Huizen maakt al enkele jaren gebruik van de dienstverlening van BING omtrent de 
Helpdesk en de vertrouwenspersoon. In 2017 is tevens met ondersteuning van de 
vertrouwenspersoon van BING, een werkgroep in het leven geroepen om integriteit binnen de 
organisatie te borgen en onder de aandacht te brengen. Als gevolg van enkele personele wisselingen 
in de werkgroep heeft een van de vertrouwenspersonen in september 2020 een scholingsbijeenkomst 
voor de werkgroep in nieuwe samenstelling verzorgd. De daaraan bestede tijd is overigens niet in dit 
overzicht opgenomen. Tevens is een van de vertrouwenspersonen - net als een jaar eerder - 
geïnterviewd in het kader van een inspectiebezoek van de Inspectie SZW en hebben er contacten 
plaatsgevonden over het integriteitsbeleid.

Ongewenst gedrag (pesten, intimidatie, 
machtsmisbruik, discriminatie)
Functioneren organisatie, management, 
beleid

1,75 uur
0,75 uur
1,00 uur

Overige zaken
Inspectiebezoek SZW en afstemming
Overleg over integriteitsbeleid
Afstemming werkgroep integriteit

1 Typering(en)
Inhoudelijke zaken
Functioneren organisatie, management, 
beleid, ongewenst gedrag (pesten,
intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie)


