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C-G  Commissaris-Generaal (federale politie België) 

 

CGL  Directie van de relaties met de lokale politie (federale politie België) 

 

CNDS  Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (Frankrijk) 

 

CPI  Corruption Perception Index (Transparancy International) 

 

D-G  Directeur-Generaal (federale politie België) 

 

DSI  Directie van de interne relaties met de federale politie (federale politie België) 

 

DSR  Directie van de Selectie en Rekrutering (federale politie België) 

 

DSW Directie van de interne dienst van bescherming en welzijn op het werk (federale 

politie België) 

 

DSF  Directie van de Opleiding (federale politie België) 

 

DSID  Dienst gelijkheid en diversiteit (federale politie België) 

 

ENPQ  Ecole Nationale de Police du Québec (Canada) 

 

EPZ  Excellente politiezorg 

 

FOD  Federale Overheidsdienst (België) 
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GGPZ  Gemeenschapsgerichte politiezorg 

 

HALDE  Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (Frankrijk) 

 

HERKO Politiezone Herent-Kortenberg (België) 

 

IGPN  Inspection Générale de la Police Nationale (Frankrijk) 

 

NBI  Nationaal Onderzoeksbureau (Finland) 

 

NVP  Nationaal Veiligheidsplan 

 

PN  Police Nationale (Frankrijk) 

 

SQ  Sûreté du Québec (Canada) 

 

TI  Transparancy International 

 

UNCICP United Nations Center for International Crime Preventions 

 

VCLP  Vaste Commissie van de Lokale Politie (België) 

 

ZVP  Zonaal Veiligheidsplan 
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INLEIDING 

 

De deontologische code van de Belgische geïntegreerde politie is een feit. Zij is op 30 mei 2006 

in werking getreden, voortvloeiend uit een wettelijke verplichting. De artikelen 50 en 51 van de 

‘Exoduswet1 introduceren de verplichting om een deontologische code op te stellen. De 

deontologische code vormt het resultaat van een jarenlang ontwikkelingsproces, waarbij zowel 

interne als externe partners betrokken werden. In het merendeel van de korpsen werd de 

deontologische code al overhandigd aan de individuele politieambtenaar of staat men op het punt 

dit te doen. 

 

De Belgische politie stelt de deontologische code als referentiekader voorop voor alle 

personeelsleden, ongeacht of zij deel uitmaken van de federale of lokale politie, van het 

operationele of van het administratieve en logistieke kader, of zij statutaire personeelsleden zijn 

of bij een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen. De code wordt beschouwd als een 

individueel werkinstrument om de waarden en de essentiële normen van de politiediensten beter 

kenbaar te maken, ze meer kracht en autoriteit te geven en de integratie van de normen en 

waarden bij het personeel te bevorderen.2 Eén van deze vooropgestelde waarden is integriteit. 

Door de deontologische code tracht het Belgische politiebestel de deontologie van de 

politieambtenaren op te bouwen, waarvan voor hen het bevorderen van integriteit een onderdeel 

vormt (Van den Broeck, T., 2004). Integriteit is van wezenlijk belang voor de politie. Hoewel door 

de Belgische politie niet systematisch onderzocht wordt hoe het met het integriteitsniveau van de 

Belgische politie gesteld is, zijn er toch een aantal betrouwbare bronnen, zoals de jaarverslagen 

van het Comité P en de Algemene Inspectie van de Belgische politiediensten (AIG) waarin 

analyses worden opgenomen van tuchtzaken en uitgesproken tuchtstraffen. Deze informatie 

geeft een beetje inzicht, doch geen accuraat beeld van het integriteitsniveau binnen de Belgische 

politie.3 

 

Deontologische codes vormen wellicht het bekendste instrument van een integriteitsbeleid. Een 

goed ontwikkelde code kan een cruciale rol spelen in het bevorderen van integriteit. Vaak vormt 

de deontologische code zelfs het koninginnestuk waaraan de andere instrumenten opgehangen 

worden. Het proces van invoering van een code is daarom van essentieel belang. Na een 

jarenlange inspanning voor het opstellen van de deontologische code van de Belgische politie is 

de implementatie ervan een cruciale volgende stap. Een deontologische code vormt immers 

maar één onderdeel van een integriteitsbeleid en zonder koppeling ervan aan andere 

                                                 
1 Art. 50 en 51 Wet 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van de politiediensten en houdende diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten, B.S. 30 april 2002, 18.126. 
2 N. (2006). “De deontologische code van de politiediensten. Naar een culturele harmonisering”. Inforevue. Juni: 2-5. 
3 http://www.comitep.be; http://www.aigpol.be.  
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instrumenten of afstemming op het globale beleid van de organisatie heeft ze weinig waarde. De 

ultieme doelstelling van een organisationeel integriteitsbeleid is immers om integriteit te 

integreren in de processen, en aldus het dagelijkse handelen van de leden van de organisatie te 

beïnvloeden. Een integriteitsbeleid dat zich beperkt tot een louter papieren code is dan ook 

onvoldoende. Om de deontologische principes aldus werkelijk te laten doordringen tot op de 

werkvloer, is het van belang om een geïntegreerd pakket samen te stellen, bestaande uit op 

elkaar afgestemde stimulerende en controlerende instrumenten. Dit onderzoek beoogt dan ook 

het opstellen van een dergelijke ‘toolbox’ op maat van de Belgische politie (Maesschalck, 2005).  

 

Binnen het beperkte tijdsperspectief van dit onderzoek werd ervoor gekozen eerder de nadruk te 

leggen op het verzamelen van inspirerende voorbeelden dan op een systematische evaluatie van 

de genomen initiatieven. Een echte meting van integriteit in de Belgische politiediensten is 

evenmin de bedoeling. Dit neemt uiteraard niet weg dat een systematische evaluatie en meting 

van integriteitsbeleid een belangrijk spoor voor verder onderzoek zal worden. 

 

De structuur van het eindrapport is als volgt.  

In het eerste deel van dit onderzoeksrapport wordt allereerst ingegaan op een aantal essentiële 

begrippen, die in het integriteitsverhaal van belang zijn, waaronder ethiek, deontologie, integriteit 

en integriteitsschendingen. Vervolgens wordt verduidelijkt wat wij onder ‘integriteitsbeleid’ 

verstaan. Hierbij gaat de onderzoeksequipe dieper in op de definiëring van het begrip, de 

verschillende types integriteitsbeleid en een typologie van beleidsinstrumenten om 

integriteitsinitiatieven te inventariseren. Dit laatste vormt het theoretische raamwerk voor de 

inventarisatie van de binnenlandse en buitenlandse praktijken. Verder staan we stil bij de 

voorwaarden voor een effectief integriteitsbeleid. Tot slot wordt een theoretische omschrijving 

gegeven van het begrip “deontologische code”. 

Het tweede deel verduidelijkt de aanpak van het eigenlijke onderzoek. Hier wordt toegelicht 

welke onderzoeksmethodes gebruikt werden om de onderzoeksgegevens te bekomen. 

Het derde deel schetst de context van de Belgische politieorganisatie. Hierbij gaan we na in 

welke mate de Belgische politie reeds aandacht aan integriteit heeft besteed. Bovendien worden 

integriteit en integriteitsbeleid gerelateerd aan specifieke praktijkelementen (excellente politiezorg 

en cultuur), waardoor deze begrippen een politiespecifieke invulling verwerven. 

Het vierde deel presenteert de eigenlijke toolbox voor integriteitsbeleid, waarin drie belangrijke 

elementen behandeld worden: 

A. De organisatie van het integriteitsbeleid. Hierin wordt verduidelijkt waarom het 

belangrijk is om integriteit organisationeel te verankeren.  

B. Instrumententypes. Verschillende instrumenten, geanalyseerd tegen de achtergrond 

van de Belgische context, worden in dit hoofdstuk beschreven. Deze instrumenten 
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worden gecategoriseerd op basis van de fasen in de beroepscarrière van een 

politieambtenaar. Indien een verdere onderverdeling noodzakelijk was, gebeurde dit op 

basis van de vijf instrumententypes van Lamboo (2005). 

C. Kritieke succesfactoren voor een integriteitsbeleid. Met name de processuele 

dimensie van integriteit en de geïntegreerde benadering, worden hier uitgewerkt.  

Het vijfde deel legt tot slot de nadruk op twee types van instrumenten. Het eerste hoofdstuk 

focust op het instrumententype trainingen, het tweede hoofdstuk richt zich op metingen. 

Het eindrapport sluit af met een algemene conclusie, waarin de belangrijkste resultaten 

nogmaals op een rijtje worden gezet, samen met suggesties voor verder onderzoek. 

 

De aanbevelingen die gepresenteerd worden in het eindrapport zijn gebaseerd op grondigere 

analyses van concrete casussen. Die analyses worden gepresenteerd in de twee bijlagen. Deze 

bijlagen zijn niet in voorliggend rapport opgenomen, maar zijn wel beschikbaar via de website van 

het Leuvens Instituut voor Criminologie: http://www.law.kuleuven.be/linc/.  

 

Het eerste bijlagedocument omvat een inventaris van de verschillende initiatieven, die reeds 

ontwikkeld zijn door de Belgische politie en kent volgende structuur. 

Het eerste deel omvat de beschrijving en analyse van de initiatieven rond integriteit ontwikkeld 

voor de geïntegreerde politie, het tweede deel de initiatieven voor de federale politie en het derde 

deel de instrumenten voor de lokale politie. Het vierde en laatste deel beschrijft tot slot de relatie 

tussen de lokale beleidsmakers en de lokale politie in de uitvoering van initiatieven betreffende 

integriteit. 

 

Het tweede bijlagedocument beschrijft en analyseert de verschillende binnenlandse en 

buitenlandse goede praktijken op het gebied van integriteit. 

Het eerste deel beschrijft de initiatieven van de verschillende binnenlandse relevante organisaties 

en onderwerpt ze aan een tentatieve analyse. Deze organisaties zijn: het Bureau Ambtelijke 

Ethiek en Deontologie van FOD Budget en Beheer, de FOD Binnenlandse Zaken en het 

integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Het tweede deel van het bijlagedocument behandelt 

de initiatieven van de verschillende buitenlandse cases. Het eerste hoofdstuk omschrijft en 

analyseert de initiatieven van de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland. Het 

tweede hoofdstuk gaat in op het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het derde hoofdstuk behandelt vijf 

Finse cases: Ministerie van Financiën, Parket-Generaal, Finse douane, Finse politie en het 

Nationaal Onderzoeksbureau. Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op de beschrijving en analyse 

van de Quebecse politiediensten. Het vijfde hoofdstuk sluit het tweede bijlagedocument af met 

een beschrijving en analyse van de initiatieven ondernomen door de Police Nationale (Frankrijk). 
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Het onderzoek ‘Implementatiestrategieën voor de deontologische code: een toolbox voor een 

modern integriteitsbeleid’ genereerde dus drie documenten, die samen een vrij omvangrijk geheel 

vormen. Aan de lezer die weinig tijd heeft en snel aan de slag wil om een integriteitsbeleid uit te 

werken, raden we aan om zich vooral te focussen op het eerste theoretische inleidende deel, het 

vierde deel over de toolbox en het vijfde deel over twee belangrijke instrumenten voor 

integriteitsbeleid (training en meetinstrumenten). De lezer die ook geïnteresseerd is in de 

concrete aanpak van het onderzoek verwijzen we naar deel 2 en wie een samenvattend overzicht 

wil van de huidige praktijk inzake integriteitsbeleid in de Belgische politie verwijzen we naar deel 

3. Wenst u de verschillende voorbeelden uit de toolbox uitgebreider te bestuderen omdat u eraan 

denkt een dergelijk instrument toe te passen in uw eigen organisatie, dan kan u een beroep doen 

op de eerste bijlage voor de Belgische initiatieven bij de politie, en op de tweede bijlage voor de 

binnenlandse en buitenlandse relevante cases.  

 

Tot slot wenst het onderzoeksteam de vele personen te bedanken die aan het onderzoek hebben 

meegewerkt, hetzij in formele interviews, hetzij in meer informele maar bijzonder informatieve 

contacten. Zij hebben een essentiële bijdrage geleverd aan het uiteindelijke eindresultaat. Naar 

deze personen wordt verwezen in het tweede deel van het eindrapport.  

In het bijzonder bedanken wij de leden van het begeleidingscomité van het onderzoek voor hun 

actieve deelname en grenzeloos enthousiasme, waardoor zij het onderzoek mede vorm hebben 

gegeven: Gunther Ceuppens, Geneviève Stratermans, Babet Nulens, Alain Collier, Paul Spaens, 

Anne Laevens, Sigismund Claes, Peter De Roeck, Peter Hostyn, Willy Bruggeman, Paul 

Vandenberghe, Georges Pyl, Renato Guion, Dominique Van Ryckeghem, Sabrina Buelens, 

François Buelens, Guido Van Wymersch, Wim De Naeyer en Thierry Gillis. 

Wij danken ook de FOD Binnenlandse Zaken, niet alleen om dit onderzoek te willen financieren, 

maar ook voor de bijzonder vlotte samenwerking in de uitvoering van het onderzoek 
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DEEL I THEORETISCH KADER 

 

1. INTEGRITEIT ALGEMEEN BEKEKEN 

 

Integriteit is een veelomvattend en problematisch begrip. Alvorens in te gaan op de inhoud en de 

vormgeving van het integriteitsbeleid, omschrijft dit hoofdstuk het integriteitsbegrip allereerst 

nader. Ook het belang van integriteit wordt in dit eerste hoofdstuk benadrukt. Daarnaast worden 

de ontwikkelingen besproken die tot een toenemende aandacht voor integriteit hebben geleid. 

Vervolgens gaan we dieper in op het begrip “integriteitsschending”, de mogelijke risicofactoren 

die tot een integriteitsschending aanleiding kunnen geven en het fenomeen van 

“integriteitsdilemma”. De definities die hier worden vooropgesteld, zullen in het verdere 

onderzoek als uitgangspunt gehanteerd worden.  

 

 

1.1.   INTEGRITEIT 

 

1.1.1. DEFINIËRING 
 

Integriteit vormt een containerbegrip, dat nauw verwant is met ethiek en deontologie. Deze 

begrippen worden in de praktijk dan ook regelmatig door elkaar gebruikt, alsof zij synoniemen 

zouden zijn. Het is echter belangrijk om een keuze te maken uit de veelheid aan begrippen en 

definities en dat is wat we in dit hoofdstuk beogen. 

 

Ethiek 

Ethiek omvat de algemene aanvaarde waarden en normen die richtinggevend zijn voor het 

dagelijkse handelen (Hondeghem, 1998). Meer specifiek behelst de politionele ethiek de voor de 

politie geldende morele beginselen en waarden van wat goed en slecht is. Hierbij gaat het zowel 

om de organisatie-ethiek, de morele waarden en normen van de politieorganisatie, als de 

beroepsethiek, de waarden en normen inherent aan het uitoefenen van het beroep (Huberts en 

Naeyé, 2005). Politionele ethiek verwijst dus naar de waarden die aan het vak ten grondslag 

liggen, waaronder rechtmatigheid, onkreukbaarheid en collegialiteit. Deze kunnen verschillen van 

beroep tot beroep (Davis, 1991). 
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Deontologie 

Deontologie behelst “het geheel van gedragsregels, normen en waarden welke binnen een 

bepaalde groep onder de leden leven” (Peeters, 2004). Deontologie spitst zich aldus toe op de 

leden van een groep, waaronder een beroepsgroep, terwijl ethiek zich richt op alle individuen in 

de samenleving (Luyten, 2006). Van alle leden van een beroepsgroep wordt verwacht dat zij zich 

aan de regels conformeren. Hierbij wordt het gedrag getoetst aan een plichtenleer, beroepscode 

of aan een casuïstiek voor de uitoefening van een bepaald beroep (Vos en Beentjes, 2004). Het 

begrip deontologie heeft een eerder juridische connotatie, in tegenstelling tot ethiek of integriteit 

die een meer filosofische connotatie hebben. In de betekenis van professionele deontologie wordt 

het begrip internationaal gezien minder gebruikt dan ethiek en integriteit. In Nederland en 

Angelsaksische landen gebruikt men vooral deze laatste twee begrippen. 

 

Integriteit 

Integriteit wordt in heel wat definities beschouwd als de afwezigheid van corruptie, fraude en 

andere vormen van illegaal gedrag. Daarnaast definiëren diverse definities integriteit aan de hand 

van concrete waarden (Maesschalck, 2005). In deze context moet het begrip integriteit echter 

ruimer opgevat worden. Het is afgeleid van het Latijnse woord ‘intangere’, dat letterlijk ‘niet 

aanraken’ betekent. Het verwijst aldus naar iets dat of iemand die onbesmet, ongekreukt of 

ongeschonden is (Maesschalck, 2005). Heel algemeen betekent integer “in overeenstemming 

met de geldende waarden en normen en de daarmee samenhangende regels” (van den Heuvel 

en Huberts, 2003: 19). Integer handelen is het toepassen van algemene, ethisch geladen 

waarden, normen en regels, zowel geschreven als ongeschreven, in de dagelijkse praktijk 

(Maesschalck, 2005; Vos en Beentjes, 2004). Politionele integriteit, of integriteit toegespitst op de 

politie, verwijst dan naar de uitoefening van de politiefunctie in overeenstemming met de 

daarvoor geldende morele waarden en normen en de daarmee samenhangende (spel)regels 

(Huberts en Naeyé, 2005). De gehanteerde definitie is ruim en de invulling is 

organisatieafhankelijk. Deze brede benadering van integriteit wordt voornamelijk gehanteerd in 

de Scandinavische en Angelsaksische landen. 

 

Integriteit richt zich aldus op waarden en het streven naar het betere. Enkele kenmerken van 

integriteit verdienen verdere uitdieping. 

• Integriteit gaat verder dan het simpelweg naleven van regels (Lamboo, 2005). Juist waar 

die regels ontbreken of onhelder zijn, komt het erop aan dat politiemensen in staat zijn 

om te oordelen en te handelen conform de van kracht zijnde waarden en normen met 

een hoge mate van verantwoordelijkheid, discretionaire ruimte en een visie over 

politioneel handelen en de maatschappelijke gevolgen daarvan (Pyl, 2002c).  
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• Aan de term integriteit hangt een merkwaardige paradox vast. Enerzijds houdt het begrip 

geen impliciete beschuldigingen in. Dit biedt, aldus Klockars (2000), politiekorpsen de 

mogelijkheid, ook als ze geen (ernstige) integriteitsproblemen hebben, toch aandacht te 

besteden aan het eigen integriteitsbeleid. In die zin kan integriteit beschouwd worden als 

een “hoerabegrip”: “iedereen is ervoor, iedereen wil integer zijn, integriteit wordt alom 

gewaardeerd” (Bovens, 1989). Dit dient anderzijds genuanceerd te worden. Integriteit als 

begrip lijkt vandaag de dag vaak een negatieve connotatie te hebben. Veel medewerkers 

voelen zich aangevallen wanneer het begrip ‘integriteit’ de kop opsteekt in hun 

organisatie. Zij krijgen het gevoel ervan beschuldigd te worden niet integer te zijn 

(Lamboo, 2005: 42). 

• Daar integriteit te maken heeft met normen en waarden, is het ook cultuurgebonden. Dit 

betekent in concreto dat integriteit volgende kenmerken bezit. 

� Integriteit is tijdsgebonden (wat vroeger kon, is nu niet nog vanzelfsprekend 

aanvaardbaar). 

� Integriteit is plaatsgebonden (wat in bepaalde landen normaal is, wordt in andere 

landen niet geaccepteerd). 

� Integriteit is functiegebonden (wat in bepaalde functies wel kan, is in andere 

functies niet aanvaardbaar). 

De invulling van het begrip integriteit kan aldus variëren. Dit wil echter niet zeggen dat 

integriteit een voorbijgaande politiek-bestuurlijke trend is. Het is een zaak van 

voortdurend en fundamenteel belang in een overheidsorganisatie zoals politie (Hoetjes, 

2000; Vos en Beentjes, 2004). 

 

Bovenstaande uiteenzetting wijst op het problematische karakter van integriteit, alsook op de 

diversiteit in het begrippenkader. Hoewel de deontologische code natuurlijk het uitgangspunt van 

het onderzoek blijft, vermelden we besluitend dat de onderzoeksequipe opteert voor het begrip 

‘integriteit’, en niet voor het begrip ‘deontologie’, en dit omwille van volgende redenen. 

• In de betekenis van professionele ethiek wordt het begrip integriteit internationaal gezien 

meer gebruikt dan deontologie. 

• Deontologie heeft een eerder juridische connotatie, terwijl ‘integriteit’ minder 

geassocieerd is met regels en ook suggereert hoe men met een bredere discretionaire 

ruimte moet omgaan, daar waar regels niet zomaar het antwoord geven. 

• “Integriteit” wordt bovendien vaak gekoppeld aan “integriteitsbeleid”, waardoor meteen 

gesuggereerd wordt dat het iets is dat kan gemanaged worden (ook door andere 

instrumenten dan regels en controleprocedures), wat uiteraard de assumptie is van 

voorliggend onderzoek. Het woord “deontologie” roept dit minder op.  
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1.1.2. HET BELANG VAN INTEGRITEIT BIJ DE POLITIE 
 

Integriteit is belangrijk voor alle organisatietypes. Voor het openbaar bestuur en de politie in het 

bijzonder is integriteit van existentieel belang. Politiewerk vormt dan ook geen baan als een 

ander. De politiediensten staan in voor de bescherming van de grondrechten van de burgers. De 

uitoefening van het werk wordt getypeerd door een aantal bijzondere kenmerken, die het belang 

van een integere politie aantonen.  

 

Ten eerste beschikt een politieambtenaar, in het uitoefenen van zijn beroep, over discretionaire 

ruimte. Dit gaat om een zekere keuzevrijheid in de afhandeling van een zaak (Roberg e.a., 2000). 

Het werk wordt dikwijls uitgevoerd op plaatsen buiten het toezicht van leidinggevenden, waarbij 

politieambtenaren zelf de verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen. 

Politieambtenaren werken daarenboven in de marge van de samenleving, in een omgeving vol 

verleidingen (Huberts en Naeyé, 2005). De omgeving en de keuzevrijheid van het politieberoep 

maken dat men de stap tot integriteitsschendingen mogelijk sneller zet. Daarom is aandacht voor 

integriteit bij de politie van belang. 

Ten tweede beschikken politieambtenaren over een zekere autoriteit in de uitoefening van hun 

baan, om zo de veiligheid en de naleving van wetten te waarborgen. Zij zijn de enigen die in 

noodgevallen op legitieme wijze dwang/geweld kunnen gebruiken om een welbepaalde toestand 

tot een goed einde te brengen (Klockars, 2000). Dit kenmerk wordt vaak beschouwd als de kern 

van de politiefunctie. Integriteit verwijst naar het volgen van normen en regels bij de handhaving 

ervan. In het voorgaande ligt dan ook besloten dat het funest is als de politie zich begeeft op het 

hellend vlak van integriteitsschendingen. Wie normen en regels handhaaft, moet zelf aan deze 

normen en regels voldoen. In die zin doordringt integriteit het hele wezen van de 

politieorganisatie. De geloofwaardigheid en legitimiteit van de regelhandhaver of 

veiligheidsbeschermers staat of valt met diens integriteit. Zo vergt politiewerk in een democratie 

ook een hoge mate van integriteit als het door de burgers aanvaard wil worden. Een niet-integere 

politie is het vertrouwen van de bevolking niet langer waardig (Huberts, 1998b) en dit verlies aan 

vertrouwen en legitimiteit zet het naar behoren functioneren van de rechtstaat op de helling. De 

Wet op de Geïntegreerde Politie vereist in artikel 130 de absolute integriteit van alle 

politiemedewerkers.4 

 

Ontwikkelingen 

Een professioneel beleid rond integriteit zal helpen de machtsuitoefening onder controle te 

houden, ethisch onaanvaardbaar gedrag te voorkomen, maar zal er ook toe bijdragen om het 

                                                 
4 Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 5 januari 
1999, 132. 
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vertrouwen van de burger in de overheid en de politie te waarborgen en waar nodig te herstellen. 

Toch is het integere functioneren van politiediensten er de afgelopen jaren door verscheidene 

ontwikkelingen niet eenvoudiger op geworden (Maesschalck, 2005). 

 

• Maatschappelijke ontwikkelingen 

� Er doet zich binnen de overheid een evolutie voor naar toegenomen 

professionalisering, waarbij nieuwe professionals (psychologen, criminologen, 

maatschappelijk werkers, etc.) hun intrede doen tot de ambtenarij, en ook tot de 

politie. Zij brengen ieder hun professionele deontologie mee, die op bepaalde 

momenten in aanvaring kan komen met de politionele deontologie. 

� Verschillende emancipatiebewegingen hebben ervoor gezorgd dat de burger 

mondiger is geworden en steeds meer optreedt als een kritische consument van 

de openbare diensten, waaronder ook de politie. Deze evoluties leiden tot 

nieuwe ethische dilemma’s, waarop de klassieke deontologie het antwoord 

schuldig moet blijven (OESO, 1997). 

� De maatschappelijke ontwikkelingen gaan gepaard met evoluerende 

maatschappelijke normen. Zo worden bepaalde integriteitsschendingen, die 

vroeger door de vingers werden gezien, vandaag de dag niet meer getolereerd. 

Dit toont wederom het tijdsgebonden karakter van integriteit.  

 

• Interne ontwikkelingen binnen de politie 

� Er wordt vandaag de dag veel meer van politieambtenaren verwacht dan 

vroeger, bv. in het kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Dit geeft 

aanleiding tot nieuwe ethische dilemma’s waar de klassieke deontologie weinig 

steun biedt. Een modern, aangepast integriteitsbeleid is hier aangewezen.  

� De politiediensten hebben sinds een tweetal decennia zeer drastische 

reorganisaties ondergaan. Met de politiehervorming van 2001 gaan vele andere 

evoluties gepaard die moeten leiden tot verbeteringen van de geleverde 

diensten, zoals het sturen op meetbare indicatoren, kwaliteitsmanagement 

(EFQM) en uitwisseling met de private sector (bewakings- en 

beveiligingsdiensten). Deze hervormingen zouden ook de waarden van de 

politionele sector veranderd hebben. De politiemedewerkers moeten het 

bekende en het vertrouwde waardenpatroon, en de daarmee samenhangende 

gedragspatronen loslaten om plaats te maken voor vernieuwing. Hierdoor 

worden de politieambtenaren met verschillende waarden geconfronteerd. Dit leidt 

in de praktijk vaak tot onzekerheid en nieuwe dilemma’s. Een integriteitsbeleid 

kan men beschouwen als het aangewezen complement voor deze hervormingen, 



 

 26 

dat de eventuele negatieve invloed op de integriteit van de politieambtenaren kan 

compenseren. 

 

Een integriteitsbeleid zal helpen om de fundamentele hervormingen waarmee de overheid en 

politie geconfronteerd worden, beter te verwerken. De integriteit van een politieorganisatie kan 

zich echter maar handhaven wanneer de leidinggevenden, op lokaal en federaal vlak, een 

duidelijk en expliciet engagement aangaan door te erkennen dat integriteit inderdaad het wezen 

van de organisatie raakt en door een beleid te voeren waarin integriteit een basisrol vervult. 

Hoewel integriteit geen primair beleidsdomein is, zoals veiligheid en preventie, vormt het wel een 

noodzakelijke randvoorwaarde voor een rechtvaardig en kwaliteitsvol veiligheidsbeleid 

(Maesschalck, 2005). 

• Een degelijk integriteitsbeleid verhoogt, aldus Thompson (1992), allereerst de kans dat 

(politie)ambtenaren, van de top tot het uitvoerende niveau, beslissingen zullen nemen op 

basis van pro’s en contra’s van de beslissingsalternatieven en niet op basis van het 

eigenbelang of dat van (politieke) vrienden.  

• Een integriteitsbeleid helpt bovendien het vertrouwen in de overheid te ondersteunen. 

Het is weinig waarschijnlijk dat het vertrouwen na de lancering van een integriteitsbeleid 

spectaculair zal stijgen als de burgers regelmatig geconfronteerd worden met gedrag van 

ambtenaren waarrond ernstige morele twijfel bestaat. Zelfs al zou dit niet-integere gedrag 

in hun onmiddellijke voordeel zijn, uiteindelijk versterkt het enkel een cynische vorm van 

vertrouwen in de individuele ambtenaar en een fundamenteel wantrouwen in de 

instellingen. Als men aldus aanvankelijk voldoende financiële en personele middelen 

besteedt aan ambtelijke integriteit, dan zal men achteraf geen veelvoud van het 

geïnvesteerde bedrag moeten spenderen aan de vervolging en rechtzetting van 

onrechtvaardige beslissingen of in de lancering van ‘vertrouwenswekkende’ maatregelen. 

 

 

1.2. INTEGRITEITSSCHENDINGEN 

 

1.2.1. DEFINIËRING 

 

Tegenover integer handelen, staat niet-integer handelen of integriteitsschendingen. Wanneer 

men discussieert over integriteit, wordt vaak de nadruk gelegd op wat verkeerd gaat met mensen, 

organisaties en activiteiten. Ook in de literatuur ligt de nadruk veelal op de studie van 

integriteitsaantastingen. Men dient in het achterhoofd te houden dat dit slechts één kant van de 

medaille vormt en niet los gezien mag worden van integriteit op zich (Huberts en Naeyé, 2005: 

23). Toch is het ook belangrijk deze negatieve zijde van de medaille te belichten, niet alleen 
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omdat men integriteitsschendingen moet voorkomen, maar ook omdat deze ons iets leren over 

wat integriteit in een organisatie precies inhoudt. Op deze wijze kan men een goed inzicht 

verwerven in het begrip integriteit (Karssing, 2001). 

 

Integriteitsschendingen doen zich voor wanneer men handelt in strijd met de geldende morele 

waarden en normen en de daarmee samenhangende regels. Het gaat om “het oneigenlijke of 

onrechtmatige gebruik maken van positie, kennis, macht, relaties of bevoegdheden ten behoeve 

van zichzelf of derden” (Huberts en Naeyé, 2005: 26). Achter deze omschrijving gaat een grote 

verscheidenheid aan gedragingen schuil, die een spectrum bestrijken van lichte tot zeer ernstige 

misdragingen. Kenmerkend voor niet-integer gedrag is het verborgen en geheime karakter ervan. 

Men heeft er baat bij dit gedrag verborgen te houden. Als dit gedrag immers bekend wordt, geeft 

het hoogstwaarschijnlijk aanleiding tot disciplinaire, of zelfs strafrechtelijke maatregelen 

(Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2003). 

 

Het onderzoek van integriteitsschendingen is belangrijk daar integriteitsinbreuken veel schade 

kunnen aanrichten binnen een organisatie.  

• Wanneer iemand een integriteitsschending pleegt en diens integer gedrag in vraag wordt 

gesteld, verliest deze persoon zijn/haar geloofwaardigheid of kan hij/zij niet langer 

voldoen aan de vereisten van zijn/haar baan of rol. Een integriteitsschending binnen een 

onderdeel van een organisatie kan bovendien een weerslag hebben op de gehele 

organisatie, waardoor het vertrouwen in de gehele organisatie verloren kan gaan (Vos en 

Beentjes, 2004). 

• Integriteitsinbreuken kunnen aanleiding geven tot een cultuur waarin niet-integer gedrag 

min of meer genormaliseerd is. Bepaalde gedragingen worden geïnstitutionaliseerd: er 

wordt niet meer stilgestaan bij de gedragingen omdat zij behoren tot de dagelijkse gang 

van zaken. Hierdoor ontstaat de neiging om de gevolgen van deze gedragingen te 

rationaliseren. Deze processen zijn eveneens onderling versterkend (Kaptein, 1998). 

• De beheersing van bedrijfsprocessen kan in ernstige mate aangetast worden als de 

integriteit ondermaats is (Kaptein en Van Reenen, 2001: 283). 

 

Een beleid ter bevordering van het integer handelen van medewerkers, dat bovendien aandacht 

besteedt aan de preventie van integriteitsschendingen, is aldus van noodzakelijk belang. 
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1.2.2. VERSCHEIDENHEID AAN TYPOLOGIEËN 

 

Politionele integriteitsschendingen en andere termen zoals deviantie, misdragingen of corruptie 

worden door verschillende auteurs op uiteenlopende wijze omschreven.  

 

• Barker en Carter (1994) maken een onderscheid tussen ‘occupational deviance’ en 

‘abuse of authority’. ‘Occupational deviance’ heeft betrekking op het functioneren van 

politiefunctionarissen als werknemers. Hierbij kan men een onderscheid maken tussen 

(1) politionele misdragingen, zoals slapen tijdens de werkuren, en (2) politionele 

corruptie, gericht op het misbruiken van de functie voor privévoordelen. ‘Abuse of 

authority’ daarentegen is extern gericht tegen het politiecliënteel. Machtsmisbruik kan 

zich uiten in (1) fysieke en psychische mishandeling, maar ook in (2) misbruik van 

wettelijke bevoegdheden. 

• Lamboo (2005: 47-50) op haar beurt onderscheidt vier dimensies waarbinnen politionele 

integriteitsschendingen gerangschikt kunnen worden. 

� Normatieve systemen: Integriteitsschendingen verwijzen naar gedrag 

waarbij niet voldaan wordt aan normatieve verwachtingen. Voor politie 

kunnen er vier normatieve systemen onderscheiden worden. 

- Externe normatieve systemen: internationale verdragen, nationale 

wetten, etc. 

- Interne formele normatieve systemen: interne dienstvoorschriften, regels 

en regelingen voor politiekorpsen. 

- Interne informele normatieve systemen: informele politiestandaarden en 

werkregels. 

- Politie-ethiek: dit vormt geen vastgelegd systeem, maar verwijst eerder 

naar min of meer geaccepteerde noties over goed en fout voor de 

politie.  

De normatieve systemen staan niet vast: zij verschillen naar plaats en tijd. Zij 

kunnen allen erg tegenstrijdige eisen aan gedrag stellen en kunnen leiden tot 

verschillende sociale reacties op dat gedrag. Het naast elkaar bestaan van 

deze verschillende normatieve systemen kan resulteren in verschillende 

conclusies over goed en slecht, met als potentieel gevolg spanningen tussen 

politiekorps en samenleving of tussen leidinggevenden en uitvoerders. 

� Domein van handelen 

- Functioneel gedrag verwijst naar de uitvoering van politietaken, 

waarbinnen politionele bevoegdheden en autoriteit legitiem en wettelijk 

gebruikt kunnen worden. Misdragingen tijdens de uitvoering van 
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politietaken kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder 

geweldsmisbruik, meineed, omkoping of lekken van politionele 

informatie. 

- Intern gedrag verwijst naar het functioneren van de politieambtenaar als 

een werknemer binnen de organisatie. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking 

op diefstal van organisatiegoederen of afschuiven van werk op collega’s. 

- Misdragingen in de privésfeer worden niet altijd betrokken in de 

typologie. Aan het privéleven van politieambtenaren worden in mindere 

of meerdere mate beperkingen opgelegd. Het belang van een 

onaangetast persoonlijk leven reikt ver. 

� De benadeelde van het gedrag. Wie de potentiële benadeelde is, wordt 

bepaald door het domein waarbinnen de gedragingen plaatsvinden 

(politiefunctie, politieorganisatie, privésfeer). Wanneer de organisatie de 

benadeelde is, kan dit op een directe, maar ook indirect nadelige gevolgen 

hebben. Integriteitsschendingen ondermijnen immers het publieke 

vertrouwen in de politie, waardoor het goed functioneren van de politie 

belemmerd wordt. 

� Het nagestreefde belang. De politieorganisatie streeft de correcte en 

efficiënte afhandeling van de politietaken en de bescherming van het 

publieke vertrouwen in de politie na. Deze kunnen echter geschaad worden 

door volgende schendingen. 

- Schendingen in het belang van de organisatie. Dit kan gaan om de 

overtreding van regels om een taak tot een goed einde te brengen. 

- Schendingen voor eigenbelang (bv. corruptie). Zij omvatten niet enkel 

financiële, psychologische maar ook informele (aanvaarden van 

kortingen, diensten, giften) beloningen. 

 

1.2.2.1. TYPOLOGIE HUBERTS 

 

Huberts (1998b) werkte, op basis van een literatuurstudie en empirisch onderzoek naar corruptie 

en fraude in het openbare bestuur in het algemeen en de politie in het bijzonder, een 

overzichtelijke en bruikbare typologie van tien verschillende soorten integriteitsschendingen uit. 

Deze typologie zal in het verdere onderzoek gehanteerd worden.  

 

1. Corruptie. Een politiemedewerker doet iets of laat iets na vanwege persoonlijke 

belangen of een persoonlijk voordeel, namelijk een gift, dienst of een beloning van 

derden.  
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2. Fraude of diefstal. Een politieambtenaar verwerft op onrechtmatige wijze middelen via 

de politiefunctie, zonder dat hij/zij voor derden iets doet of nalaat. 

3. Dubieuze giften en beloften. Een politiemedewerker laat zich, door het aannemen van 

giften, op één of andere manier beïnvloeden. Er kan ook sprake zijn van schijn van 

oneigenlijke beïnvloeding. 

4. Onverenigbare functies en activiteiten. Een politiemedewerker verricht 

nevenwerkzaamheden die het politiewerk vertroebelen. 

5. Misbruik van geweldsbevoegdheid. Een politieambtenaar maakt gebruik van geweld in 

strijd met de daarvoor geldende normen. 

6. Misbruik van andere bevoegdheden vanwege oneigenlijke belangen of om doelen 

van de politieorganisatie te bereiken, waaronder het plegen van meineed. 

7. Misbruik van (de toegang tot) informatie. Een politiemedewerker laat bijvoorbeeld 

informatie uitlekken over een lopend onderzoek of een gesloten bestand uit eigenbelang 

of om vrienden, familie of bedrijven van dienst te zijn. 

8. Omgangsvormen en bejegening. Een politieambtenaar schendt de normen die gelden 

voor de omgang met collega’s, burgers en arrestanten. 

9. Verspilling en wanprestatie. Het door een politieambtenaar nalatig, onoplettend of 

onverschillig gebruik van materiaal, tijd en financiën of het welbewust niet zo effectief of 

efficiënt functioneren als binnen het bereik van de mogelijkheden ligt. 

10. Wangedrag in de vrije tijd van een politieambtenaar, dat negatief uitwerkt op de 

geloofwaardigheid en het imago van de politie. 

 

1.2.3. RISICOFACTOREN INTEGRITEITSSCHENDINGEN 

 

Binnen een organisatie bestaan er risico’s op integriteitsinbreuken. Het risico zal in de ene 

organisatie echter groter zijn dan in de andere. Er zijn immers bepaalde factoren of combinaties 

van factoren die het risico op een integriteitsinbreuk kunnen bevorderen.  

Er bestaan heel wat theoretische modellen die het plegen van integriteitsschendingen (trachten 

te) verklaren: het socialisatiemodel, het arbeidsethisch model, het normatief model en de 

differentiële associatietheorie (Karssing, 2001). De bespreking van deze verschillende modellen 

zou ons echter te ver leiden. Toch is het belangrijk om bij de ontwikkeling van een 

integriteitsbeleid de risicofactoren in het achterhoofd te houden.  
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1. Kenmerken die te maken hebben met het individu of het werk dat verricht wordt 

 

1.1. Persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële problemen, verslavingsproblematiek 

of psychische problemen. Voor zover bekend is er haast geen onderzoek verricht naar 

de invloed van persoonlijke omstandigheden op politionele integriteit, op enkele 

uitzonderingen na (Lamboo, 2005). Zo bevestigde de studie van Pagon e.a. (1998) de 

hypothese dat depressie positief correleerde met het plegen van 

integriteitsschendingen. Hoewel het onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden 

beperkt is, mogen de uitgevoerde studies niet uit het oog verloren worden. Zij tonen 

namelijk aan dat de persoonlijke omstandigheden van een politieambtenaar een grote 

invloed hebben op diens gedrag en houding (Barker en Carter, 1994). 

1.2. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken, waaronder cynisme, wantrouwen, conservatisme, 

intolerantie, autoritaire persoonlijkheid en machismo, zouden leiden tot een grotere kans 

op het plegen van integriteitsschendingen. Deze persoonlijkheidskenmerken kunnen het 

gevolg zijn van het politiewerk (‘working personality’). Er is voornamelijk onderzoek 

verricht naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken, organisatiekenmerken en 

integriteitsschendingen, waarbij organisatiekenmerken de belangrijkste verklarende 

factor zijn (Reiner, 1997). Toch verdient het individuele niveau ook aandacht, omdat het 

plegen van integriteitsschendingen een gedragsvorm is, die zich voordoet bij individuen 

(Hoetjes, 1982). 

1.3. Individuele kenmerken, waaronder geslacht, leeftijd, etnische afkomst en opleiding. 

Australische en Amerikaanse onderzoeken hebben aangetoond dat mannen en vrouwen 

blijken te verschillen in hun attitudes ten opzichte van integriteit (Waugh, e.a., 1998). 

1.4. Kenmerken van het verrichte werk, o.a. vrijheid van handelen, collegialiteit en 

verleidingen waaraan men wordt blootgesteld. Men mag de invloed van deze factoren 

op integriteit niet onderschatten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat voor politie en 

politiewerk een aantal specifieke factoren gelden die ertoe leiden dat de politiesector 

extra gevoelig is voor integriteitsschendingen (Huberts, Pyl en Steen, 1999; Kleinig, 

1996; Villiers, 1997).  

 

Wat de individuele factoren betreft, is een interventie mogelijk bij de aanwerving. Indien men de 

rekrutering en selectie afstemt op een welbepaald profiel, kan men op deze wijze de 

risicofactoren die verband houden met het individu beperken. Op het niveau van de kenmerken 

van het verrichte werk kan men daarentegen moeilijker interveniëren, omdat ze nu eenmaal het 

politiewerk typeren. Jobrotatie of functiescheiding kunnen hier als interventiemiddelen wel een 

oplossing vormen. 
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2. Organisatiekenmerken 

  

2.1. Organisatiestructuur: Politieorganisaties worden getypeerd als hiërarchische 

organisaties met een nadruk op punitieve controle. Er wordt vooral gestuurd op basis 

van regels, normen, voorschriften, etc. De organisatie tracht de grote beleidsvrijheid die 

politieambtenaren in de praktijk hebben, te beperken (Lamboo, 2005). Dit is echter niet 

altijd effectief en bovendien kan een te grote nadruk op regels en procedures ook 

ongewenste neveneffecten hebben, zoals demotivatie of een verzwakking van het 

individuele moreel oordeelsvermogen, die op hun beurt een negatieve impact kunnen 

hebben op integriteit. 

2.2. Leiding. Hier verwijst men naar de betrokkenheid, de daadkracht, de deskundigheid van 

leidinggevenden. Deze factor is van groot belang. Leiderschap van slechte kwaliteit, dat 

zich bijvoorbeeld uit in een gebrek aan sociale steun ten opzichte van 

politieambtenaren, is niet bevorderlijk voor de integriteit van de organisatie (Pagon e.a., 

1998).  

2.3. Politiecultuur: Ook de politiecultuur met de typerende ‘code of silence’ kan aanleiding 

geven tot het goed gedijen van integriteitsschendingen (Skolnick, 2002). De constante 

confrontatie met ‘het slechte’ zou, zo wordt verondersteld, kunnen leiden tot cynisme en 

het niet meer zo nauw nemen van de spelregels (Crank, 1998). Dit kan ertoe leiden dat 

het doel de gebruikte middelen gaat heiligen (Huberts en Naeyé, 2005). Ook de wij-zij-

mentaliteit van de politieambtenaren en de intolerantie ten aanzien van mensen die op 

één of andere manier afwijken van de norm, zijn factoren die een rol spelen bij 

politiecultuur (Prenzler, 1997). Vanuit een dergelijke cultuur kunnen geweld, 

discriminatie en corruptie ten koste van bepaalde groepen gerechtvaardigd worden 

(Lamboo, 2005).  

2.4. Werkstress, werktevredenheid en betrokkenheid. De kenmerken op organisatieniveau 

beïnvloeden de mate van werkstress, werktevredenheid en betrokkenheid bij de 

organisatie. Deze factoren beïnvloeden op hun beurt de mate waarin schendingen 

voorkomen (Lamboo, 2005). Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mate van 

werkstress, werktevredenheid en werkbetrokkenheid niet alleen de verschillen in 

attitudes ten opzichte van integriteitsschendingen verklaren, maar ook de 

rechtvaardiging ervan en de deelname aan verscheidene types van schendingen (Haarr, 

1997).  

 

Interventies in het leidinggeven zijn moeilijk, maar niet onrealistisch. Beleidsmatige aandacht voor 

‘good leadership’ is van cruciaal belang (Punch, Tieleman en van den Berg, 1999). Factoren als 

werkstress, werktevredenheid en betrokkenheid staan met elkaar in verbinding. Deze factoren 
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zijn geen geïsoleerde concepten en vertonen een multidimensioneel karakter. Bovendien worden 

deze factoren beïnvloed door de verschillende aangegeven risicofactoren. Het op positieve wijze 

ingrijpen op de andere factoren, zal de werktevredenheid en betrokkenheid ten goede komen 

(Devis, 2005), wat op zijn beurt het risico op integriteitsschendingen vermindert. 

 

3. Maatschappelijke kenmerken 

 

3.1. Politiek-bestuurlijk systeem. Een politiekorps functioneert binnen een bepaalde sociale 

omgeving en een bepaalde politiek-juridische context. Het politieke systeem speelt een 

belangrijke rol bij de externe controle op de politie (Newburn, 1999). De politieke retoriek 

kan een klimaat scheppen waarin integriteitsschendingen kunnen gedijen (Huberts en 

Naeyé, 2005: 36). Een recent voorbeeld hiervan is de ‘Bush’-administratie die 

schendingen toelaat in naam van de “war against terror”. 

3.2. Syndicale organisaties. Vakbonden verdedigen de rechten van de werknemers ten 

opzichte van de werkgever. Cachet en van der Ven (1999) stellen in Nederland vast dat 

Nederlandse ambtenaren die niet-integer gedrag vertoonden, toch door dik en dun 

verdedigd worden door de syndicale organisaties. Op lange termijn kan dit een 

schadelijk effect hebben voor het welzijn van alle politieambtenaren.  

3.3. Strafrechtelijk systeem. Als de rechterlijke macht te weinig controle uitoefent op 

politietaken, kan het systeem een bijdrage leveren tot integriteitsschendingen (Huberts 

en Naeyé, 2005). Het steeds meer uitgebreide wettelijke kader, waardoor vele 

politieambtenaren de bomen door het bos niet meer zien, maakt de kans op een 

integriteitsschending eveneens groter. 

3.4. Maatschappelijk systeem. De politie maakt deel uit van de maatschappij. De 

maatschappij kan bepaalde vormen van corruptie en niet-integer gedrag tolereren of 

zelfs steunen, waardoor de politie dergelijk gedrag als legitiem gaat beschouwen 

(Newburn, 1999). 

 

Interventies in deze factoren zijn moeilijk realiseerbaar, doch niet onmogelijk. In elk geval zijn het 

belangrijke omgevingscondities waarmee men rekening moet houden.  

 

 

1.3.   INTEGRITEITSDILEMMA 

 

Men moet vaststellen dat een scheidingslijn tussen integer en niet-integer gedrag niet steeds 

duidelijk te trekken valt. Integer handelen bevat immers vele subjectieve elementen. Wat voor de 

één (nog) wel integer is, is dat voor een ander niet (meer). Integriteit bevindt zich op een 
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continuüm. De uitersten van wat wel en niet mag, zijn meestal wel duidelijk. Daartussen bevindt 

zich echter een zeer groot grijs gebied, waarbinnen men integriteitsdilemma’s kan situeren 

(Maesschalck, 2004c).  

 

Een integriteitsdilemma gaat om een situatie waarbij waarden en normen in het geding zijn en 

waarbij men een keuze dient te maken uit meerdere alternatieven (Karssing, 2001). Voor elk van 

deze alternatieven zijn goede argumenten voorhanden. Bovendien schieten de bestaande regels 

en intuïties hier tekort (Vos en Beentjes, 2004). Er is sprake van een politioneel 

integriteitsdilemma als (1) er zich een discrepantie voordoet tussen de persoonlijke belangen van 

een werknemer en de belangen van de politieorganisatie, (2) er zich een conflict voordoet tussen 

de functionele belangen van de werknemers, managers, departementen en lokale politiezones, 

en (3) de belangen en verwachtingen van de stakeholders niet compatibel zijn met de belangen 

van de politieorganisatie (Kaptein en Van Reenen, 2001). 

 

Integriteitsdilemma’s zijn inherent aan het politiewerk. Het is dan ook belangrijk om een zicht te 

krijgen op de domeinen waarbinnen deze dilemma’s spelen, opdat men hiermee, bij het 

uitwerken van het integriteitsbeleid, rekening kan houden. Van Der Torre e.a. (1998) 

onderscheiden vijf domeinen waarin politieambtenaren geconfronteerd kunnen worden met 

dergelijke dilemma’s. 

• Domein van het rechtelijke systeem. Politieambtenaren moeten een evenwicht vinden 

tussen het recht enerzijds, dat de hiërarchie van rechtsnormen, rechtmatigheid, 

proportionaliteit, subsidiariteit en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur centraal 

stelt, en de effectiviteit anderzijds. Deze morele afweging legt een zware druk op de 

schouders van de politieambtenaren. 

• Maatschappelijk domein. Van het politiepersoneel wordt verwacht een zekere afstand te 

behouden ten opzichte van de burgers door zich neutraal en onpartijdig op te stellen. Aan 

de andere kant behoort de politie voldoende geïntegreerd en betrokken te zijn in de 

maatschappij. Een evenwicht tussen beide is in bepaalde gevallen echter moeilijk te 

realiseren. 

• Domein van de politie. Hoewel politieambtenaren ondergeschikt zijn aan politionele 

gezagsinstanties, beschikken zij over zelfstandigheid in de uitoefening van hun baan. 

Ook dit zorgt voor een dilemma tussen de naleving van hiërarchische opdrachten 

enerzijds en de beoordeling van deze opdrachten anderzijds. 

• Domein van de werkvloer: Hier staat het waardenconflict tussen collegialiteit en 

individualiteit centraal. Enerzijds ontstaat collegialiteit door de nauwe samenwerking 

tussen politieambtenaren in vaak moeilijke omstandigheden, die uitmondt in een gevoel 
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van ‘lotsverbondenheid’. Anderzijds wordt het politiepersoneel steeds meer individueel 

verantwoordelijk geacht. Dit zorgt vaak voor spanningen.  

• Veiligheidsnetwerk. Politiepersoneel krijgt vaak te maken met veiligheidsproblemen, die 

de politie vaak zelf kan afhandelen. Voor sommige problemen moeten echter ook andere 

instanties (dienst preventie, CAW’s, justitieassistenten) betrokken worden. Dit kan 

aanleiding geven tot dilemma’s in hoofde van de politieambtenaar. 

 

Politieambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met integriteitsdilemma’s. Het is essentieel 

dat zij weten hoe ze met integriteitsdilemma’s dienen om te gaan. Door hen hierin te 

ondersteunen, kan integriteit bevorderd worden (Huberts en Naeyé, 2005). Integriteitsdilemma’s 

verdienen aldus de nodige aandacht in een integriteitsbeleid. 

 

 

2. INTEGRITEITSBELEID 

 

Dit hoofdstuk geeft toelichting over het begrip ‘integriteitsbeleid’. Allereerst wordt 

‘integriteitsbeleid’ kort gedefinieerd. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de verschillende 

benaderingen van integriteitsbeleid. Daarna wordt een typologie van beleidsinstrumenten 

aangereikt, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij de analyse van de verschillende onderzochte 

cases in het verdere onderzoek. Tot slot worden een aantal voorwaarden voor een effectief 

integriteitsbeleid aangehaald, die een belangrijke toetssteen vormen voor het ontwikkelde beleid. 

 

 

2.1.   DEFINIËRING 

 

Het begrip ‘integriteitsbeleid’ kan op verscheidene manieren gedefinieerd worden, afhankelijk van 

het gehanteerde perspectief. In dit onderzoek wordt geopteerd voor de brede definitie van 

Maesschalck (2005), die een integriteitsbeleid omschrijft als “het geheel van beleidsinstrumenten 

die erop gericht zijn de integriteit van de organisatie als geheel en het integere optreden van de 

individuen afzonderlijk te bevorderen”. Een organisationeel integriteitsbeleid heeft tot doel 

integriteit in de processen te integreren, m.a.w. het dagelijkse handelen van de leden van de 

organisatie te beïnvloeden. Een integriteitsbeleid dat zich beperkt tot een beleidsnota of een 

papieren code zal deze doelstelling niet bereiken. Integriteit kan bovendien niet benaderd worden 

als een geïsoleerd onderwerp. Het is van belang dat het beleid op zodanige wijze uitgeschreven 

wordt dat integriteit doorheen alle processen van een organisatie verweven is (Lamboo, 2005). 
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Vandaag wordt er meer en meer aandacht besteed aan integriteitsbeleid. Hoe belangrijk 

integriteit ook is, er worden bezorgdheden geuit over de mogelijke negatieve effecten die deze 

ontwikkelingen teweegbrengen (Lamboo, 2005): beleid, methoden en instrumenten die ethiek en 

integriteit stimuleren en die corruptie en andere integriteitsinbreuken beteugelen, zouden volgens 

sommigen leiden tot een vermindering van de effectiviteit en efficiëntie van bestuur (Anechiarico 

en Jacobs, 1996). Dat is een risico dat zich vooral voordoet als er te veel aan integriteitsbeleid 

wordt gedaan. In sommige organisaties in Nederland wint dit risico aan relevantie. In de context 

van de Belgische politie is er echter nog helemaal geen overdaad, zeker niet van stimulerend 

integriteitsbeleid. 

 

 

2.2.   ORGANISATIE VAN HET INTEGRITEITSBELEID 

 

Integriteit verdient permanente aandacht. Daarom is het van cruciaal belang dat men het 

integriteitsbeleid expliciet verankert in de organisatie. Een dergelijke organisationele verankering 

is noodzakelijk om verschillende redenen (Maesschalck, 2005; van den Heuvel, Huberts en 

Verberk, 1999). 

 

• Door een dienst, persoon of groep expliciet te belasten met een coördinatieopdracht 

kunnen de verschillende instrumenten op elkaar afgestemd worden vanuit een globale 

visie op integriteitsbeleid. Zo kan een maximale samenwerking tussen de instrumenten 

gerealiseerd worden. 

• Door het integriteitsbeleid een plaats te geven in de organisatie kunnen goede praktijken, 

aanbevelingen, kritieken, etc. geaccumuleerd en vergeleken worden. 

• Door integriteitsbeleid een plaats te geven in de organisatie, geeft men het signaal dat 

aan integriteit belang wordt gehecht. 

• Een organisationele verankering geeft een eigen identiteit aan het integriteitsbeleid als 

apart beleidsdomein. Dit betekent echter niet dat de instrumenten van het 

integriteitsbeleid geïsoleerd moeten worden van andere domeinen, waaronder het 

personeelsbeleid. Samenwerking tussen integriteitsmedewerkers en andere actoren is 

veeleer de boodschap. Hierbij is het nuttig een onderscheid te maken tussen centrale 

instrumenten van het integriteitsbeleid en perifere instrumenten. De centrale 

instrumenten hebben als belangrijkste doelstelling om integriteit te stimuleren en 

integriteitsschendingen te voorkomen. Voorbeelden zijn de deontologische code, de 

klokkenluidersregeling, dilemmatrainingen, etc. Deze instrumenten vormen de kern van 

het integriteitsbeleid. De ontwikkeling en opvolging ervan vormen de verantwoordelijkheid 

van een dienst of perso(o)n(en) hiervoor aangesteld. De perifere instrumenten hebben 
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niet de bevordering van integriteit als primaire doelstelling, maar zijn wel belangrijk voor 

het bereiken van deze doelstelling. Het is dus belangrijk dat de verantwoordelijken voor 

deze instrumenten nauw contact houden en coördineren met de verantwoordelijken voor 

het integriteitsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van nieuw personeel, 

personeelsevaluatie of de financiële controlecyclus. Beide types van instrumenten 

(centraal-perifeer) kaderen binnen een integriteitsbeleid in de zin dat ze op elkaar moeten 

afgestemd zijn en dienen bij te dragen tot de realisatie van de globale visie op het 

integriteitsbeleid. Ze verschillen voor wat betreft de primaire doelstelling en de primaire 

verantwoordelijke(n). Dit onderscheid helpt aan te tonen dat er een kern van 

instrumenten is die duidelijk als instrumenten van integriteitsbeleid kunnen 

geïdentificeerd worden en die een eigen eindverantwoordelijkheid dienen.  

• Vaak ziet men in de praktijk dat een integriteitsbeleid aanvankelijk een zekere aandacht 

verkrijgt en impact heeft, maar dat deze aandacht na verloop van tijd wegebt. Dat is 

problematisch, want het eenmalige treffen van maatregelen is onvoldoende. Het is van 

belang de maatregelen uit het integriteitsbeleid te implementeren en te integreren in de 

dagelijkse processen, waardoor integriteit deel uitmaakt van de dagelijkse routines. Na 

de lancering van het integriteitsbeleid is het belangrijk de continuïteit ervan te 

waarborgen, wil het beleid effectief zijn. 

 

De structurele verankering van het integriteitsbeleid kan er echter ook toe leiden dat de 

verantwoordelijkheid voor integriteit bij de coördinatoren wordt gelegd, terwijl iedereen zich 

‘mede-eigenaar’ zou moeten voelen van het integriteitsbeleid (Maesschalck, 2005). Men moet 

voortdurend waakzaam zijn voor het gevaar en maximaal streven naar inspraak en betrokkenheid 

om dit te voorkomen.  

 

 

2.3. TYPOLOGIE BELEIDSINSTRUMENTEN 

 

Na de bespreking van het begrip integriteitsbeleid en de organisatie van het integriteitsbeleid 

gaan we verder in op de inhoud van het beleid, meerbepaald de beleidsinstrumenten. Deze 

paragraaf bespreekt een aantal beschikbare theoretische raamwerken rond beleidsinstrumenten 

voor een integriteitsbeleid. 

• In de literatuur rond overheidsbeleid in algemene zin kan men een aantal typologieën 

terugvinden. Van der Doelen (1993) onderscheidt bijvoorbeeld communicatieve, 

economische en juridische beleidsinstrumenten. Deze instrumenten worden vervolgens 

ingedeeld volgens de mate waarin zij het gedrag van betrokkenen verruimen of 

beperken. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen algemene instrumenten, die 
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het gedrag van het individu niet persoonlijk aanspreken, en de individuele toegepaste 

instrumenten, die het gedrag van het individu wel persoonlijk aanspreken. Deze typologie 

is interessant maar niet specifiek gericht op integriteit. 

• In andere typologieën worden de beleidsinstrumenten opgesomd, maar zonder een 

overkoepelende typologie. Kaptein (1998) ontwikkelt bijvoorbeeld een interessante 

checklist met beleidsinstrumenten.  

• Een groot aantal theoretische raamwerken legt een te sterke nadruk op de preventie van 

corruptie. Hierdoor komt de stimulerende benadering van integriteit niet aan bod. We 

vermelden een aantal onderzoeken ter illustratie. 

� Langseth, Stapenhurst en Pope (2000) maken een onderscheid tussen de 

verschillende factoren die een rol spelen bij de preventie van corruptie, 

waaronder anticorruptiestrategieën, publieke bewustwording, 

verantwoordelijkheid van het gerecht en de rol van de media en de private 

sector. 

� Het model van Poerting en Vahlenkamp (2004) is specifiek ontworpen op maat 

van de politie. Het model is echter sterk gericht op repressieve 

corruptiepreventie, waarbij een tweedeling wordt gemaakt tussen algemene en 

taakspecifieke anticorruptiemaatregelen. 

� Vander Beken en Carion (1999) conceptualiseren een corruptiebeleid dat een 

multidisciplinair en geïntegreerd karakter vertoont. Hun typologie valt uiteen in 

twee grote luiken, preventieve en repressieve strategieën. De 

beleidsinstrumenten worden vervolgens per luik gerangschikt naargelang ze tot 

het macro-, meso- of microniveau behoren. 

 

Deze typologieën zijn interessant, maar binnen de context van dit onderzoek zijn de hierna 

volgende typologieën nog relevanter. We gaan er dan ook wat dieper op in.  

 

2.3.1. HET CONTINUÜM CONTROLEREND-STIMULEREND 

 

Lewis (2005) maakte een onderscheid tussen twee benaderingen van integriteitsbeleid, 

meerbepaald “compliance” en “integrity”, in het Nederlands vertaald als respectievelijk 

“controlerende” en “stimulerende” benadering van integriteitsbeleid (Maesschalck, 2005). 

• De controlerende benadering is erop gericht het gedrag van werknemers te controleren 

(Fox, 2001: 110). Men gaat bij deze benadering uit van een negatief mensbeeld: mensen 

zijn niet geneigd om van nature het ethisch goede te doen, maar streven hun 

eigenbelang na. Vanuit deze redenering wordt de discretionaire beslissingsruimte van 

ambtenaren zoveel mogelijk ingeperkt door een integriteitsbeleid voorop te stellen dat 
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vooral de nadruk legt op wat verboden is (Maesschalck, 2005). Men bevordert 

normconform gedrag door het vergroten van het toezicht op en de interne beheersing 

van managers en medewerkers (Karssing, 2001). Typische instrumenten die passen 

binnen een controlerende benadering zijn: strikte regelgeving, stevig uitgewerkte 

procedures, strikte gedragscodes, controle-instanties met uitgebreide macht, etc. 

• De stimulerende benadering beoogt de ondersteuning van ambtenaren in de omgang 

met hun discretionaire beslissingsruimte. Deze benadering benadrukt de interne controle, 

meerbepaald de controle die de (politie)ambtenaar op zichzelf uitoefent (Maesschalck, 

2005a). Men vertrekt van een positief mensbeeld, waarbij men ervan uitgaat dat mensen 

wél geneigd zijn het goede te doen. Alleen weten mensen niet altijd wat het goed is en 

het beleid moet hen daar dan in ondersteunen. De stimulerende benadering is essentieel 

preventief en heeft als doel de integriteit van de organisatie en haar medewerkers te 

verhogen. Typische voorbeelden van instrumenten zijn interactieve dilemmatrainingen, 

coaching, of waardencodes (eerder dan codes die gedragingen omschrijven). 

 

De voorstanders van een stimulerende benadering (‘integrity’- of ethiekbenadering) achten de 

stimulerende optiek effectiever, omdat zelfsturing op basis van principes centraal staat. 

Werknemers zouden hierdoor gemotiveerder zijn om conform de gedeelde waarden te handelen. 

Vanuit die optiek wordt de controlerende benadering (‘compliance’- of handhavingsbeleid) als 

contraproductief beschouwd (Lamboo, 2005). Dit beleid legt namelijk de nadruk op het vermijden 

van straf in plaats van op zelfsturing. De nadruk op regels zou leiden tot een negatieve moraal 

(iets is toegestaan zolang het niet verboden is) en medewerkers zouden niet langer zelf 

nadenken over de grenzen tussen goed en kwaad. Hierdoor gaat men op een te rigide wijze om 

met ethische dilemma’s (Anechiarico en Jacobs, 1996). De verbinding van ethiek met regels zou 

aanleiding geven tot een ‘code van de morele middelmaat’, terwijl de stimulerende benadering 

ethiek aan aspiratie verbindt en daardoor streeft naar een ‘code van het morele hogere’ 

(Maesschalck, 2005).  

Toch zijn er ook nadelen verbonden aan de stimulerende benadering, die zich vooral richt op het 

bevorderen van een hoog moreel niveau, maar weinig oog heeft voor onethisch gedrag en 

integriteitsschendingen. Teveel vrijheid kan leiden tot willekeur en bijgevolg tot partijdig optreden. 

Hierdoor zou een stimulerende benadering op zich niet houdbaar zijn. Er zijn regels nodig om 

een kader aan te reiken waarbinnen medewerkers met een redelijke vrijheid kunnen handelen 

(Maesschalck, 2005).  

 

Het komt er dus op aan om beide benaderingen te combineren. Lewis (2005) noemt dit de 

‘fusion’ benadering. De controlerende benadering levert het elementaire wettelijke kader, 

waardoor men minimaal integer gedrag kan garanderen. De stimulerende benadering zorgt er 
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voor dat men ‘ambitieuzer is dan het morele minimum’ en vormt een essentieel complement voor 

de controlerende basis (Maesschalck, 2005). “Controleren waar nodig en stimuleren waar 

mogelijk”, is het devies (Karssing, 2001). Ook in dit onderzoek zal een combinatie van een 

controlerend en een stimulerend beleid benadrukt worden. 

 

2.3.2. UITBREIDING CONTROLEREND-STIMULEREND  

CONTINUUM 

 

Maesschalck (2004c) stelt voor om het continuüm controlerende – stimulerende benadering uit te 

breiden door gebruik te maken van twee dimensies: ‘sociale inbedding’ (group) en ‘inperking door 

regels’ (grid). Hij gebruikt hierbij de operationalisering van Hood (1998). Deze paste de grid-

group-theorie toe in publiek management en stelde de vier types voor als vier stijlen om aan 

publiek management te doen. Deze stijlen zijn: de hiërarchische stijl van publiek management 

(hoge ‘grid’, hoge ‘group), de egalitaristische stijl van publiek management (lage ‘grid’, hoge 

‘group’), de individualistische stijl van publiek management (lage ‘grid’, lage ‘group’) en de 

fatalistische stijl van publiek management (hoge ‘grid’, lage ‘group’). Maesschalck (2004c) komt, 

door de toepassing van de grid-group-theorie op ethisch management, tot vier benaderingen.  

1. Management door middel van toezicht en beoordeling (hoge grid, hoge group) 

komt overeen met de controlerende benadering. Deze stijl van management 

voorziet regels, bepalingen en een duidelijke taakverdeling en legt ze op strikte 

wijze op. Typische instrumenten zijn gedragscodes, rigide afspraken in het 

werkoverleg, controleprocedures, etc. 

2. Management door wederkerigheid (lage grid hoge group) stemt overeen met de 

stimulerende benadering. Deze managementstijl stelt de ambtenaren een grote 

discretionaire ruimte ter beschikking en steunt hen om hiermee om te gaan. 

Typische instrumenten zijn ambitieuze waardencodes, interactieve 

dilemmatrainingen, netwerk van ethische adviseurs, etc. 

3. Management door middel van georganiseerde willekeur (hoge grid, lage group), 

waarbij willekeur en onvoorspelbaarheid in interacties ingebouwd worden om de 

mogelijkheid van onethische collusie te verminderen. Typische instrumenten zijn 

o.a. onaangekondigde en willekeurige inspecties, jobrotatie (politieambtenaren 

geregeld in andere wijken laten patrouilleren), etc. 

4. Management door middel van competitie (lage grid, lage group) streeft ernaar 

nepotisme en corruptie te vermijden door competitie. Typische instrumenten zijn 

o.m. competitieve selectie-examens, competitie bij openbare aanbestedingen. 
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Sociale inbedding 

 Laag Hoog 

Hoog  
Management d.m.v. 

georganiseerde willekeur 
 

 
Management d.m.v. toezicht  
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Laag  
Management d.m.v. competitie 

 

 
Management d.m.v. 
wederkerigheid 

 
 

Tabel 1: Vier stijlen van integriteitsbeleid (Maesschalck, 2004c). 
 

2.3.3. TYPOLOGIE VAN DEN HEUVEL 

 

• Van den Heuvel (2005) onderscheidt verschillende strategieën om de integriteit in het 

openbare bestuur te bevorderen en te handhaven. 

� De economische strategie is gericht op het wegnemen van economische 

drijfveren om integriteitsinbreuken te plegen. 

� De communicatieve strategie richt zich op de cultuur van de organisatie, houdt 

verband met de bespreking van integriteit in de organisatie. 

� De bureaucratische strategie benadrukt vooral werkprocedures. 

� De juridische strategie concentreert zich op regelgeving voor de handhaving en 

de opsporing, vervolging en bestraffing van integriteitsinbreuken. 

� De personele strategie richt zich op het individu door bijvoorbeeld een 

antecedentenprocedure te verrichten tijdens de selectieprocedure. 

 

2.3.4. BELEIDSINSTRUMENTENKADER LAMBOO 

 

Het theoretische overzichtskader waarvan in dit onderzoek vertrokken wordt, is de typologie van 

Terry Lamboo (2005). Zij onderscheidt vijf types beleidsinstrumenten, gericht op: preventie, 

normen en regels, leidinggevenden, handhaving en externe controle. Zonder afbreuk te doen aan 

de andere vooropgestelde typologieën, werd er om verschillende redenen voor dit raamwerk 

geopteerd. 

• Het theoretische kader vormt geen loutere opsomming van beleidsinstrumenten, maar 

organiseert deze in categorieën.  

• De typologie richt zich niet eenzijdig op de preventie van corruptie en brengt zowel de 

controlerende als de stimulerende benadering in kaart. 
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• De typologie is preciezer dan het controlerend-stimulerend continuüm en is er 

complementair aan. 

• De typologie vormt een zeer duidelijk en leesbaar overzichtskader. 

• De typologie is door Lamboo toegepast op politie. 

 

De typologie van Lamboo sluit nauw aan bij de vermelde risicofactoren op individueel, 

organisationeel en maatschappelijk niveau (cf. Deel I, 1.2.3.). De preventieve instrumenten 

richten zich primair op risicofactoren op individueel niveau door o.a. de selectie van gewenste 

kandidaten en door de gewenste kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen. Hierdoor 

kunnen de kenmerken van de personeelssamenstelling veranderen, wat een bijdrage levert aan 

de wijziging van de organisatiecultuur. De risico’s in de organisatiestructuur worden benadrukt 

wanneer heldere normen en regels worden geformuleerd. De leidinggevenden worden 

vervolgens binnen de organisatiestructuur en –cultuur benoemd als risicofactor. Zij vervullen dan 

ook een belangrijke rol in de handhaving en de bevordering van de integriteit bij het personeel. 

De specifieke instrumenten voor controle en opsporing en voor de uitvoering van interne 

onderzoeken zijn bedoeld als sluitstuk van het beleid, indien de andere instrumenten 

schendingen niet kunnen voorkomen. De externe controle grijpt tot slot als maatschappelijke 

factor in op de risicofactoren (Lamboo, 2005).  

 

Bovenstaande typologie benadert de handhaving en bevordering van integriteit op geïntegreerde 

wijze. Voor elk type van beleidsinstrumenten stelt Lamboo (2005) een aantal belangrijk te nemen 

maatregelen voorop. Deze instrumenten worden in voorliggend onderzoeksrapport verder 

aangevuld met de instrumenten binnen de ethische mix van Muel Kaptein (1998) en het 

instrumentarium van Jeroen Maesschalck (2005). De lijst met instrumenten benoemd in de 

typologie is echter niet exhaustief. Het is mogelijk dat ook andere instrumenten in het aangereikte 

raamwerk passen. Wat volgt, is een uiteenzetting van de uitgewerkte typologie van Lamboo 

(2005) die de basis zal vormen voor de analyse van de verschillende cases en de uitwerking van 

de ‘toolbox’ van instrumenten op maat van de Belgische politie. 

 

2.3.4.1. PREVENTIE 

 

• Werving, selectie en introductie. Dit vormt voornamelijk een aandachtspunt van het 

personeelsbeleid.  

� De aspiranten dienen aan een aantal vereisten betreffende integriteit te 

voldoen. Tijdens de selectieprocedures maakt men gebruik van een aantal 

instrumenten die de geschiktheid van een kandidaat bepalen. 

Psychologische en persoonlijkheidstesten zijn hiervan concrete voorbeelden. 
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Een achtergrondscreening (uitgebreid curriculum vitae vragen, strafblad 

controleren, referenties nagaan, druggebruik testen, …) van de kandidaten 

kan goede indicaties geven van toekomstig gedrag. De vastgelegde 

sollicitatieprocedure dient steeds consequent te worden gevolgd. Het is dan 

ook belangrijk dat deze maatregelen gelden voor alle functies. Het is 

mogelijk dat nieuwkomers aanvankelijk geen al te kwetsbare functie 

uitoefenen maar dit gaandeweg wel zullen doen. In de Amerikaanse 

literatuur wordt het toepassen van de leugendetector of polygraaf 

aangeraden bij een werving. Deze methode is controversieel daar zij, zo 

blijkt uit onderzoek niet 100% betrouwbaar is (Lamboo, 2005). Dit brengt met 

zich mee dat de polygraaf in heel wat landen in strafzaken ofwel niet gebruikt 

mag worden, ofwel gebruikt mag worden, maar niet als doorslaggevend 

bewijs. De resultaten van de leugentest vormen dan louter een aanwijzing, 

zoals in België het geval is (Verstraeten, 2007). 

� Meer diversiteit wordt eveneens beschouwd als een middel ter bevordering 

van de correcte omgang met de burgers. Bij de samenstelling van het 

personeelsbestand kan een organisatie een reflectie van de samenleving 

verzekeren. Een brede personeelssamenstelling verhoogt de bekwaamheid 

om alternatieve oplossingen voor problemen te vinden (Lamboo, 2005). 

� Eenmaal een nieuwe medewerker aangeworven is, is het van belang 

hem/haar zo snel mogelijk vertrouwd te maken met het statuut, de 

deontologische code, het tuchtreglement, eventuele vertrouwenspersoon, 

etc. De toelichting van de code kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan 

dilemmatrainingen (cf. infra) (Kaptein, 1998). Accurate jobprofielen kunnen 

de werknemers eveneens duidelijk maken wat van hen verwacht wordt 

(Kaptein, 1998). 

� Nieuwe werknemers zijn bekwaam om niet-integere praktijken te herkennen. 

Als men niet of nauwelijks luistert naar nieuwkomers, zullen zij zich 

aanpassen aan de bestaande praktijken. Aandacht en een luisterend oor 

voor nieuwkomers geeft hen de mogelijkheid om wanpraktijken aan te 

kaarten (Kaptein, 1998). 

� Werknemers die de organisatie verlaten, kan men interviewen om 

waardevolle informatie te verwerven over de integriteit binnen de organisatie: 

zogenaamde exit-interviews (Kaptein, 1998). 

 

• Opleiding en training. De opleiding dient aandacht te besteden aan integriteit, niet enkel 

in een apart onderdeel, maar geïntegreerd in het gehele curriculum. Men moet hierbij 
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grote nadruk leggen op de eerste ervaringen in de praktijk en de ermee gepaard gaande 

begeleiding, waarbij integriteit zo veel mogelijk ter sprake moet komen. Ook de kwaliteit 

van de docenten moet men (trachten te) waarborgen. Na afronding van de opleiding 

wordt een proefperiode aanbevolen. Tijdens deze periode worden het functioneren en de 

integriteit van de politieambtenaren beoordeeld. De plaatsing van pas opgeleide 

politieambtenaren in criminele wijken wordt afgeraden. De nood aan opleiding en training 

stopt niet bij de beëindiging van de basisopleiding aan de politieschool. Vervolgtrainingen 

en –opleidingen dienen eveneens aandacht te besteden aan integriteit. Ook aparte 

integriteitsopleidingen worden aanbevolen (Lamboo, 2005). 

� De meest eenvoudige vorm van training bestaat uit een theoretische sessie, 

geleid door een externe expert, gevolgd door een vragenuurtje.  

� Een eerder interactieve vorm van training is een workshop, waarin tijd wordt 

voorzien voor het bediscussiëren van ethische waarden en normen. Deze 

trainingen kunnen tevens door iemand uit het management gegeven worden. 

Zijzelf worden via de ‘train the trainers’-methode klaargestoomd om 

trainingen te geven. Door de trainingen zelf te doceren, tonen 

leidinggevenden dat zij er belang aan hechten. 

� Dilemmatrainingen worden beschouwd als één van de belangrijkste 

instrumenten binnen de stimulerende benadering. Deze trainingen hebben 

als doel het morele oordeelsvermogen van de deelnemers aan te scherpen. 

Door concrete casussen in interactieve sessies te bespreken wordt de 

vaardigheid om met integriteitsvraagstukken en –dilemma’s om te gaan, 

ingeoefend. Hierdoor kan een cultuur ontstaan waarbinnen op een open en 

constructieve wijze over dilemma’s gesproken wordt. Dilemmatrainingen 

passen in een globaal integriteitsbeleid. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt 

worden om een nieuwe deontologische code te lanceren en in te bedden in 

een organisatie. Dilemmatrainingen zijn op deze wijze een belangrijk 

instrument van cultuurverandering in de richting van een meer integere 

organisatie en verdienen bijgevolg een centrale plaats in een modern 

integriteitsbeleid (Maesschalck, 2005). 

 

• Beoordelingen en promoties. Beoordelingen zijn heel belangrijk om gewenst gedrag te 

belonen en ongewenst gedrag te corrigeren (preventieve en repressieve functie). De 

beoordeling van werknemers is een taak van de leidinggevende. In de praktijk blijkt 

echter dat de leidinggevende vaak geneigd is iedere werknemer een voldoende te geven. 

Dit kan disfunctionerende medewerkers op lange termijn brengen tot grove 

integriteitsschendingen. Het is van belang het thema integriteit in de evaluatie- en 
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functioneringsgesprekken aan bod te laten komen. Hierdoor verkleint de kans dat 

integriteitsproblemen naar de achtergrond verdwijnen. Idealiter zou dit op langere termijn 

een sfeer stimuleren waarin opener en explicieter over integriteitsproblemen kan 

gesproken worden. Door integriteit expliciet op te nemen als beoordelingscriterium in 

evaluatie- en functioneringsgesprekken geven de leidinggevenden een duidelijk signaal 

dat integriteit een belangrijk thema vormt binnen de organisatie (Lamboo, 2005). 

 

• Bureau integriteit/ethiek. Dit vormt een structurele verhouding tussen mensen die 

verantwoordelijk zijn voor beleidsontwikkeling betreffende het ontwerp, de bestendiging 

en bescherming van moreel relevante aspecten van een onderneming (Lamboo, 2005).  

 

• Vergadertechnieken. Tijdens vergaderingen is het van belang tijd vrij te maken om 

ethisch relevante onderwerpen te bespreken. Goede notulen zijn hierbij van belang. Zij 

vormen het papieren bewijs van wat tijdens een vergadering besproken en beslist werd. 

Goede notulen voorkomen dat foute zaken ten uitvoer worden gebracht en dat steeds 

dezelfde onderwerpen ter discussie staan. Bovendien worden de afwezige werknemers 

op deze manier op de hoogte gehouden (Kaptein, 1998). 

 

• Informatieverspreiding. Een goede informatieverspreiding verzekert dat werknemers en 

externe belanghebbenden zich bewust zijn van relevante ontwikkelingen binnen de 

organisatie. De informatietechnologie levert hier tal van mogelijkheden. Chefs kunnen 

bijdragen tot een goede informatieverspreiding door top-down genomen beslissingen 

duidelijk te communiceren naar de werknemers. Bovendien kunnen deze laatste 

suggesties en kritiek op de werkvloer doorspelen naar het managementteam. Daarnaast 

is het van belang integriteit bespreekbaar te maken, wat niet evident is. Bespreking van 

integriteit is echter de enige manier om klaarheid te krijgen over wat wel en niet mag en 

om duidelijkheid te verschaffen over de in de organisatie vigerende waarden en normen. 

Verder is het belangrijk om continu aandacht te besteden aan informatieverspreiding 

rond integriteit. Het is van belang dat informatieboodschappen steeds herhaald worden 

en permanent aanwezig zijn (Kaptein, 1998). 

 

2.3.4.2. NORMEN EN REGELS 

 

• Ethische codes en gedragscodes. Een ‘code of conduct’ of gedragscode geeft voor 

een bepaalde beroepsgroep aan welke gedragsregels gevolgd moeten worden en welke 

gedragingen verboden zijn. Deze codevorm is eerder controlerend van aard. Een ‘code 

of ethics’ of waardencode is algemener, maar ook ambitieuzer, en stelt waarden en 
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normen voorop die richtinggevend zijn voor de beroepsuitoefening, zonder deze 

gedetailleerd uit te werken in concrete richtlijnen. Een waardencode is bij uitstek een 

stimulerend instrument (cf. Deel I, 3.).  

Onderzoek over de effectiviteit van codes genereert geen eenduidige resultaten. Dit komt 

doordat niet alle codes op een zelfde manier tot stand komen (top-down / bottom-up), de 

codes inhoudelijk van elkaar verschillen, verschillende plaatsen innemen in het 

integriteitsbeleid (enige instrument of onderdeel globaal integriteitsbeleid), op 

verschillende manieren worden geïmplementeerd (opgehangen aan de muur of 

onderdeel dagelijkse praktijk) en op verschillende wijzen worden gehandhaafd 

(vrijblijvend of onderdeel beloning/bestraffing). De effectiviteit hangt in de eerste plaats af 

van de mate waarin de code aansluit bij de praktijk en daadwerkelijk gebruikt wordt. De 

aansluiting zou beter zijn als de code bottom-up wordt opgesteld en deel uitmaakt van 

een globaal integriteitsbeleid. In de beleving van werknemers vormt de code een 

belangrijk instrument om integriteitsschendingen te voorkomen (Lamboo, 2005). 

 

• Procedures en regels. Korpsen dienen werkprocessen die gevoelig zijn voor 

integriteitsschendingen, te identificeren. Hiervoor dienen procedures ontwikkeld te 

worden die controle en transparantie faciliteren. Vaak gaat het om administratieve 

organisatie. Enkel de meest gebruikte middelen worden hier besproken (Lamboo, 2005; 

Maesschalck, 2005). 

 

� Het kan risicovol zijn om controle en verantwoordelijkheden in handen 

van één persoon te leggen. Men kan dit proberen voorkomen door 

functiescheiding. 

� Ook het langdurig werken in dezelfde functie of dezelfde geografische 

regio kan bepaalde risico’s in zich dragen en vermindert ook de 

mogelijkheden van controle. Dergelijke risico’s worden voorkomen door 

geregelde functieroulatie. 

� Een overdaad aan regels en procedures kan leiden tot 

integriteitsschendingen doordat de regels te gedetailleerd en daardoor 

onwerkbaar zijn. Ook al lijkt dit paradoxaal: het reduceren van regels kan 

een positief effect hebben op integriteit. 

� Daarnaast is het wel belangrijk om de bestaande en noodzakelijke regels 

ook daadwerkelijk af te dwingen via verscherpte interne controle, regels 

en procedures.  

� Om corruptie en belangenverstrengeling te voorkomen, worden 

procedures voor nevenwerkzaamheden en voor de melding van 



 

 47 

financiële belangen aanbevolen. Verplichte registratie van de zakelijke 

belangen en bezittingen van politieambtenaren is eveneens raadzaam 

(Kaptein, 1998).  

 

• Klokkenluidersregeling. ‘Klokkenluiden’ of ‘whistle-blowing’ is “de bekendmaking door 

werknemers van illegale, immorele of niet-legitieme praktijken die onder de controle 

vallen van hun werkgever, aan personen of organisaties die tegen de praktijken acties 

kunnen ondernemen” (vertaald uit Miceli en Near, 1985). 

Een klokkenluidersregeling bestaat in essentie uit een rapporteringssysteem 

(vertrouwenspersoon, ombudsdienst, preventieadviseur, etc.) en een systeem van 

bescherming tegen represailles voor diegenen die te goeder trouw gebruik maken van de 

rapporteringskanalen (wet- en regelgeving, inbedding in een globaal integriteitsbeleid). 

Een slecht uitgewerkte klokkenluidersregeling kan heel wat ongewenste effecten 

teweegbrengen. Als men een klokkenluidersregeling lanceert moet dit dus gebeuren op 

basis van uitgebreid studiewerk van wetgeving en bestaande praktijken. Omwille van 

haar controlerend karakter is het niet aangewezen om van een klokkenluidersregeling het 

centrale instrument te maken van een integriteitsbeleid. Maar het is wel een belangrijk 

sluitstuk dat als ultiem vangnet kan gelden. 

 

2.3.4.3. LEIDINGGEVENDEN 

 

De rol van leidinggevenden werd al in diverse onderzoeken bestudeerd. Concluderend kan 

men stellen dat onethisch gedrag van medewerkers beïnvloed wordt door de waargenomen 

houdingen en gedragingen van hun directe oversten en het topmanagement (Mc Donald, 

1999).  

Leidinggevenden kunnen de integriteit van de medewerkers op minstens drie manieren 

positief beïnvloeden. 

� De leidinggevende ondersteunt het integriteitsbeleid openlijk en 

coördineert het.  

� De leidinggevende stimuleert een open en constructieve communicatie, 

waarin ethische dilemma’s openlijk besproken kunnen worden, als 

normale problemen die geregeld voorkomen in de politieorganisatie.  

� Daarnaast vervult de leidinggevende een voorbeeldfunctie. Integer 

gedrag maakt de ziel uit van de organisatie en het is van belang dat 

leidinggevenden dit weerspiegelen, niet alleen in hun woorden, maar 

vooral in hun daden (Mc Donald, 1999). 
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Het is belangrijk dat medewerkers het gevoel hebben dat leidinggevenden, door de 

ontwikkeling van een integriteitsbeleid, integriteit in de organisatie oprecht trachten te 

stimuleren. Zij mogen niet het idee krijgen dat de leidinggevenden louter een stok achter 

de deur willen hebben voor het geval er ooit een schandaal uitbreekt. De loutere 

aanwezigheid van een instrument heeft doorgaans weinig of geen impact op de 

medewerkers (Lamboo, 2005).  

 

• Chef op de werkvloer: Het is van belang dat leidinggevenden weten waar hun 

medewerkers mee bezig zijn en wat hen motiveert. Een chef kan wekelijks of dagelijks 

wat tijd vrijmaken voor contact met de werknemers. Een gezamenlijke lunch of 

koffiepauze vormt een makkelijke manier om de hiërarchische communicatiebarrières te 

verzachten. In grotere organisaties kan het management op geregelde wijze een bezoek 

brengen aan een departement om morele vragen te bediscussiëren. Zo wordt aandacht 

besteed aan de persoon achter de werknemer en kan de organisatiebetrokkenheid van 

het personeel hierdoor toenemen (Kaptein, 1998).  

 

• Verantwoording. Het is ook van belang dat leidinggevenden door hogere 

functionarissen op het eigen functioneren aangesproken worden via beoordelingen en 

verantwoordingsprocedures. Onderdeel daarvan is het aanspreken van leidinggevenden 

op het (dis)functioneren van hun medewerkers. Zij dragen hiervoor verantwoordelijkheid. 

Men dient er wel op toe te zien dat ‘management accountability’ niet vervalt in koppen 

rollen. Dan zouden de leidinggevenden immers de neiging hebben schendingen te 

verbergen (Maesschalck, 2005). 

 

• Transparantie. Werknemers mogen niet het gevoel hebben dat leidinggevenden 

beslissingen nemen vanuit ‘een ivoren toren’. Daarom is het belangrijk dat transparantie 

zich weerspiegelt in hun manier van leidinggeven, door bijvoorbeeld beslissingen te 

staven, duidelijke en heldere richtlijnen te formuleren, etc. (OESO, 2000). 

 

2.3.4.4. HANDHAVING 

 

• Integriteitstesten en addictietesten. Bij integriteitstesten worden situaties gecreëerd 

om na te gaan of medewerkers integriteitsschendingen plegen. Men kan doelgericht 

testen (in geval van verdenking) of willekeurig een selectie maken. Over het geheel vormt 

het geen wijdverbreid instrument. Er is veel kritiek op het gebruik van integriteitstesten, 

vooral als medewerkers willekeurig geselecteerd worden. Ze zijn niet alleen juridisch 

twijfelachtig, maar roepen ook ethische vragen op over misleiding, uitlokking, 
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bescherming van privacy, etc. Integriteitstesten kunnen bovendien leiden tot een gevoel 

van wantrouwen tegen de organisatie en daarmee tot een lage betrokkenheid bij de 

organisatie, wat op zijn beurt opnieuw negatief is voor integriteit. Willekeurige drugs-, 

alcohol- en andere addictietesten (gokverslaving, medicatiemisbruikers) zijn van en wat 

andere aard, maar ook deze testen worden in de politionele sector niet overal 

geaccepteerd. In het bedrijfsleven vormen zij vaak wel een wijdverspreide praktijk 

(Lamboo, 2005). 

 

• Early warning systems combineren verschillende vormen van informatie: het aantal 

aangegeven klachten per jaar, rapportage over vuurwapengebruik, rapportage over 

geweldgebruik, verzetten-tegen-arrestaties, auto-ongelukken, etc. Wanneer het systeem 

een problematische politieambtenaar signaleert, volgt er meestal een interventie door de 

directe leidinggevende en moet de politieambtenaar trainingen en counseling volgen. 

Vervolgens wordt gecontroleerd of de interventie tot gedragsverandering heeft geleid.  

Deze systemen blijken uit internationaal onderzoek positieve effecten teweeg te brengen. 

De onderzoekers suggereren echter wel dat deze systemen alleen effectief kunnen zijn in 

een korps waar ‘accountability’ al benadrukt wordt. Bovendien vergen zij heel wat 

middelen en een blijvende organisatorische aandacht. Hierdoor heeft het, volgens 

Lamboo (2005) in heel wat Nederlandse korpsen tot een enthousiaste start geleid maar 

verwaterde de aandacht gaandeweg. 

 

• Intern onderzoek. Klachtenprocedures (reactief) blijken in de praktijk niet gemakkelijk 

uitvoerbaar. Onderzoek naar schendingen van interne regels valt voornamelijk onder de 

verantwoordelijkheid van de politie. Er wordt gewaarschuwd voor langdurige en te 

juridische georiënteerde procedures. Op basis van de ernst van de klacht is het van 

belang een onderscheid te maken tussen verschillende procedures die ieder een andere 

mate van bewijslast met zich mee brengen, gaande van een bemiddeling, een 

disciplinaire procedure tot een strafrechtelijke procedure. Proactief onderzoek kan 

enerzijds aangewezen zijn, maar kan anderzijds wel tot een gevoel van wantrouwen 

leiden bij de medewerkers.  

Lamboo (2005) adviseert om de verantwoordelijkheid voor interne (klachten)onderzoeken 

centraal of decentraal te organiseren. Algemeen wordt aanbevolen om dit centraal onder 

te brengen in een apart bureau, wat de objectiviteit van de interne onderzoeken 

waarborgt. Een dergelijk apart bureau kan volgens Lamboo (2005) wel vijandige reacties 

uitlokken omdat dit indruist tegen de cultuur van collegialiteit. 

Interne onderzoeken dienen niet enkel repressief te zijn maar kunnen ook tot preventieve 

maatregelen leiden. Zo kan men integriteitsrisico’s identificeren door middel van een 
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risicoanalyse en welbepaalde structurele maatregelen voorstellen, zoals functiescheiding, 

functieroulatie en goed uitgewerkte procedures voor kwetsbare activiteiten (cf. supra; 

Kaptein, 1998). 

 

2.3.4.5. EXTERNE VERANTWOORDING 

 

De externe controle moet niet ten koste gaan van de interne verantwoordelijkheid die 

korpsen hebben voor de integriteit van de medewerkers. Het is er complementair aan, geen 

vervanging. Aangezien deze sterk verschilt van land tot land, wordt deze niet in algemene zin 

besproken en gaan we hier specifiek voor de Belgische context verder op in.  

Wel kunnen we melding maken van internationale organisaties die op allerlei verschillende 

manieren en met verschillende bevoegdheden advies geven over en/of uitoefenen op 

politionele integriteit: de Verenigde Naties, Amnesty International, Human Rights Watch, 

Raad van Europa, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, etc. (Lamboo, 2005: 78-

90; Maesschalck, 2005: 33-86).  

 

 

2.4. VOORWAARDEN VOOR EEN EFFECTIEF INTEGRITEITSBELEID 

 

Bij onderzoek naar effectiviteit wordt men met een aantal moeilijkheden geconfronteerd.  

 

• Naar de effectiviteit van het politionele integriteitsbeleid en de gebruikte instrumenten is 

weinig wetenschappelijk onderzoek verricht. De inzichten en aanbevelingen uit 

internationaal onderzoek zijn bovendien contextspecifiek. Het is dus maar de vraag of 

men uit internationale voorbeelden van politioneel integriteitsbeleid algemene conclusies 

kan distilleren betreffende de effectiviteit van het Belgische politionele integriteitsbeleid 

(Lamboo, 2005: 18).  

• De resultaten van het empirisch onderzoek die wel bekend zijn, zijn vaak niet eenduidig. 

Bovendien kent het bestaande onderzoek naar de effectiviteit enkele beperkingen. Het is 

niet altijd duidelijk wat onder integriteitsbeleid verstaan wordt: een integriteitsbeleid kan 

verscheidene instrumenten omvatten, die op een verschillende wijze geïmplementeerd 

kunnen worden. Ook de effecten zijn niet steeds duidelijk omschreven. Dit bemoeilijkt de 

onderlinge vergelijking van onderzoeksresultaten (Lamboo, 2005: 76). 

• Een belangrijk probleem is de meetbaarheid van eventuele effecten. Formele doelen zijn 

vaak abstract geformuleerd. Het is problematisch deze te vertalen naar concrete 

indicatoren. Wat politionele integriteit betreft, spelen ook andere meetproblemen een rol. 

Zo ligt onderzoek van (niet-) integer gedrag vaak gevoelig, wat de bereidheid tot 
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medewerking en het verkrijgen van eerlijke antwoorden bemoeilijkt. Bovendien is de 

mate van integer gedrag moeilijk te meten, waardoor onderzoek zich meestal richt op 

gerapporteerd gedrag of tot attitudes (Lamboo, 2005: 25-26). 

 

In een aantal Nederlandse en internationale publicaties worden algemene eisen of voorwaarden 

geformuleerd waaraan een integriteitsbeleid moet voldoen, opdat het effectief zou zijn. Hieronder 

worden de voorwaarden besproken die volgens Lamboo noodzakelijk zijn om een effectief 

integriteitsbeleid te bewerkstelligen, toegespitst op de mate waarin de doelgroep zich conform het 

beleid gedraagt.  

 

 

1. Definiëring van integriteit als complex organisatieprobleem. Schendingen vormen een 

complex probleem en zijn verbonden met verscheidene risicofactoren. Een brede 

definitie van integriteitsschendingen dient in het beleid vooropgesteld te worden (niet 

enkel oog voor corruptie). Daarnaast moet ook aandacht besteed worden aan de 

positieve invulling van integriteit: het op een ethisch aanvaardbare manier omgaan met 

ethische dilemma’s waarbij er geen sprake is van schendingen, maar er een complexe 

afweging van waarden moet worden gemaakt. 

2. Contextspecifiek beleid. De aard en omvang van integriteitsschendingen en de relevante 

risicofactoren zullen per organisatie verschillen, evenals het type organisatie en 

organisatiecultuur. Het is belangrijk dat organisaties hun integriteitsbeleid afstemmen op 

de organisatie en niet zomaar een bestaande oplossing overnemen (OESO, 2000). Op 

basis van de literatuur kan men vier manieren onderscheiden om een integriteitsbeleid 

aan de organisatiecontext aan te passen (Lamboo, 2005). 

• Het integriteitsbeleid moet worden toegespitst op de urgentie van het 

integriteitsprobleem. De dringende noodzakelijkheid wordt bepaald door de 

omvang van het aantal schendingen en de perceptie van de ernst van de 

schendingen. Dringende problemen dienen door de leidinggevenden met 

voorrang aangepakt te worden, met een nadruk op repressie. Slepende 

problemen vereisen een andere aanpak doordat de medewerkers er zich niet 

van bewust zijn dat een integriteitsschending gepleegd wordt: het beleid dient 

zich te richten op bewustwording en preventie.  

• Het integriteitsbeleid moet toegespitst zijn op de typen integriteitsschendingen en 

dilemma’s die in de organisatie voorkomen, aangezien per type verschillen 

kunnen bestaan in de condities waaronder schendingen al dan niet worden 

gepleegd of dilemma’s zich al dan niet voordoen. 
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• Het integriteitsbeleid moet aansluiten bij de specifieke risicofactoren voor 

integriteitsschendingen binnen de organisatie. Men moet zich niet alleen baseren 

op de bestaande literatuur, maar eveneens de eigen zwakke plekken 

onderzoeken. 

• Het integriteitsbeleid moet aansluiten bij de mate van publiek vertrouwen in de 

organisatie. Wanneer er weinig vertrouwen is, moet men als doel het herstel van 

het vertrouwen vooropstellen. In dat geval zal er publieke druk zijn op de 

versterking van de externe controle op de organisatie en haar integriteitsbeleid. 

Bij gering vertrouwen kan een repressief beleid op korte termijn op meer publieke 

steun rekenen dan een preventief beleid op lange termijn. 

 

3. Positieve en realistische doelstellingen. Corruptievrij is onrealistisch, corruptieresistent 

niet. Een realistisch beleid beperkt zich tot een vermindering van de 

integriteitsschendingen en de schade die een dergelijk beleid teweegbrengt. Het beleid 

moet uitvoerbaar zijn (Kaptein, 2002b). Men dient eveneens heldere positieve doelen 

voorop te stellen, namelijk de bevordering van integriteit en de kwaliteit van de 

organisatie (Lamboo, 2005; Kaptein, 2002b). 

 

4. Integratie in de organisatiecultuur en –structuur: Integriteit dient geen aparte status te 

verwerven, maar dient wel geïntegreerd te worden in het dagelijkse management van de 

organisatie. Integriteit moet ieders verantwoordelijkheid vormen en mag niet de 

verantwoordelijkheid zijn van één functionaris. Integriteit dient diep geworteld te worden 

in de organisatie (Lamboo, 2005).  

 

5. Continuïteit van het beleid. Integriteit moet een continue en consistente aandacht 

verwerven. Bovendien vereist integriteit voortdurend onderhoud. Een langdurig en 

systematisch beleid is het meest effectief. Integriteit is daarnaast niet statisch maar dient 

in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. Verder dient het beleid regelmatig 

geëvalueerd te worden (Lamboo, 2005; Maesschalck, 2005). 

 

6. Diverse oplossingen. De complexiteit van integriteit vereist aandacht voor zowel 

handhaving (controlerende benadering) als ethiek (stimulerende benadering), preventie 

als repressie, gerichtheid op de individuele werknemers en op de rol van de organisatie 

en voor diverse elementen van de organisatiecultuur, -structuur en –omgeving. 

Daarenboven is de werkelijke toepassing van de beleidsinstrumenten en de wijze waarop 

zij toegepast worden van belang, wil het beleid effectief zijn (Lamboo, 2005). 
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7. Samenhangend beleid. Het is belangrijk om een algemene beleidslijn te bepalen. De 

verschillende elementen van het beleid dienen samen te hangen en gecoördineerd te 

worden, opdat de organisatie geen gefragmenteerd, maar een integraal beleid voert 

(OESO, 2000). 

 

8. Externe controle van het beleid is eveneens van belang (cf. Deel I, 2.3.5.5.) (Lamboo, 

2005). De externe controle dient haar licht te laten schijnen op het integriteitsbeleid van 

de organisatie. De organisatie zelf dient deze controle te accepteren. 

 

De OESO (2005) behandelt in de sleutelelementen voor een krachtig integriteitsbeleid nog een 

niet te verwaarlozen bijkomend element, dat aan de lijst van voorwaarden voor een effectief 

integriteitsbeleid wordt toegevoegd. 

 

9. Politieke betrokkenheid: De politieke overheid dient haar steun te betuigen aan het 

gevoerde integriteitsbeleid, zoniet zullen de pogingen om zulk een gedrag te bevorderen 

moeilijk zijn. 

 

 

3. DEONTOLOGISCHE CODE 

 

Het instrument “deontologische code” vormt het uitgangspunt van het onderzoek en verdient 

daarom een aparte plaats in het onderzoeksrapport. Toch is het belangrijk te benadrukken dat 

een deontologische code slechts één van de instrumenten vormt binnen een integriteitsbeleid 

(Laga en Suykens, 2006) en geplaatst moet worden binnen het beleidsinstrumentenkader van 

Lamboo (2005).  

In de Angelsaksische literatuur rond overheidsethiek wordt, zoals hoger reeds gemeld, een 

onderscheid gemaakt tussen ‘codes of ethics’ en codes of conduct’. Een ‘code of conduct’ of 

gedragscode geeft voor een bepaalde beroepsgroep aan welke gedragsregels gevolgd moeten 

worden en welke gedragingen verboden zijn. Deze codevorm is eerder controlerend van aard. In 

de Zuidelijke-latijnse landen spreekt men eerder van een deontologische code dan van een 

gedragscode. Een ‘code of ethics’ of ethische code (soms ook “waardencode”) is algemener, 

maar ook ambitieuzer, en stelt waarden en normen voorop die richtinggevend zijn voor de 

beroepsuitoefening. Dit is bij uitstek een instrument van stimulerend integriteitsbeleid. 

In de praktijk zijn codes vaak een combinatie van de twee. Als we het in dit verdere onderzoek 

over “deontologische code” hebben, dan hebben we het over een code in algemene zin die 

elementen van zowel een ethische code als een gedragscode kan omvatten.  
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In de prescriptieve literatuur over deontologische codes maakt men een onderscheid tussen 

verschillende functies.  

• Allereerst verschaft zij duidelijkheid bij de beoordeling van wat wel/niet integer is. Volledig 

sluitende duidelijkheid is echter onmogelijk omdat niet alle situaties te voorzien zijn. Dit 

zou bovendien niet wenselijk zijn omdat het niet strookt met de stimulerende benadering. 

• Ten tweede vergemakkelijkt een goede code de aanspreekbaarheid van 

politieambtenaren op hun verantwoordelijkheid. De code doet daarbij dienst als 

gemeenschappelijk kader om de discussie over integriteit te stimuleren. 

• Ten derde kan een code het gedrag sturen en beïnvloeden, afhankelijk van de mate 

waarin en de wijze waarop de code geïmplementeerd werd. 

• Tot slot kan een goede code de betrokkenheid en loyaliteit ten aanzien van de 

organisatie optimaliseren (Kaptein e.a., 2003: 19). 

 

Het wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dit, maar slechts in beperkte mate. Het is immers 

eerder van descriptieve aard en er is maar weinig onderzoek dat echt de impact van een code 

tracht te beschrijven (Cleek en Leonard, 1998: 610; Plant, 2000). Loe e.a. (2000) identificeerden 

wel zeventien studies die de impact van een code beoordeelden. Zij stelden vast dat een code in 

de meerderheid van de studies een invloed uitoefende op de ethische besluitvorming en het 

algemene bewustzijnsniveau voor ethische kwesties verhoogde. Maar de resultaten zijn niet 

eensgezind, dus hier is verder onderzoek naar nodig. 
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DEEL II BESCHRIJVING AANPAK ONDERZOEK 

 

Voorliggend rapport is het resultaat van een éénjarig onderzoeksproject 

‘implementatiestrategieën voor de deontologische code: een toolbox voor een modern 

integriteitsbeleid’. Het onderzoek situeert zich op twee niveaus. Allereerst ligt de nadruk van het 

onderzoek op de globale strategie voor een succesvol integriteitsbeleid. Daarnaast gaat de 

aandacht naar twee specifieke instrumenten, vorming en training enerzijds en 

meetinstrumenten om integriteit binnen de organisatie in kaart te brengen anderzijds. De twee 

niveaus worden uitgediept in het onderzoek, dat een antwoord wil bieden op drie specifieke 

onderzoeksvragen: 

1. Hoe ziet het integriteitsbeleid bij de Belgische Politie er op dit moment uit en wat zijn de 

behoeften en lacunes? 

2. Wat zijn de binnenlandse en buitenlandse ervaringen met specifieke instrumenten van 

het integriteitsbeleid? 

3. Wat kunnen we uit dit alles leren voor de Belgische politie? 

Het onderzoek verloopt in drie fasen, met in elke fase een analyse en uitdieping van de twee 

besproken niveaus. Deze fasen zullen hier verder besproken worden. 

Het verrichte onderzoek gaat niet om een evaluatieonderzoek, maar is eerder explorerend van 

aard: door onderzoek van literatuur, goede praktijken, etc. inspiratie opdoen voor de Belgische 

context. 

 

 

1. FASE 1: THEORETISCH KADER EN EERSTE STAND VAN 

ZAKEN INTEGRITEITSBELEID BELGISCHE POLITIE 

 

In de eerste fase werd allereerst de nationale en internationale literatuur rond ethiek, 

integriteit, deontologie en integriteitsbeleid onderzocht en geanalyseerd. Deze analytische 

bevindingen leidden tot een theoretisch kader opgetekend in het eerste deel, bestaande uit drie 

hoofdstukken.  

Daarnaast werd in de eerste fase een stand van zaken opgemaakt van het integriteitsbeleid 

bij de Belgische politie. De onderzoeksequipe stelde een inventaris op van de reeds bestaande 

instrumenten op het gebied van integriteit/deontologie, hoe deze instrumenten aangewend 

worden en wat de specifieke problemen en lacunes zijn. De gegevens die noodzakelijk zijn om de 

inventaris op te stellen, werden vergaard bij de diensten van de federale politie, de lokale 

politiezones en de politiescholen. Om de inventaris zo volledig mogelijk te maken, werd getracht 



 

 56 

het gehele ‘politieveld’ in het onderzoek te betrekken. Hiervoor werd besloten verschillende 

dataverzamelingstechnieken te gebruiken. 

 

• Alle politieorganisaties werden via schriftelijke weg benaderd. De onderzoeksequipe 

verstuurde brieven naar de 196 lokale politiediensten, de toen 5 federale algemene 

directies en de 13 politiescholen met de vraag de nodige informatie te verschaffen over de 

door hen reeds ondernomen initiatieven betreffende integriteit/deontologie. Zij verkregen 

allereerst wat uitleg over het lopende onderzoek. Vervolgens werden hen volgende 

vragen voorgeschoteld. 

• Is er binnen uw korps/directie/school iemand bevoegd voor integriteit?  

• Hebt u een globale strategie rond integriteit ontwikkeld?  

• Zijn er hieromtrent reeds welbepaalde initiatieven genomen? Zijn er 

bijvoorbeeld teksten geschreven, onderzoeken verricht, richtlijnen opgesteld, 

vormingen georganiseerd? 

• … 

Telefonisch contact voor opheldering van eventuele vragen was eveneens mogelijk. Tot 

slot werden de respondenten gevraagd de brieven terug te sturen voor 1 februari 2007.  

Alle federale directies reageerden per brief. Wat de politiescholen betreft, beantwoordden 

7 van de 13 scholen de briefrondvraag, waaronder vijf provinciale scholen en twee 

federale scholen. 

 

Belgische politiescholen (N=13) Aantal 

Provinciale politiescholen (N=10) 5 

Federale politiescholen (N=3) 2 

 

Tabel 2: Overzicht van de politiescholen die reageerden op de briefrondvraag. 

 

De respons van de lokale politiezones was eerder beperkt: in totaal reageerden in deze 

rondvraag 68 korpsen op de verstuurde brief, wat een totale responsgraad van 34,7% 

vormt. Men dient daarom de mogelijkheid te overwegen dat de korpsen die deelnemen 

aan het onderzoek vaak diegene zijn die het meest gemotiveerd zijn of diegene zijn die 

welbepaalde initiatieven ondernomen hebben.  

 

Belgische politiezones 

(N=196) 

Aantal 

zones 

Percentage Percentage van de 

politiezones die 

geantwoord hebben (N=67) 

Vlaamse politiezones 46 22,9% (39 % van de 67,2% 
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(N=118) Vlaamse politiezones) 

Waalse politiezones 

(N=72) 

21 10,7% (29,2% van de 

Waalse politiezones) 

31,3% 

Brusselse 

politiezones (N=6) 

1 0,5% (17% van de 

Brusselse politiezones) 

1,5% 

 

Tabel 3: Overzicht van de politiezones die reageerden op de briefrondvraag 

 

We veronderstellen geen representativiteit van de steekproef voor het geheel van 

Belgische lokale politiekorpsen. Het ging bovendien niet om een gestandaardiseerde 

bevraging en de verschillen tussen de korpsen die geantwoord hebben, zijn inderdaad 

zeer groot. Men kan hier dus geen algemene conclusies uit trekken voor alle 

politiezones. De inventaris geldt wel als bron van ideeën, voorgesteld tegen de 

achtergrond van het beleidsinstrumentenkader van Lamboo (2005).  

 

• Verschillende documenten betreffende integriteit en deontologie binnen de Belgische 

politie werden op het internet opgezocht of bij overheidsinstanties aangevraagd. De 

onderzoeksequipe onderwierp deze documenten aan een documentenanalyse. De 

belangrijke bevindingen zijn in de inventaris opgenomen. 

 

• Vervolgens vervolledigde de onderzoeksequipe het reeds vergaarde 

onderzoeksmateriaal aan de hand van informatie uit kwalitatieve, mondelinge interviews. 

Op basis van de initiële zoektocht naar documenten werd informatie verkregen, die de 

eerste selectie voor kwalitatieve expertinterviews mogelijk maakte. De toegang tot deze 

onderzoekssubjecten verkreeg de onderzoeksequipe via contacten met personen uit het 

begeleidingscomité of door zelf contacten te leggen. Op basis van interessante informatie 

verzameld in de eerste interviews verkreeg de onderzoeksequipe contactgegevens van 

andere personen die vervolgens gecontacteerd werden. 

De vragenlijsten gehanteerd in de semi-gestructureerde interviews stelde de 

onderzoeksequipe op aan de hand van de bestudeerde literatuur, maar uiteraard met 

specifieke accenten naargelang de dienst, het korps of de school waartoe de 

geïnterviewde behoorde. Naarmate de interviews vorderden, kon de onderzoeksequipe 

bijvragen stellen die vooraf niet vastgelegd waren, maar op het moment zelf wel relevant 

leken.  

Er werden interviews verricht met verscheidene personen. 

� Personen van de federale politie, die op één of andere wijze te maken hadden 

met het uiteengezette actieplan ‘integriteit van de federale politie’. 



 

 58 

� Personen uit lokale politiezones, die in hun antwoord op onze briefvraag goed 

uitgewerkte initiatieven aanhaalden. 

� Personen uit Belgische politiescholen. 

 

Geïnterviewden Aantal 

Personen van de federale politie 10 

Personen van de lokale politie 8 

Personen van politiescholen 4 

 

Tabel 4: Aantal geïnterviewden per categorie. 

 

Om persoonlijke, inhoudelijke interpretaties zo veel mogelijk te beperken, besliste het 

onderzoeksteam om gebruik te maken van een digitale bandrecorder, tenzij de geïnterviewde 

persoon hier bezwaar tegen had. Van de interviews werden vervolgens letterlijke transcripts 

gemaakt. De kans op misinterpretatie werd op deze wijze gereduceerd. Bovendien kunnen 

de getranscribeerde teksten in de eindrapportage verwerkt worden, wat een meerwaarde 

voor het eindrapport betekent. De kans dat men door een bandrecorder meer geremd is en 

sociaal wenselijk zal antwoorden, is hier slechts gering, daar de onderzoeksequipe de 

integriteit op zich niet onderzocht, maar wel het beleid betreffende integriteit en deontologie. 

 

De aldus verzamelde data werden vervolgens gecodeerd. De gehanteerde codes werden 

afgeleid uit het theoretische kader, toegelicht in het eerste deel van het onderzoek. Meer 

specifiek werden de vergaarde gegevens getoetst aan volgende elementen. 

• Het vooropgestelde evenwicht tussen controlerende en stimulerende instrumenten 

(Maesschalck, 2005); waarbij in normale omstandigheden een focus wordt gericht op de 

stimulerende instrumenten 

• het beleidsinstrumentenkader van Lamboo (2005); en 

• de uiteengezette voorwaarden voor een effectief integriteitsbeleid (Lamboo, 2005). 

Op deze wijze analyseerde de onderzoeksequipe de voor de geïntegreerde politiedienst 

ondernomen initiatieven een eerste maal op tentatieve wijze.  

 

De resultaten hiervan werden voorgelegd aan de verschillende interviewrespondenten en aan de 

leden van het begeleidingscomité voor feedback.  
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2. FASE 2: GOEDE PRAKTIJKEN EN FOCUS OP TWEE 

INSTRUMENTEN 

 

In de tweede fase bracht de onderzoeksequipe bestaande inzichten en praktijken in kaart. 

Hiervoor werden allereerst een aantal binnenlandse en buitenlandse relevante organisaties 

onder de loep genomen. Suggesties en aanbevelingen van de leden van het begeleidingscomité 

betreffende ‘goede praktijken’ werden in rekening genomen. 

De bestudeerde binnenlandse organisaties waren het Bureau van Ambtelijke Ethiek en 

Deontologie, FOD Binnenlandse Zaken en de Vlaamse overheid. De uiteindelijke bevindingen 

zijn het resultaat van een diepgaande analyse van Interne documenten, websites en interviews 

met verscheidene personen. 

 

• Helena Declercq. 8 mei 2007. 10u t/m 12u. Katholieke Universiteit Leuven. Leuven. 
• Wim De Naeyer. 11 mei 2007. 13u30 t/m 15u. Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Brussel. 
• Peter Hostyn. 05 april 2007. 14u t/m 15u30. Katholieke Universiteit Leuven. Leuven. 
• Georges Pyl. 16 april 2007. 10u t/m 12u30. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Brussel. 

 

De onderzochte buitenlandse organisaties werden geselecteerd op basis van deskresearch en 

suggesties van leden van het Begeleidingscomité. Bij het onderzoek van de buitenlandse 

organisaties lag de nadruk op de beschrijving en evaluatie van de globale strategie van het 

integriteitsbeleid. Ook deze analyse gebeurde tegen de achtergrond van het theoretische kader 

en in het bijzonder de drie hoger vermelde elementen: het evenwicht controlerend-stimulerend, 

het beleidsinstrumentenkader van Lamboo (2005) en de voorwaarden voor een effectief beleid 

(2005). 

 

De eerste onderzochte buitenlandse ‘goede praktijken’ waren het Bureau Integriteit van de 

gemeente Amsterdam en het Bureau Integriteit van de politie Amsterdam-Amstelland. De 

onderzoeksequipe contacteerde de betrokken diensten en maakte de nodige afspraken. Ter 

plaatse werden interne documenten ingekeken en interviews verricht met volgende personen. 

• Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit. Amsterdam. 
• Terry Lamboo. 22 maart 2007. 09u30 t/m 11u30. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
• Mieke Van Tankeren. 22 maart 2007. 13u t/m 14u. Vrije Universiteit. Amsterdam. 
• Karin Lasthuizen. 22 maart 2007. 15u t/m 17u. Vrije Universiteit. Amsterdam. 
• Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 

 

Verworven documentatie werd nadien aan een analyse onderworpen. De websites van de 

betrokken diensten werden eveneens geraadpleegd.  
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Ook het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties werd in het onderzoek naderbij bestudeerd. Hiervoor werd ter plaatse 

een interview verricht met twee personen. 

 

• Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag.  

 

Daarnaast werden verkregen documenten en de website www.integriteitoverheid.nl bestudeerd 

en aan een analyse onderworpen.  

 

De volgende reeks van buitenlandse praktijken kwam aan bod tijdens een studiereis naar 

Finland, die georganiseerd werd door een contactpersoon ter plaatse. Na een uitgebreid 

telefonisch gesprek, waarin de behoeften van de onderzoeksequipe door de contactpersoon 

geëxploreerd werd, heeft deze persoon een planning opgesteld voor een bezoek aan Finland. 

Ter plaatse werden volgende diensten bezocht, waar experts geïnterviewd en interne 

documenten ingekeken werden. 

 

• Het Ministerie van Financiën te Finland (Kirshi Aïjala. 14 mei 2007. 09u t/m 11u30. Ministerie van Financiën. Helsinki). 
• De Finse douaneorganisatie (H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki) 
• Het Finse Parket-Generaal (Raïja Toivianen. 15 mei 2007. 09u t/m 11u. Parket-Generaal. Helsinki.) 
• De Finse politie (Tuïja Saari. 14 mei 2007. 13u t/m 15u30. Ministerie van Binnenlandse Zaken. Helsinki.) 
• Het Nationaal Onderzoeksbureau (Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. 

Vantaa; Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa) 

 

De volgende bestudeerde goede praktijk is de politie van Quebec (Canada), meerbepaald de 

Sûreté du Québec en de SPVM (Service de Police de la Ville de Montréal). De studiereis werd 

georganiseerd door een contactpersoon ter plaatse, die de nodige diensten contacteerde en 

hiermee afspraken maakte. Binnen de Sûrete du Québec en de SPVM werden volgende diensten 

bestudeerd. 

 

• Dienst van de Sûreté du Québec op het niveau van het Ministerie van Veiligheid (Sophie Cayouette, 27 augustus 
2007. 13.30u t/m 15u. Agente de recherche. Direction de l’organisation et des pratiques policières. Quebec ; Chiheb 
Ayed, 27 augustus 2007. 15u t/m 16u. Agent de recherche en droit. Direction de l’organisation et des pratiques 
policières. Quebec).  

• De dienst van de deontologische commissaris (Claude Simard, 28 augustus 2007. 09u t/m 10u. Commissaire à la 
déontologie. Québec ; Robert Foy, 28 augustus 2007. 10u t/m 11u30. Secrétaire Commissaire à la déontologie. 
Québec ; Louise Letarte, 28 augustus 2007. 11u30 t/m 14u. Avocat Commissaire à la déontologie; André Sénécal, 28 
augustus 2007, 13u t/m 14u. Directeur des enquêtes Commissaire à la déontologie). 

• De dienst ‘tucht/interne zaken’ van de Sûreté du Québec op centraal niveau (Claude Germain Jr., Martine Perreault, 
Donald Ferland en Michel Gendron, 29 augustus 2007. 8u30 t/m 12u. Direction des Affaires Internes Sûreté du 
Québec, Montreal). 

• Het deontologisch comité (Gilles Mignault, 29 augustus 2007. 14u t/m 17u. Comité de déontologie, Montreal). 
• De dienst werving en rekrutering van de Sûreté du Québec (Normand Lee en Francine Pouchet, 30 augustus 2007. 

11u t/m 12u30. Direction de recrutement Sûreté du Québec, Montreal). 
• De dienst ethische strategieën van de Sûreté du Québec (Jacques Locas, 30 augustus 2007. 08u30 t/m 11u. Service 

du Développement des stratégies en éthique, Montreal). 
• De Nationale Politieschool van de provincie Quebec (Pierre-Saint-Antoine. 31 augustus 2007. 9u t/m 10u. Ecole 

nationale de police du Québec. Nicolet.; Yves Carpentier. 31 augustus 2007. 10u t/m 12u. Ecole nationale de police 
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du Québec. Nicolet; Louis Boudreault. 31 augustus 2007. 13u15 t/m 15u15. Ecole nationale de police du Québec. 
Nicolet). 

• Daniel Legault. 30 augustus. 13.30u t/m 16.30u. Direction des enquêtes de la SPVM. Montréal. 

 

De laatste goede praktijk is de Police Nationale in Frankrijk. Ook hier werd het programma op 

punt gesteld met behulp van een contactpersoon ter plaatse. Volgende diensten werden bezocht. 

 

• Algemene Inspectie van de Police Nationale (Jacques Lamotte, 10 september 2007. 10u t/m 10u30. Chef 
Algemene Inspectie Police Nationale (IGPN). Parijs ; Christophe Fichot, 10 september 2007. 14u t/m 15u45. 
Divisiecommissaris IGPN. Parijs ; André-Michel Ventre. 10 september 2007. 10u30 t/m 
12u30.Divisiecommissaris IGPN. Parijs; Christophe Fichot, 14 september 2007. 10u t/m 11u30. 
Divisiecommissaris IGPN. Parijs). 

• Centrale Directie van de Publieke Veiligheid (Hubert Weigel. 10 september 2007. 16u t/m 16u30. Vice-directeur 
DCSP. Parijs ; Marc Baudet. 10 september 2007. 16u30 t/m 18u15. Technisch consulent DCSP. Parijs). 

• Hoge Autoriteit van de strijd tegen discriminatie (Rachid Azizi. 11 september 2007. 10u t/m 12u. 
Onderzoekscoördinator HALDE. Parijs). 

• Nationale deontologische commissie van de publieke veiligheid (Nathalie Duhamel. 11 september 2007. 15u t/m 
17u. Secretaris-generaal Nationale deontologische commissie van de publieke veiligheid. Parijs). 

• Directie van de opleiding Police Nationale (Armand Huby. 12 september 2007. 9u30 t/m 16u. Directeur van de 
Directie van de Opleiding Police Nationale. Lognes). 

• Nationale politieschool Chatelguyon (Fabienne Lewandowski. 13 september 2007. 09u t/m 13u. Directrice 
Nationale Politieschool Chatelguyon. Chatelguyon). 

• Nationaal Opleidingsinstituut Police Nationale (Bernard Rey. 13 september 2007. Directeur Nationaal 
Opleidingsinstituut Police Nationale. Clermont-Ferrand). 

 

Van elk van deze diensten werden uiteraard ook documenten en websites geanalyseerd. 

 

Daarnaast richtte de onderzoeksequipe in de tweede fase de focus op twee specifieke 

instrumenten, meerbepaald trainingen en metingen. Deze twee instrumenten werden 

geselecteerd omdat er vanuit de politie vraag en interesse was naar meer uitdieping hieromtrent. 

Wat de trainingen betreft, werd allereerst deskresearch verricht om een algemeen theoretisch 

kader te schetsen. Vervolgens werden de verschillende trainingsvormen, die in de binnenlandse 

en buitenlandse relevante organisaties werden bestudeerd, geanalyseerd en werden bouwstenen 

voor een training geformuleerd. Een aantal trainingen werden bijgewoond om een duidelijk beeld 

te krijgen van de gehanteerde aanpak. 

Wat de focus op metingen betreft, werd eveneens de nationale en internationale literatuur 

aangaande integriteitsmetingen bestudeerd. Op basis van het deskresearch, onderzochte goede 

praktijken en een interview (Bart De Bie, 22 augustus 2007. 09u t/m 11u. I-force. Dendermonde) 

konden verschillende types meetinstrumenten onderscheiden worden. 

 

Tot slot werd op vraag van het begeleidingscomité de verhouding bestudeerd tussen de lokale 

politiezones en de lokale beleidsmakers. De korpschef moet bij het nemen van initiatieven 

betreffende integriteit immers rekening houden met diverse andere actoren, waaronder de 

burgemeester(s) en het politiecollege. De vraag stelt zich of deze machtsverhoudingen het 

nemen van initiatieven al dan niet bemoeilijken. Hiervoor werden verschillende korpschefs en 

burgemeesters geïnterviewd. 
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• Marc Snels, 23 april 2007. 14u t/m 16u. Zonecommissariaat Noorderkempen. Merksplas. 
• Gwen Merckx, 7 mei 2007. 10u t/m 12u. Zonecommissariaat Rupel. Boom. 
• Jean-Marie Joseph. 09u t/m 11u. Hoofdcommissariaat Moeskroen. Moeskroen. 
• F. Carlier, 25 juli 2007. 10u t/m 12u. Zonecommissariaat Gent. Gent. 
• F. Dewulf. 17 juli 2007. 10u t/m 12u. Zonecommissariaat Brugge. Brugge. 

 

 

Doordat na een aantal interviews geen nieuwe vaststellingen meer naar voren kwamen, werd de 

opname van nieuwe elementen en de uitvoering van bijkomende interviews stopgezet. Saturatie 

werd bereikt.  

 

 

3. FASE 3: AANBEVELINGEN BELGISCHE CONTEXT 

 

In de derde fase werden, op basis van de literatuuranalyse en het onderzoek van de 

verschillende goede praktijken, aanbevelingen voor de Belgische context geformuleerd en 

gevalideerd. De nadruk ligt hierbij op de vertaling van de gangbare praktijken en inzichten 

naar de Belgische context.  

Om de haalbaarheid van de verschillende instrumenten te onderzoeken en de instrumenten te 

vertalen naar de Belgische context werd een focusgroep georganiseerd, waarbij verschillende 

experts betreffende integriteit uitgenodigd werden. 

 

• Paul Spaens (Vaste Commissie van de Lokale Politie) 
• Renato Guion (Federale Politie – directie van de interne relaties) 
• Peter Hostyn (FOD Budget en Beheer, Bureau voor Ambtelijke ethiek en deontologie) 
• Michel Schrauwers (personeelsdirecteur politiezone Schaarbeek) 
• Thierry Gillis (Algemene Inspectie) 
• Guido van Wymersch (Algemene Inspectie) 
• Annemie Breëns (Bureau Integriteit Antwerpen) 
• Peter De Roeck (FOD Budget en Beheer, Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie) 
• Gunter Schryvers (Interne Audit van de Vlaamse Administratie) 
• Helena De Clercq (Coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid) 
• Marc Snels (korpschef politiezone Noorderkempen) 
• Kim Loyens (Leuvens Instituut voor Criminologie) 

 

De opmerkingen, aanbevelingen en suggesties van de verschillende experts werden 

geanalyseerd en in het eindrapport opgenomen. 

 

Wat de focus op instrumenten betreft, werd in de politiezone HERKO op 3 oktober van 9u t/m 12u 

een testopleiding georganiseerd, gebruik makend van de methode van Maesschalck (2004a). Er 

namen 10 participanten deel aan de training, waaronder acht inspecteurs en twee CALOG-

personeelsleden. De training verliep als volgt. 
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• Er werd een theoretische uiteenzetting gegeven waarin de definitie van integriteit, het belang 

van integriteit voor de politie, de controlerende en stimulerende benadering van 

integriteitsbeleid en het besluitvormingsmodel van Cooper aan bod kwamen. 

• De specifieke waarden van de politiezone HERKO werden besproken en bediscussieerd, 

waardoor zij een concrete invulling kregen. 

• De deelnemers maakten samen een plenaire dilemmaoefening, waarbij de specifieke 

waarden van de politiezone HERKO en het besluitvormingsmodel van Cooper gebruikt 

werden. 

• Aan elk van de deelnemers werd gevraagd een persoonlijk dilemma te formuleren. Deze 

dilemma’s werden vervolgens eerst in kleine groepjes behandeld en daarna plenair 

besproken. 

• Op het einde van de training werd ruimte gelaten voor vragen en opmerkingen. 

De deelnemers waren overwegend positief over de training. Hun opmerkingen werden 

geïntegreerd in het hoofdstuk over ‘focus op instrumenten’. 

 

Daarnaast werd een focusgroep georganiseerd betreffende trainingen, waarbij verschillende 

experts op het gebied van trainingen werden uitgenodigd. 

 

• Herman Vercoutter (korpschef politiezone Lubbeek) 
• Anne Laevens (FOD Binnenlandse Zaken- Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid) 
• Jan Vanhauwere (korpschef politiezone HERKO) 
• Renato Guion (federale politie- Dienst voor de Interne Relaties) 
• Patricia Van den Bossche (Agentschap voor Overheidspersoneel) 
• Peter Hostyn (FOD Budget en Beheer, Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie) 
• Gunther Ceuppens (Binnenlandse Zaken- Algemene Directie Veiligheid- en Preventiebeleid) 
• Bart De Bie (vennoot I-force) 
• Paul Schoolmeesters (secretaris-generaal Securitas) 

 

 

Op basis van de analyse van al deze data werd een toolbox ontwikkeld op maat van de Belgische 

politie. Aan de hand van de ontworpen toolbox kunnen de federale diensten en lokale 

politiekorpsen hun integriteitsbeleid (verder) uitwerken, de deontologische principes op de 

werkvloer laten doordringen en op deze wijze de integriteit in hun dienst/korps bevorderen.  
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DEEL III INTEGRITEITSBELEID BINNEN DE GEÏNTEGREERDE 

POLITIE: DE CONTEXT 

 

1. BESCHRIJVING CONTEXT GEÏNTEGREERDE POLITIE 

 

In de decennia voor de politiehervorming kenmerkte het Belgische politiewezen zich in sterke 

mate door de historisch gegroeide, maar problematische verhouding tussen de gemeentepolitie, 

Rijkswacht en gerechtelijke politie, die zich op het terrein concretiseerde door tal van problemen. 

Elke beleidsmaatregel die daaraan trachtte te verhelpen, werd begrepen in relatie tot de 

onderlinge machtsverhoudingen tussen de betreffende politiediensten (Pyl en Liners, 2007). 

 

Tot in de eerste helft van de jaren ’80 bestond het politielandschap in België uit de 

gemeentepolitie, gerechtelijke politie en de Rijkswacht. In het politiebeleid werd een traditioneel 

politiemodel met een focus op ‘crime fighting’ centraal gesteld. Hoewel het politielandschap in dit 

decennium met meerdere gewelddadige gebeurtenissen te maken kreeg (o.a. bomaanslagen 

CCC en roofovervallen Bende Van Nijvel), werd het politiestelsel niet gedestabiliseerd, maar kon 

het zijn positie versterken en de ‘law and order’ benadering rechtvaardigen (Van Outrive, e.a., 

1992).  

In de tweede helft van de jaren ’80 brachten een aantal gebeurtenissen (gewelddadige 

onderdrukking mijnstakingen in ’86-’87 door de Rijkswacht, arrestatie van verscheidene 

rijkswachters, verdenking betrokkenheid van deze rijkswachters bij de Bende van Nijvel en 

andere criminele activiteiten) het vertrouwen in de verschillende politiediensten en het geloof in 

hun integriteit aan het wankelen. De verkiezingen van december 1987 brachten de socialisten na 

zes jaar oppositie weer aan de macht. Zij deden heel wat beleidsvoorstellen, die finaal de 

convergentie van de drie politiediensten zouden vergemakkelijken: demilitarisering van de 

Rijkswacht, maatregelen om de parlementaire controle op politie- en inlichtingendiensten te 

verscherpen, etc. (Van Outrive e.a., 1992). De onderzoekscommissie ‘Bende van Nijvel’ werd, na 

twee jaar eerder voorgesteld te zijn, geïnstalleerd. Deze commissie stelde vast dat de onderlinge 

relaties tussen de verschillende politiediensten, maar ook de relaties met justitie aanleiding gaven 

tot conflicten en wantrouwen. Dit leidde tot het gebruik van methoden die balanceerden op de 

rand van het wettelijke of die zelfs die grens overschreden door een gemis van regelgeving rond 

deze methodes (Goossens, 2001).  

De bevindingen van deze commissie, maar ook de initiatieven van de toenmalige Minister van 

Binnenlandse Zaken, leidden tot de regeringsmededeling van 5 juni 1990 betreffende de 

ontwikkeling van een programma inzake ordehandhaving veiligheid van de burgers en 

beteugeling van misdrijven, beter gekend als het Pinksterplan, dat een ambitieuze lijst van 
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beleidsintenties formuleerde, o.a. de demilitarisering van de Rijkswacht en samenwerking tussen 

de verschillende politiediensten op lokaal niveau. Dit plan werd gedomineerd door de retoriek van 

‘community policing’ (De Kimpe en Ponsaers, 2001). 

 

Hoewel het Pinksterplan een aantal belangrijke veranderingen omvatte die de basis vormden 

voor de latere hervormingen, was het geen coherent plan, maar eerder een verzameling van 

beleidsintenties. In de daaropvolgende jaren van implementatie van het plan werd het beleid 

verder gefocust. De maatregelen ter stimulering van de samenwerking tussen de verschillende 

politiediensten op lokaal niveau bleken belangrijk te zijn ter voorbereiding van de toekomstige 

integratie van de politiekorpsen. Ondertussen deden er zich weer een aantal problematische 

gebeurtenissen voor, waaronder de onbekwaamheid van de politie om de mysterieuze overvallen 

van de Bende van Nijvel op te lossen. Opnieuw kwam de problematische relatie tussen de 

verschillende politiediensten op de voorgrond (Van Outrive e.a., 1992). 

 

In 1996 barstte de zaak Dutroux in alle hevigheid los. De bevolking ervoer een sterke 

vertrouwenscrisis in alles wat het systeem vertegenwoordigde: politici, politie, het gerechtelijke 

systeem etc. Het publiek uitte haar ongenoegen, met als hoogtepunt de zogenaamde ‘Witte 

Mars’. Het parlement kon deze oproep niet negeren en installeerde nogmaals een parlementaire 

onderzoekscommissie, die moest nagaan hoe politie en justitie in deze zaak tewerk waren 

gegaan. Het uiteindelijke rapport van de commissie legde o.a. de slechte relaties tussen de 

politiediensten op tafel.5 Het rapport formuleerde aanbevelingen voor een revolutionaire 

politiehervorming (De Kimpe en Ponsaers, 2001): een geïntegreerde politie, gestructureerd op 

twee niveaus. In het rapport van de commissie Dutroux wordt ook expliciet over deontologie 

gesproken (cf. Deel III, 2.1.).  

Hoewel er aanvankelijk een consensus bestond over de inhoud van het gepresenteerde rapport, 

bleek deze consensus achteraf nog vrij zwak. Het plenaire debat over het rapport onthulde 

bovendien een controverse betreffende de interpretatie van de aanbevelingen. De regering 

besliste dan ook om de aanbevelingen van de commissie Dutroux om één geïntegreerde 

politiedienst tot stand te brengen niet op te volgen en werkte een eigen plan uit waarin de twee 

grote politiediensten bleven bestaan (Maesschalck, 2002). 

 

De ontsnapping van Dutroux in april 1998 had het effect van een aardverschuiving. Hoewel hij 

een aantal uren later weer opgepakt werd, toonde deze gebeurtenis aan de gehele politieke 

wereld de noodzaak van een snelle actie om het vertrouwen in de instellingen te herstellen. 

Plotseling werd er ruimte gecreëerd voor gemeenschappelijk overleg over de reorganisatie van 

de politiediensten en de hervorming van de gerechtelijke organisatie, meerbepaald het 

                                                 
5 Gedr. St. Kamer, 1998, nr. 713/8. 
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‘Octopusoverleg’. De vroegere controverses werden snel overwonnen en na een aantal weken 

werd een algemene overeenkomst bereikt (“Octopusakkoord”). De wet tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus werd nog geen half jaar na indiening 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.6 

 

Aldus werd in de laatste twee decennia geleidelijk het pad geëffend werd naar deze convergentie 

van de drie politiediensten (Maesschalck, 2002). In de jaren voor de hervorming werd de 

gelijkwaardigheid tussen de Rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie meer en meer 

gerealiseerd.  

• De Rijkswacht werd gedemilitariseerd, waardoor het beheer over dit korps werd 

overgeheveld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en deels aan die van Justitie.7 

• De gerechtelijke politie kreeg een piramidale structuur.8 

• De gemeentepolitie werd in aanzienlijke mate geprofessionaliseerd en gemoderniseerd. 

Via Koninklijke en Ministeriële Besluiten werden tal van maatregelen getroffen om de 

werving, selectie en opleiding van het lagere en hogere kader te verbeteren, terwijl de 

financiële capaciteit van de gemeentepolitie uitgebreid werd om de materiële 

infrastructuur en uitrusting van het korps te moderniseren (Fijnaut, 1993). 

 

De federale politie is operationeel sinds 1 januari 2001, de lokale politiekorpsen, op een paar 

pilootzones na, sinds 1 januari 2002. De lokale politie omvat 196 lokale politiezones. Hierbij 

worden zowel eengemeentezones als meergemeentezones gevormd. In een meergemeentezone 

wordt de lokale politie zodanig georganiseerd dat er één of meerdere politieposten zijn in elke 

gemeente. 

Op het vlak van beheer en gezag over de lokale politie, zijn de bestuurlijke en gerechtelijke 

overheden bevoegd (burgemeester, gemeenteraad, college van burgemeesters en schepenen, 

Minister van justitie, Minister van binnenlandse zaken, parket,…) in een eengemeentezone. In 

een meergemeentezone werden twee nieuwe organen in het leven geroepen. De bevoegdheden 

op het gebied van organisatie en beheer worden uitgeoefend door een zogenaamde politieraad 

(in eengemeentezone de gemeenteraad) en politiecollege (in eengemeentezone het college van 

burgemeesters en schepenen). Bovendien wordt in elke lokale zone een zonale veiligheidsraad 

opgericht, de opvolger van het voormalige vijfhoeksoverleg (Goossens, 2001). 

De federale politie wordt geleid door een commissaris-generaal, onder wie alle algemene 

directies en diensten van de federale politie ressorteren.9 De algemene directies op hun beurt 

                                                 
6 Gedr. St. Kamer, 1998, nr. 1676/1. 
7 Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de wet van 2 december 1957 op de Rijkswacht en van de wet van 27 december 1973 
betreffende het statuut van het personeel van het actief kader van het operationeel korps van de Rijkswacht en houdende 
demilitarisering van de Rijkswacht, B.S. 26 juli 1991. 
8 K.B. 2 september 1991 betreffende het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten, B.S. 21 
september 1991. 
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worden geleid door een directeur-generaal. Deze directies vormen naast de gedeconcentreerde 

gerechtelijke directies en de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties de onderdelen van 

de federale politie.10 

In maart 2006 werden de vijf federale directies van de politie gereduceerd tot drie directies. 

• De algemene directie van de ‘gerechtelijke politie’ 

• De algemene directie van de ‘bestuurlijke politie’ 

• De algemene directie van de ‘ondersteuning en het beheer’ 

De hervorming tot drie directies werd gerealiseerd met de bedoeling een meer eenvoudige en 

transparante structuur, kortere beslissingslijnen, een grotere responsabilisering, etc. te 

verwezenlijken (Dewael, 2006).  

 

De implementatie van de geïntegreerde politiedienst gebeurde erg snel, waardoor een aantal 

belangrijke tussenstappen onvoldoende aandacht kregen. Men had oog voor de structurele 

hervorming, terwijl men tijdens de herstructurering, zoals Punch, Tieleman en van den Berg 

(1999) stellen, meer aandacht had moeten besteden aan het culturele aspect en integriteit 

gedurende de hervorming. Van een geleidelijke integratie van de drie voormalige reguliere 

politiediensten was aldus geen sprake. 

 

 

2. AANDACHT VOOR INTEGRITEIT BINNEN DE POLITIE 

 

2.1. VOOR DE POLITIEHERVORMING 
 

De brede en expliciete aandacht voor integriteitsbeleid is er vooral gekomen na de 

politiehervorming, maar ook daarvoor werd ad hoc gewezen op de nood eraan. Hier volgen 

enkele voorbeelden. 

• Eind jaren ’80 werd een Parlementaire Onderzoekscommissie ingesteld, die belast was met 

het onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van banditisme en terrorisme gebeurt. Een 

aantal leden van deze onderzoekscommissie suggereerden reeds de aanvaarding van een 

deontologische code voor de politiediensten (Van Ryckeghem, 2006). 

• In 1990 verscheen het “Waardencharter”, dat van toepassing was voor zowel de Rijkswacht 

als de Gemeentepolitie. De niet-naleving van dit charter kon bestraft worden (Van 

Ryckeghem, 2006). 

                                                                                                                                                 
9 K.B. 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheid van de federale politie, B.S. 23 november 2006. 
10 Wet 20 juni 2006 tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie, B.S. 26 juli 2006. 
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• In het Pinsterplan van 5 juni 1990 werd de ontwikkeling van een ethische code 

aangekondigd.11 

• Ook in de rapporten van de onderzoekscommissies naar aanleiding van de bende van Nijvel 

en de zaak Dutroux werd aandacht aan integriteit besteed. Hoewel deze commissies ethiek, 

deontologie of integriteit niet expliciet vernoemden in de rapporten, bevatten de conclusies 

toch elementen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband stonden (Pyl en Liners, 

2007).  

 

Het woord integriteit komt voor de eerste maal expliciet aan bod in de organieke wet van 1998.12 

In het artikel 130 wordt integriteit aangehaald: ‘Het statuut van de politieambtenaren waarborgt 

hun integriteit.’13 De wetgever hecht op deze wijze aldus belang aan de integriteit van de 

politiefunctionarissen. 

In het Federaal Veiligheids- en Detentieplan (2000)14 wordt verwezen naar integriteit, in de zin 

van bestrijding van corruptie. Deze aandacht wordt hernomen in de Kadernota Integrale 

Veiligheid (2004), waarin de bestrijding van corruptie en de oprichting van een nieuw Bureau voor 

Ethiek en Ambtelijke Deontologie, dat de preventie van corruptie binnen de federale overheid als 

opdracht, centraal staan. Deze Kadernota Integrale Veiligheid gold als inspiratiebron voor het 

Nationaal Veiligheidsplan van de federale politie en deels voor de lokale plannen.  

 

 

2.2. NA DE POLITIEHERVORMING 

 

2.2.1. INTEGRITEIT ALS STRATEGISCHE DOELSTELLING 
 

Integriteit vormt één van de strategische doelstellingen die door de federale politie werd 

vastgelegd in het eerste Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2001.15 De politiediensten moeten 

hiervoor, zoals opgetekend in het NVP16, een aantal maatregelen treffen. 

• Men dient preventieve maatregelen te ontwikkelen om integriteitsproblemen te 

voorkomen. 

• Het personeel moet gesensibiliseerd worden via opleiding en communicatie. 

                                                 
11 Vragen en Antwoorden Belgische Senaat. Zitting 1997-1998. Bulletin 1-66. Vraag nr. 676. 
12 Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 5 
januari 1999, 132. 
 13 Art. 130 Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, 
B.S. 5 januari 1999, 132. 
14 Ministerie van Justitie (2000). Federaal Veiligheids- en Detentieplan. Beschikbaar op 
http://194.7.188.126/justice/index_nl.htm.  
15 Ministerie van Binnenlandse Zaken (2001). Krachtlijnen van het Nationaal Veiligheidsplan. 46p. 
16 Ministerie van Binnenlandse Zaken (2001). Krachtlijnen van het Nationaal Veiligheidsplan. 46p. 
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• Men moet de strikte naleving van de deontologische regels tijdens de taakuitvoering 

waarborgen.  

• Een adequate en strenge beteugeling van elke integriteitsinbreuk moet verzekerd 

worden. 

 

De federale politie benadrukt aan de ene kant dat er geen ernstig integriteitsprobleem is bij de 

politie, maar stelt anderzijds wel dat voortdurend aandacht moet worden besteed aan het thema, 

zelfs indien er zich geen ernstige integriteitsproblemen voordoen.17 Zo stelt men dat integriteit 

een essentieel element is voor het welslagen van de ondernomen acties op het gebied van 

veiligheid18. In hetzelfde Nationaal Veiligheidsplan van 200119 werd ‘het permanente streven naar 

integriteit’ als één van de uitgangspunten beschouwd, wat de werking van de federale politie 

betreft. Ook de lokale politie diende zich te houden aan de strategische doelstellingen in de 

ontwikkeling van de Zonale Veiligheidsplannen. Zij waren tevens gebonden aan de strategische 

doelstelling ‘integriteit’. De lokale politiezones konden zich echter niet houden aan deze 

doelstelling inzake integriteit vermits zij pas één jaar later werden opgericht. 

De jaarrapporten van het Comité P suggereren in elk geval dat er zich integriteitsproblemen 

voordoen binnen Belgische politiekorpsen en dat er maatregelen kunnen genomen worden om de 

organisatie minstens weerbaarder te maken tegen deze schendingen.20  

 

2.2.2. ACTIEPLAN INTEGRITEIT 
 

In 2001 werd een strategisch seminarie door de federale politie georganiseerd. De commissaris-

generaal, de verschillende directeurs-generaal, een aantal directeurs en de directie van de 

werking en van de coördinatie van de federale politie (CGC) waren hierbij aanwezig. Tijdens dit 

seminarie werden het actieplan van de federale politie betreffende integriteit en de definitie van 

integriteit goedgekeurd, gesteund door de Minister van Binnenlandse Zaken.  

De definitie werd benaderd, zoals omschreven in het rapport van de parlementaire commissie 

Dutroux-Nihoul.21 In deze definitie worden begrippen als normvervaging, onrechtmatig gedrag en 

corruptie in de benadering van integriteit geïntegreerd. Deze handelingen/gedragingen worden 

over het algemeen vermeld in wetteksten. De niet-naleving ervan vormt een inbreuk op de 

integriteit. Daarnaast bestaat eveneens een hele reeks van gedragingen die tegen het 

integriteitsprincipe ingaan, zonder een overtreding van de wet te vormen. Integriteit wordt dus 

                                                 
17 Zie http://www.hrpol.be.  
18 N. (2001). “Wat verstaan we onder integriteit”. Infonieuws. 1367: 1-2. 
19 Ministerie van Binnenlandse Zaken (2001). Krachtlijnen van het Nationaal Veiligheidsplan. 46 p. 
20 Zie http://www.comitep.be.  
21 R. Landuyt en N. ’t Serclaes, Verslag namens de onderzoekscommissie van het parlementair onderzoek naar de wijze 
waarop het onderzoek door de politie en het gerecht gevoerd werd in de zaak Dutroux-Nihoul en consoorten. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, doc. 713/6-96/97, zitting van 14 april 1997. 
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eerder onrechtstreeks gedefinieerd op basis van handelingen en/of gedragingen die men afkeurt 

of verplichtingen die men zich oplegt. Aan deze gehanteerde definitie ligt een negatieve lading 

ten grondslag. Toch wordt in verschillende wetteksten ook uitgegaan van een continuüm met 

betrekking tot het integriteitsbegrip, wat eveneens gepubliceerd werd in één van de ‘infodocs’. 

Daarnaast werd ook het actieplan integriteit, gecoördineerd door de directie van de interne 

relaties (DSI), ontwikkeld door verscheidene directies. Dit actieplan vormde een middel om de 

strategische doelstelling van het eerste Nationaal Veiligheidsplan te bereiken. Elk semester 

diende de DSI te rapporteren aan de dienst nationaal veiligheidsplan (commissariaat-generaal). 

Op het moment van het strategische seminarie en de ontwikkeling van een actieplan integriteit 

was de federale politie reeds een feit, doch van de lokale politie was op dat moment nog geen 

sprake. Het ontwikkelde actieplan was aldus enkel geldig voor de federale politie. 

 

Er zijn signalen van een zekere terughoudendheid in de uitwerking van het plan omdat men 

vreesde, door een dergelijk plan, de indruk te wekken dat er een groot probleem bestond 

betreffende integriteit bij de politie. Waarschijnlijk om dezelfde reden werd integriteit dan ook niet 

meer als strategische doelstelling vermeld in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan van 2002. Die 

beslissing deed echter de vraag rijzen wat er nu moet gebeuren met het actieplan. Binnen de 

directie van de interne relaties (DSI) besloot men om op eigen initiatief met het actieplan verder 

te gaan. In 2002 werd aldus gestart met de uitwerking en coördinatie van dit actieprogramma, dat 

een globale aanpak beoogt: het gaat om alle personeelsleden en beoogt een engagement op 

lange termijn. Het ontwikkelde plan vertrekt daarnaast vanuit een ‘systemische’ benadering: er 

worden diverse acties ondernomen en gecombineerd in verschillende domeinen. Deze 

systemische benadering is niet altijd evident, daar iedere actor de initiatieven uitwerkt in zijn 

eigen domein en hiervoor verantwoordelijk is. Deze domeinen zijn de volgende.22 

� Strategie 

� Communicatie 

� Functionering (Proces) 

� Selectie en rekrutering 

� Opleiding23 

 

De verschillende echelons in de diverse domeinen voeren de acties uit.24 Een aantal van de 

acties die men in 2001 centraal stelde, zijn vandaag al gerealiseerd. Daarnaast werden nieuwe 

acties ontwikkeld, waardoor het actieplan steeds aangepast werd. Zo tracht men de continuïteit 

van het actieplan te verzekeren, zoals ook door Lamboo (2005) belangrijk wordt geacht.  

                                                 
22 N. (2001). “Integriteit in beelden”. Infonieuws. 1365: 1-2. 
23 Zie http://www.hrpol.be.  
24 Eric Cobut. 21 december 2006. 10u t/m 12u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
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Bij de implementatie van het actieplan speelt de DSI enkel de rol van steundienst, die vanuit de 

filosofie van de geïntegreerde politie de opdracht heeft zowel de federale diensten als de lokale 

korpsen te ondersteunen en hen middelen en een methodologie aan te reiken om zelf, op basis 

van de lokale bijzonderheden, lokale acties te ondernemen. Zij kunnen het uitgewerkte actieplan 

‘integriteit’ niet opleggen aan de lokale politiezones en federale directies. Elke leidinggevende op 

federaal en lokaal niveau is zelf verantwoordelijk en werkt een beleid uit voor zijn eigen 

zone/directie op basis van de lokale bijzonderheden.  

De directeur van de DSI coördineert de acties in de verschillende afzonderlijke domeinen 

afzonderlijk. De implementatie van het actieplan wordt bijgehouden in een document dat geregeld 

wordt bijgewerkt en, op initiatief van de DSI, verstuurd wordt naar de verschillende directies.25 

Het risico bestaat echter dat deze documenten door de leidinggevenden van de domeinen niet 

worden doorgegeven aan de personen die zich met de acties rond integriteit bezighouden. Er zijn 

geen vergaderingen waarbij vertegenwoordigers uit de verschillende domeinen (strategie, 

communicatie, opleiding, etc.) werkelijk rond de tafel zitten. Er grijpen normalerwijze enkel 

meetings plaats tussen de “assen” enerzijds en de directeur van de DSI anderzijds. Hoewel deze 

regeling in de praktijk wellicht meer werkbaar is,26 kan men zich afvragen of, gezien het belang 

van coördinatie, door het gebrek aan een gezamenlijke vergadering geen dynamiek verloren gaat 

die een creatieve discussie tussen de verschillende directies teweeg kan brengen. 

Hoewel de DSI aanvankelijk enkel initiatieven ontwikkelde voor de federale politie, waren de 

ontwikkelde instrumenten na verloop van tijd ook toegankelijk voor de lokale politiezones. 

 

2.2.3. WAARDENCHARTER FEDERALE POLITIE 
 

Eén van de centrale waarden in het waardencharter van de federale politie, zoals ontwikkeld in 

2001, is integriteit: ‘Integer en onpartijdig zijn, de te handhaven normen eerbiedigen en zin 

hebben voor verantwoordelijkheid.’27 Het waardencharter was aanvankelijk enkel van toepassing 

voor de federale politie. In de ontwikkelde deontologische code werd later dit waardencharter 

hernomen, waardoor het van toepassing werd voor zowel de federale als lokale politie. Hoewel 

heel wat diensten reeds een eigen waardenarsenaal (visie, missie en waarden) uitgetekend 

hadden, werd het waardencharter, aldus Philippaerts en Broekaert28, als nieuwe norm top-down 

opgelegd.  

 

                                                 
25 Eric Cobut. 21 december 2006. 10u t/m 12u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
26 Eric Cobut. 21 december 2006. 10u t/m 12u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
27 N. (2001). “De missie en de waarden van de federale politie”. Infonieuws. 1364: 1-3. 
28 Jacques Philippaerts en Tom Broekaert. 01 februari 2006. 14u t/m 16u. Victoria Regina Plantsoen 1, Sint-Joost-ten-
Node. 
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2.2.4. OVERIGE DEFINITIES INTEGRITEIT 
 

Hoewel de definitie die de federale politie hanteert als politionele visie op integriteit wordt 

verspreid, gebruiken de directies van de federale politie of lokale politiezones soms andere 

definities bij de uitwerking van het beleid. De directie van de selectie en rekrutering (DSR) heeft 

op basis van de definitie van de federale politie een checklist opgesteld waarmee gewerkt kan 

worden in het domein. Uit de briefrondvraag blijkt ook dat lokale politiezones integriteit definiëren 

als een opsomming van waarden waaraan men dient te beantwoorden. Van de eerder negatieve 

connotatie, zoals in de definitie goedgekeurd door het management van de federale politie en 

door de Minister van Binnenlandse Zaken, is in deze definities in mindere mate sprake.  

 

 

2.3. ANALYSE EN SUGGESTIES 
 

Bij de oprichting van de federale politie werd “Integriteit”, als strategische doelstelling, 

opgenomen in het Nationale Veiligheidsplan van 2001. Dit gebeurde echter niet meer in het 

daaropvolgende plan. Dit wordt gerechtvaardigd door de stelling dat de verschillende 

doelstellingen betreffende integriteit impliciet terugkomen in de operationele opdrachten van de 

politie.29 Het lijkt echter opportuun deze strategische doelstelling in elk plan te herhalen. Hierdoor 

verdwijnt integriteit niet in de vergeethoek en wordt het belang van integriteit op continue wijze 

benadrukt (Lamboo, 2005). Bovendien is het aanbevelenswaardig dit aandachtspunt ook in de 

zonale veiligheidsplannen over te nemen.  

 

 

3. DE DEONTOLOGISCHE CODE 

 

De deontologische code vormt het uitgangspunt van het onderzoek en verdient daarom een 

aparte plaats in het onderzoeksrapport.  

 

Een aantal deontologische principes, normen en regels zijn terug te vinden in wetteksten, 

Koninklijke en ministeriële besluiten, ministeriële omzendbrieven, reglementen en richtlijnen. De 

regelgever was echter van mening dat deze bestaande teksten onvoldoende antwoord gaven op 

alle deontologische vragen. Daarom werd een Belgische deontologische code voor 

politiediensten ontwikkeld, die bovendien een aantal hiaten in de wetgeving diende op te vullen. 

De ontwikkeling van de deontologische code is echter een werk van lange adem geweest.  

                                                 
29 Zie http://www.hrpol.be.  
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In volgende uiteenzetting wordt allereerst een blik geworpen op de historische ontwikkeling van 

de deontologische code. Vervolgens wordt de inhoud van de code van naderbij bekeken, het 

belang van de deontologische code en de communicatie rond de code uiteengezet.  

 

 

3.1. HISTORISCHE ONTWIKKELING 
 

Door de integratie van de verschillende politiediensten tot één geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus, werd men geconfronteerd met de verschillende subculturen 

eigen aan de verschillende politiediensten. Daarin verandering brengen en tot één politiecultuur 

komen, was aldus een grote uitdaging. Een deontologische code kon hiertoe bijdragen (Snels, 

2004). 

 

Een allereerste proefdruk van de Belgische deontologische code werd in 1999 door één van de 

subwerkgroepen van de werkgroep ‘De Witte’ (genoemd naar de voorzitter) opgesteld. Deze 

werkgroep was in het raam van de Algemene Rijkspolitie belast met de voorbereiding van de 

politiehervorming. Deze werkgroep maakte haar werk binnen een termijn van zes maanden af. 

Het ontwerp en de bijlagen werden in het dossier ‘Statuut van de personeelsleden van de 

geïntegreerde politie – Krachtlijnen’ opgenomen en in de onderhandelingen van de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie met de representatieve vakverenigingen op tafel gelegd. De 

onderhandelingen raakten echter niet afgerond als gevolg van een regeringswissel. Hierdoor 

verdween de werkgroep ‘De Witte’, evenals het ontwerp van de deontologische code (Pyl en 

Liners, 2007).  

 

In mei 2000 keurde de ministerraad het Federaal Veiligheids- en Detentieplan goed. Met 

betrekking tot integriteit/deontologie stelde het plan het volgende.  

 

‘De instanties die corrigerend dienen op te treden tegen bepaalde uitwassen in de samenleving 
zoals justitie en politie moeten zelf integer en betrouwbaar zijn. Zij staan immers in voor de 
normhandhaving, desnoods met dwang of geweld, en worden daarom geacht deze macht op een 
wettelijke en deontologisch verantwoorde wijze aan te wenden. Normafwijkend gedrag, in al zijn 
vormen, tast de geloofwaardigheid van de organisatie, zowel intern als extern, aan en ondermijnt 
het vertrouwen van de burger. Bovenal is dit een bron van normvervaging op zichzelf. Er dient 
dus in eerste instantie duidelijk te worden gesteld wat de norm is zoniet wordt de oogluikend 
toegelaten norm verheven tot de gangbare en juiste norm.’ 30 
 

Het Federaal Veiligheids- en Detentieplan hechtte belang aan de uitwerking van een 

deontologische code, onder toezicht van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. 

                                                 
30 Gedr. St. Kamer, 1998, nr.0716/001. 
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Volgens het plan moest de code een richtlijn vormen die aangeeft hoe elk persoon dient om te 

gaan met regels en normen. De code dient bovendien gestoeld te zijn op verschillende principes, 

waaronder respect voor individuele menselijke waardigheid, verbod op discriminatie en 

voorbeeldfunctie.31 

 

Begin 2001 werd het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de commissaris-generaal van de federale 

politie voor advies. Hij sprak echter een negatief advies uit. Daaropvolgend stelde de Minister van 

Binnenlandse Zaken voor om een nieuwe werkgroep op te richten onder leiding van de federale 

politie zelf. De nieuwe werkgroep besloot een nieuw ontwerp van deontologische code voor te 

bereiden. Hierbij vormde de ‘Europese Code inzake Ethiek van de Politie’ een belangrijke 

inspiratiebron. De gehanteerde nationale documenten waren o.a. de Gecoördineerde Grondwet, 

de Wet op het Politieambt32, de Wet op de Geïntegreerde Politie33 en het zogenaamde 

Mammoetbesluit34 betreffende het politiestatuut (Luyten, 2005). De werkgroep keek ook naar de 

buitenlandse ervaringen en trok hieruit lessen voor de ontwikkeling van de eigen code (Duhaut, 

2004).  

 

De voorbereiding van een ‘nieuw’ ontwerp ging van start in 2001. Aanvankelijk was enkel de 

federale politie betrokken bij de voorbereiding. In tweede instantie werd aan verschillende 

diensten binnen en buiten de politie gevraagd om kritisch advies over het ontwerp te geven: 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Vaste Commissie Lokale Politie, 

Comité P, de Algemene Inspectie, etc.35 Hieruit kwamen verscheidene bemerkingen naar voren. 

Een aantal voorbeelden volgen. 

• Eén van de belangrijkste opmerkingen betrof de leesbaarheid van de code. Daarom werd 

een groep, bestaande uit politiemedewerkers, samengesteld om de leesbaarheid van de 

code te testen. Aan de hand van de verkregen gegevens uit de test werd de code 

aangepast.  

• De Vaste Commissie van de Lokale Politie merkte op dat het gebruik van 

verbodsbepalingen in de code deze laatste deed neigen tot een tuchtinstrument. Daarom 

werd de code in een positieve zin herschreven. 

• Er werd gewaarschuwd voor een te sterke band met het tuchtsysteem. Er diende 

duidelijk gemaakt te worden dat de deontologische code geen bestraffingsysteem vormt. 

Daarom werd in de inleiding van code opgenomen dat de deontologische code niet 

“louter” een tuchtinstrument is. 

                                                 
31 Gedr. St. Kamer, 1998, nr.0716/001. 
32 Wet 5 augustus 1992 op het Politieambt, B.S. 22 december 1992. 
33 Wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 5 
januari 1999, 132. 
34 K.B. 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, B.S. 31 maart 2001, 
10.863. 
35 Eric Cobut. 21 december 2006. 10u t/m 12u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
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Hierdoor kwamen steeds nieuwe twistpunten op de voorgrond, waarover gediscussieerd werd. 

• Het karakter van de code: bindend of niet?  

• De vorm van de code: algemene en vrij korte code of een sterk gedetailleerde code? De 

syndicaten waren voorstanders van een sterk uitgewerkte code, waarin duidelijk werd 

vermeld wat mag en wat niet mag. Uiteindelijk werd geopteerd voor een middenweg.36 

 

De deontologische code van de Belgische politiediensten vond een formele wettelijke basis in het 

statuut van de geïntegreerde politie dat de opstelling van de code toevertrouwde aan de Minister 

van Binnenlandse Zaken. De Raad van State stelde echter dat essentiële elementen van het 

statuut van het personeel van de politiediensten enkel door de Koning kunnen geregeld worden. 

De wet van 26 april 2002 betreffende het personeelsstatuut37, de zogenaamde Exoduswet, legt 

dan ook aan de koning de verplichting op een deontologische code op te stellen. Deze code zou 

de bestaande lacunes en onduidelijkheden in de (inter)nationale wetgeving opvullen en tevens 

een referentiekader scheppen (Pyl en Liners, 2007). 

Begin 2003 werd het advies gevraagd van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij was niet enthousiast 

over het ontwerp van de code. De administratie drong erop aan een ethisch concept als basis 

van de deontologische code te creëren dat het waardenkader waarop de code gebaseerd is 

duidelijk zou omschrijven. Op het einde van 2003 werd beslist tot herlezing van het ontwerp, dat 

tot een aantal aanpassingen aan de tekst en het Verslag aan de Koning heeft geleid (Pyl en 

Liners, 2007).  

In januari 2004 werd het ontwerp van de code overhandigd aan de Minister van Binnenlandse 

Zaken en ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbonden. Het ontwerp werd echter pas een vol 

jaar later behandeld, namelijk vanaf februari 2005 tot en met oktober 2005, de datum waarop een 

principieel akkoord bereikt werd (Pyl en Liners, 2007). 

Tot slot werd de code ter advies voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State kwam tot 

de conclusie38 dat de wijze waarop het verslag aan de Koning en de wijze waarop sommige 

artikelen van de code waren opgesteld, onzekerheid lieten bestaan over de ware aard van de 

code. Was de code enkel een referentiekader met niet bindende gedragslijnen of eerder een 

handleiding met normatieve strekking die reglementair van aard is? 

Er heerste, aldus de Raad van State, eveneens onduidelijkheid over de rechtsgevolgen die de 

code zou moeten hebben (Pyl, 2002b). De Raad stelde zich vragen bij de toepassing van de 

code, gezien een inbreuk van een deontologische regel tegelijk een overtreding vormt van een 

verplichting die of een verbod dat aan de politieambtenaren is opgelegd bij wijze van 

wetsbepaling, die in de code enkel wordt opgenomen of geparafraseerd. Daarom was de Raad 

                                                 
36 Eric Cobut. 21 december 2006. 10u t/m 12u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
37 Wet 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van personeelsleden van de politiediensten, B.S. 
30 april 2002, 18.126. 
38 Advies R.v.St., afdeling wetgeving, tweede kamer, nr. 39.515/2, 21 december 2005. 
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de mening toegedaan dat de deontologische code op zichzelf een geheel van regels vormt 

waaraan het politiepersoneel onderworpen is, hen in hun gedrag moet leiden en waarvan de niet-

naleving tuchtrechtelijk gesanctioneerd wordt.39 De auteurs van de code hebben het advies van 

de Raad van State naast zich neergelegd en beperken zich tot het principe dat wie de code 

naleeft of toepast, geen bestraffing kan oplopen.  

Tot slot wees de Raad van State op een aantal bevoegdheidsovertredingen. Het komt, aldus de 

Raad van State, de Koning niet toe om wetsbepalingen te herschrijven, te herhalen of te 

parafraseren. De Raad meende eveneens dat de Koning de wettelijke bepalingen in de code kon 

aanvullen maar dat hij dit enkel mocht doen voor zover de fundamentele beginselen bij wet waren 

vastgelegd en vanaf het ogenblik dat de ontworpen regel betrekking had op een essentieel 

element van het statuut van de leden van de politiediensten. De Raad was tevens van mening 

dat de code van alle ballast ontdaan moest worden: bepalingen die geen inhoudelijke waarde 

hadden en enkel bevestigden wat al bestaat (Pyl en Liners, 2006). 

Met deze laatste waarschuwing van de Raad van State werd gedeeltelijk rekening gehouden. 

Verscheidene wijzigingen werden aan het Verslag aan de Koning en de tekst van de code 

doorgevoerd (Duhaut, 2003). 

 

 

3.2. INHOUDELIJKE BEPALINGEN DEONTOLOGISCHE CODE 
 

De code zelf vormt een bijlage bij het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling 

van de deontologische code van de politiediensten40. De opdracht tot het opstellen van een 

deontologische code vormde een wettelijke opdracht toevertrouwd aan de Koning, vandaar dat 

de deontologische code in een Koninklijk Besluit gegoten werd.41 

De deontologische code wordt als referentiekader vooropgesteld voor alle personeelsleden van 

de politie, ongeacht of zij deel uitmaken van de federale of lokale politie, van het operationele of 

van het administratieve en logistiek kader, of zij statutaire personeelsleden zijn of bij een 

arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen.42 

In wat volgt, wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de deontologische code. De code 

bestaat, naast het inleidende Verslag aan de Koning, uit vier hoofdstukken die in totaal 81 punten 

omvatten43 en brengt in één tekst een aantal gedragsregels samen die over verschillende 

(wet)teksten verspreid waren.  

Het eerste hoofdstuk bevat een aantal algemene bepalingen met betrekking tot de naleving van 

de code en de oprichting van een deontologische commissie. In punt één van de code wordt 

                                                 
39 Advies R.v.St., afdeling wetgeving, tweede kamer, nr. 39.515/2, 21 december 2005. 
40 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006, 27.086. 
41 N. (2005). “Op de agenda van het syndicaal overleg”. Infonieuws. 1597: 1-2. 
42 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006, 27.086. 
43 Zie http://www.hrpol.be. 
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uitdrukkelijk omschreven dat de naleving van de code tot geen enkele vorm van bestraffing kan 

leiden. De Raad van State was zeer kritisch over dit punt.44  

Het tweede hoofdstuk handelt over de werking van de geïntegreerde politie. Het is 

onderverdeeld in zeven thema’s, meerbepaald de principes en krachtlijnen die de goede werking 

van de geïntegreerde politie waarborgen, de op te nemen verantwoordelijkheden, fundamentele 

waarden, recht op vrije meningsuiting en het beroepsgeheim, recht op informatie, opleiding en 

voortgezette opleiding. Het thema fundamentele waarden besteedt bijzondere aandacht aan 

integriteit en waardigheid van het ambt, meer bepaald aan het zich onthouden van geschenken 

en beloning, gebruik van politiemiddelen voor privédoeleinden en nevenwerkzaamheden. 

In het derde hoofdstuk, dat betrekking heeft op de uitoefening van het politieambt, vindt men 

principes en normen terug aangaande het gebruik van dwang en geweld, informatiebeheer, 

verbalisering, persoonlijke beslissings- en beoordelingsruimte, eerbied voor de persoonlijke 

levenssfeer, politieverhoor, bijstand aan slachtoffers, houding ten opzichte van de pers, etc. 

In het vierde hoofdstuk komen tot slot een aantal specifieke statutaire thema’s aan bod, zoals 

evaluatie, beroepsonverenigbaarheden, klachtenafhandeling en het tuchtstatuut. De assumptie is 

dat deze thema’s onlosmakelijk verbonden zijn met de houding, het gedrag en bijgevolg de 

deontologie van de personeelsleden. 

 

 

3.3. IMPLEMENTATIE DEONTOLOGISCHE CODE 
 

Bij het opstellen van de deontologische code ging men ervan uit dat deze gesitueerd dient te 

worden binnen de politiecultuur. Met de code als instrument, wilde men de politiecultuur in de 

gewenste richting laten evolueren. De code wordt beschouwd als een instrument om de waarden 

en de essentiële normen van de politiediensten beter kenbaar te maken, ze meer kracht en 

autoriteit te geven en aldus een adequate politiecultuur te bevorderen. De code wordt bovendien 

niet voorgesteld als een statisch werkmiddel. Bedoeling is immers dat de code evolueert en wordt 

bijgesteld.45 

 

De verspreiding van de code gaat gepaard met de uitvoering van een communicatieplan (diverse 

artikels in de verschillende informatieblaadjes) en een opleidingsaanbod, waaronder de 

vormingen ‘inleiding tot de deontologische code’ en ‘deontologie als instrument tot 

cultuurevolutie’.  

                                                 
44 Art. 1, K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006. 
45 N. (2005). “Op de agenda van het syndicaal overleg.” Infonieuws. 1597: 1-2. 
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Elk personeelslid kreeg een individueel exemplaar van de deontologische code in de vorm van 

een brochure toegestuurd of overhandigd. Daarnaast organiseerde men op federaal niveau 

informatiesessies voor de leidinggevenden.46 

De verantwoordelijkheid van ieder personeelslid met betrekking tot de deontologische code staat 

centraal. De code wordt vooropgesteld als een instrument van en voor de politie.47 Er wordt in de 

code ook een sterke nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden op alle 

niveaus.48 

 

 

4. STRAFRECHT, TUCHTRECHT EN DEONTOLOGIE 

 

Hoewel strafrecht, tuchtrecht en deontologie elk een andere betekenis hebben, vertonen zij toch 

een aantal raakvlakken. Het is aldus belangrijk om zowel het onderscheid als de raaklijnen in 

beeld te brengen. 

 

4.1.  ONDERSCHEID STRAFRECHT – TUCHTRECHT 

 

De finaliteit van zowel het strafrecht als het tuchtrecht is orde te doen heersen. Dit gebeurt door 

de uitspraak van sancties waarvan wordt verwacht dat zij zowel een preventieve als een 

repressieve werking (zullen) hebben. Beide rechtstakken hebben aldus een gelijkaardig doel en 

gebruiken in essentie eenzelfde techniek om dit doel te bereiken. Toch zijn er belangrijke 

verschillen in de aard van de beslissing waarbij de straf wordt opgelegd, de aard van de 

gedraging die bestraft wordt en de impact van de bestraffing. 

 

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de verhouding tussen strafrecht en tuchtrecht verwijst de 

onderzoeksequipe naar enkele waardevolle werken. 

• Pyl, G. en Liners, A. (2007). Tucht. Handboek voor leidinggevende 

politieambtenaren. Brussel: Politeia. Losbladig. 

• Cools, B. (2004). Op straffe van tucht… Brussel: Politeia. 115 p. 

• Mahieu, W. (2000). De Politie – Het Tuchtstatuut. Brugge: Vanden Broele 

Uitgeverij. Losbladig. 

                                                 
46 N. (2006). “Het Koninklijk Besluit treedt binnenkort in werking”. Infonieuws. 1695: 1. 
47 Dewael, P. (2006). Federale Beleidsverklaring. Luik Justitie en Binnenlandse Zaken. (online). Beschikbaar op 
http://www.premier.fgov.be/nl/politics/20061016_beleidsverklaring_justitie%20en%20biza_nl.pdf.  
48 N. (2001). “De gevolgde aanpak om de cultuur te laten evolueren!”. Infodoc. 74: 1-3. 
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• Haeck, Y., Cromheecke, M. en Lefranc, P. (1997). Tuchtrecht bij de 

politiediensten. Brussel: Politeia. 540 p. 

 

 

4.2. VERHOUDING TUCHTRECHT – DEONTOLOGIE 

 

Wie behoort tot een of andere maatschappelijke groep heeft, precies wegens het lidmaatschap 

van die groep, bepaalde verplichtingen. Wie een inbreuk pleegt op deze voorschriften, kan 

hiervoor bestraft worden door de leiders van de groep. De bedoeling van de uitoefening van de 

tuchtbevoegdheid is volgens Pyl en Liners (2007) de goede werking van de groep te waarborgen 

en het imago van de groep ongeschonden te laten. 

 

De tuchtregeling voor de politiediensten is geregeld door de wet van 13 mei 199949, gewijzigd 

door de wet van 31 mei 2001.50 Deze wet is van toepassing op het voltallige personeel van de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. In tegenstelling tot het strafrecht, waarin 

een zeer limitatieve en precieze omschrijving geldt van alle misdrijven, wordt in het tuchtrecht 

geen concrete omschrijving gegeven van handeling die als tuchtvergrijp beschouwd worden. Het 

tuchtrecht laat de bestraffing van een handeling toe zonder dat deze vooraf door een wet of 

verordening strafbaar werd gesteld. Een tuchtvergrijp wordt in artikel 3 van de tuchtwet51 als volgt 

omschreven: ‘Elke handeling of gedraging, zelfs buiten de uitoefening van het ambt, die een 

tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die van aard is de waardigheid van het ambt in 

het gedrang te brengen, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot het opleggen van een 

tuchtstraf.’ Of een bepaald feit een tuchtvergrijp uitmaakt, wordt volgens Pyl en Liners (2007) 

steeds in concreto bepaald, rekening houdend met onder andere de functie die de betrokkene 

bekleedt en eventuele fundamentele rechten en vrijheden die in het geding zijn. 

 

Deontologie gaat om ‘het geheel van gedragsregels, normen en waarden welke binnen een 

bepaalde groep onder de leden leven’ (Peeters, 2004). Van de deontologische code moet aldus 

Pyl en Liners (2007) verwacht worden dat hij een middel vormt om het gedrag van 

personeelsleden onder controle te houden, maar ook om bij te dragen tot een kwalitatieve 

verbetering van de werking van de organisatie, alsook tot een volwaardige bescherming van de 

burger en de politieambtenaar zelf. 

De deontologische code en het beleid om deze te implementeren worden in heel wat publicaties 

van de politie onderscheiden van het tuchtbeleid. Duhaut (2004), bijvoorbeeld, benadrukt dat het 

                                                 
49 Wet 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, B.S. 16 juni 1999, 22637. 
50 Wet 31 mei 2001 tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, B.S. 19 juni 2001, 20895. 
51 Ibid. 
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beleid om deontologie na te laten leven, vertrekt vanuit een positieve en op inspraak berustende 

logica. Deontologie dient men te beschouwen als een houvast en allerminst als een dwingende 

logica om straffen op te leggen. Ook al veroordeelt de deontologische code in bepaalde gevallen 

expliciet gedragingen of handelswijzen en definieert hij zelfs enkele tuchtvergrijpen (punten 13, 

16, 45 en 57), toch benadrukt de code voornamelijk de geschikte houdingen die men moet 

naleven. De federale politie gaat ervan uit dat de deontologische code het gebied van de tucht 

niet verruimt.52 

 

Volgens de Raad van State is de link tussen het tuchtstatuut en de deontologische code echter 

wel direct en onvermijdelijk.53 De deontologische code van de Belgische politiediensten vormt, 

aldus de Raad van State, een document dat de rechten en plichten van de personen op wie de 

code van toepassing is, concreet omschrijft en dat een rechtstreekse invloed wil uitoefenen op de 

uitvoering van de politieopdrachten.54 De Raad van State vindt dus dat men de code moet 

beschouwen als een geheel van normen en principes waarvan de niet-inachtneming 

tuchtrechtelijk kan vervolgd worden.55 Pyl en Liners (2007) volgen de Raad van State in deze 

redenering en concluderen dat de invoering van deze code in de politieorganisatie een duidelijk 

en normerend kader creëert waarop de tuchtregeling zich wellicht zal steunen om de strafbare 

gedragingen vorm te geven.  

 

 

4.3. VERHOUDING STRAFRECHT - DEONTOLOGIE 

 

Een aantal gedragingen die betrekking hebben op deontologie/integriteit, worden strafbaar 

gesteld in het Strafwetboek. De ambtsmisdrijven waarvan artikel 257 de meest ernstige vorm 

beschrijft, zijn hier een voorbeeld van.56 Deze gedragingen of principes zijn eveneens terug te 

vinden in de deontologische code. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de verhouding tussen 

strafrecht en deontologie verwijst de onderzoeksequipe naar het volgende werk. 

 

Pyl, G. en Liners, A. (2007). Tucht. Handboek voor leidinggevende politieambtenaren. Brussel: 

Politeia. Losbladig. 

 

 

                                                 
52 Duhaut, G. (2005). “Deontologie versus tucht: opheldering”. Infodoc. 116: 5-6. 
53 Raad van State, Advies nr. 39.515/2 van 21 december 2005. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Artikel 257 Strafwetboek. 
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5. BAND INTEGRITEIT – ANDERE BEGRIPPEN 

 

Integriteit vormt geen geïsoleerd begrip. Het kan in verband gebracht worden met heel wat 

andere concepten. In dit hoofdstuk wordt het verband uiteengezet tussen integriteit enerzijds en 

de visie op excellente politiezorg en cultuur anderzijds. Integriteit kan ook nog met andere 

concepten in verband gebracht worden. In deze paragraaf beperken we ons echter tot de 

bespreking van de relatie tussen integriteit en bovenvermelde begrippen.  

 

 

5.1. INTEGRITEIT EN EXCELLENTE POLITIEZORG 

 

De visie op excellente politiezorg is gebaseerd op vier basisbegrippen. 

• Het politiespecifieke model van ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ 

• De politiespecifieke werkwijze van ‘informatiegestuurde politiezorg’ 

• Het basisbegrip van ‘optimale bedrijfsvoering’ 

• Overheidsbeleid betreffende ‘maatschappelijke veiligheid’ 

 

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de visie op excellente politiezorg verwijst de 

onderzoeksequipe naar de basistekst van Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, 

J.-M. (2007) “Naar een excellente politiezorg.” Deze is beschikbaar op http://www.info-

zone.be/biblio/prog-qualipol/qualipol-pub-n/diversen/excellence-text-n.pdf. 

 

Om een excellente politiezorg te kunnen voorzien, is het van belang om de vier basisbegrippen 

‘geïntegreerd’ toe te passen. De maatschappelijke veiligheid vormt de koepel waaronder de 

politie haar bijdrage levert. De gemeenschapsgerichte politiezorg en de informatiegestuurde 

politiezorg zijn in de visie op een excellente politiezorg de politiespecifieke basisbegrippen. De 

gemeenschapsgerichte politiezorg bepaalt dan het soort politie dat België wenst en verwijst 

naar de finaliteit (art. 1 van de Wet op het Politieambt), het culturele kader van de Belgische 

politie en de houding van haar medewerkers. De informatiegestuurde politiezorg hangt 

daarmee samen en verwijst naar een methode die als een rode draad doorheen het geheel van 

de politionele (operationele, beleids- en ondersteunende) processen loopt. Het algemene 

basisbegrip ‘optimale bedrijfsvoering’ is in dit plaatje een ondersteunend managementmodel. 

Het creëert de mogelijkheid om de politiespecifieke basisbegrippen doelgericht, stapsgewijs en 

doordacht te realiseren in de organisatie. 
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Deze combinatie van politiespecifieke en algemene basisbegrippen bepaalt de wijze waarop de 

politie zich intern en extern wil organiseren om haar bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 

veiligheid. Het sleutelwoord dat de excellente politiezorg hierbij kenmerkt, is ‘integratie’: 

• Extern – intern 

• Federaal – lokaal 

• Bestuurlijk – gerechtelijk 

• Binnen de korpsen 

• Tussen de werkprocessen 

 

Voorgaande inzichten vormen de fundamenten van een politiehuis. Het is van belang dat elke 

leidinggevende achter de idee van ‘maatschappelijke veiligheid’ staat, waarbinnen de politie een 

‘gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde politiezorg’ levert via een ‘optimale 

bedrijfsvoering’. Elke lokale zone of federale directie geeft autonoom inhoud en vorm aan de 

begrippen. Elke politie-eenheid richt met andere woorden haar eigen huis in. 

 

In de huistekst ‘Naar een excellente politiezorg’57 wordt expliciet verwezen naar integriteit bij de 

uiteenzetting van de optimale bedrijfsvoering. Daar wordt namelijk gesteld dat het principe van 

‘leiderschap met lef’ integriteit vereist. Maar integriteit, als één van de aspecten van ‘legitimiteit in 

ruime zin’, doorkruist in feite de gehele visie op excellente politiezorg op een impliciete wijze. Een 

politie die niet integer is, legt immers een belangrijke hypotheek op de geloofwaardigheid en het 

vertrouwen in de instelling. Daarom is het van belang om, ter realisatie van de visie op excellente 

politiezorg, aandacht te besteden aan de handhaving en bevordering van integriteit. 

Verderbouwend op de metafoor van het huis zou men kunnen zeggen dat de toolbox de cement 

biedt die de stenen van het huis met elkaar verbindt. Het integere optreden van 

politieambtenaren vormt, aldus Philippaerts en Boekaert58 een absolute noodzaak om een 

kwalitatief goed presterende organisatie te bewerkstelligen.  

 

Ter afronding van deze paragraaf gaan we nog even kort in op de verhouding tussen 

gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ), één van de centrale elementen van de excellente 

politiezorg, enerzijds en integriteit anderzijds. GGPZ kan enerzijds beschouwd worden als een 

middel om integriteitsschendingen ten opzichte van burgers te verminderen. Vanuit de filosofie 

van GGPZ werkt de politie vanuit de wijk en met de bewoners en instellingen van de wijk, om de 

veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De wij-zij-mentaliteit zou hierdoor plaatsmaken voor 

communicatie en gemeenschappelijke belangen. Ook zou GGPZ een andere werkstijl 

                                                 
57 Deze bijdrage is gebaseerd op de tekst van Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). “Naar 
een excellente politiezorg”. Beschikbaar op http://www.info-zone.be. 
58 Jacques Philippaerts en Tom Broekaert. 01 februari 2006. 14u t/m 16u. Victoria Regina Plantsoen 1, Sint-Joost-ten-
Node. 
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teweegbrengen, die minder zou leiden tot geweldsmisbruik, discriminatie en overige ongewenste 

omgangsvormen (Lamboo, 2005).  

De GGPZ moedigt politieambtenaren anderzijds aan om creatieve probleemoplossers te zijn. Het 

stimuleert hen ook om nauwer samen te werken met de burgers en contacten te leggen met 

gemeenschapsverenigingen. Deze bijkomende discretionaire ruimte leidt niet alleen tot nieuwe 

integriteitsdilemma’s die een modern ondersteunend integriteitsbesef vergen, ze kan ook het 

risico op integriteitsschendingen verhogen (O’Malley, 1997).  

Politieambtenaren die te sterk betrokken zijn bij de gemeenschap die zij dienen, vinden het vaak 

moeilijk om hun functie van ordehandhaver uit te voeren. Het is belangrijk dit risico op corruptie 

op corruptie steeds in het achterhoofd te houden (Newburn, 1999). 

GGPZ heeft niet alleen een impact op integriteit, de impact werkt ook omgekeerd. Snels (2004) 

stelt dat het integer optreden van politieambtenaren binnen een omkadering van waarden een 

essentiële voorwaarde is om gemeenschapsgericht te kunnen werken. Indien de politie niet 

integer is, ontstaat er een fundamentele vertrouwensbreuk met de burgers. Een 

ongeloofwaardige politie die wantrouwend benaderd wordt, kan zich niet integreren in de 

omringende samenleving. Dit maakt haar gemeenschapsgerichte taak haast onmogelijk (Snels, 

2004). 

 

 

5.2. INTEGRITEIT EN CULTUUR 

 

Cultuur bestaat uit de waarden en principes die de meerderheid van een groep delen.59 Cultuur 

vormt binnen de Belgische politie een belangrijk aspect in de integratie van de verschillende 

politiediensten van voor de hervormingen (2001) tot één geïntegreerde politiedienst. De 

bevordering van integriteit wordt in het discours van de geïntegreerde politie beschouwd als een 

grote stap richting cultuurevolutie. Integriteit wordt dan als een kritieke succesfactor beschouwd 

die het succes van de politiehervormingen, en meerbepaald de vorming van één geïntegreerde 

politie (en één politiecultuur), bepaalt.  

 

 

                                                 
59 B. Dupuis ((2004). “Langzaam evolueren naar een nieuwe mentaliteit”. Inforevue. Juni: 16-19. 
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DEEL IV TOOLBOX VAN INSTRUMENTEN 

 

Wat volgt, is het resultaat van onderzoek (via deskresearch, interviews en bezoeken) naar 

relevante binnenlandse en buitenlandse organisaties.60 Interessante bevindingen uit de goede 

praktijken werden geanalyseerd en gebruikt als inspiratiebron, met het theoretische kader en de 

visie op een excellente politiezorg als achtergrond. Zo werden instrumenten ontwikkeld die 

toegepast kunnen worden in de Belgische politiecontext. Zoals reeds besproken in Deel II, 

werden de ontwikkelde instrumenten voorgelegd aan een focusgroep van experts, die de 

haalbaarheid van de documenten onderzocht. Het resultaat vormt een toolbox van instrumenten, 

met pluspunten en risico’s, die door lokale politiezones en federale directies gebruikt kan worden 

om rond integriteit te werken.  

 

Bij het lezen van de toolbox is het echter van groot belang om volgende elementen in het 

achterhoofd te houden. 

• De toolbox is vergelijkbaar met een echte gereedschapskist: men kan de instrumenten 

gebruiken die men nodig acht binnen de politiezone/directie. Het is niet de bedoeling om alle 

aangehaalde instrumenten toe te passen. 

• De voorgestelde instrumenten zijn niet altijd en overal zinvol. Het belang van de implementatie 

van de instrumenten is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. 

• Het is van belang dat de gehanteerde instrumenten ingebed worden in de bestaande structuur 

en instrumenten (strategie). 

• Elk instrument op zich heeft weinig zin. Het is belangrijk om een mix aan instrumenten te 

implementeren in de politiezone/directie en synergie tussen de instrumenten, maar ook tussen 

integriteitsbeleid en verwante domeinen zoals personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid of financieel 

beleid, te bewerkstelligen. 

 

 

A. ORGANISATIE VAN HET INTEGRITEITSBELEID 

 

In Deel 1, paragraaf 2.2. formuleerden en verantwoordden we de aanbeveling om integriteit te 

verankeren in de organisatie, wat inhoudt dat een verzameling van verantwoordelijkheden aan 

specifieke personen in de organisatie moet worden toegewezen. Omdat een dergelijke 

verankering noodzakelijk is om een integriteitsbeleid op succesvolle wijze uit te voeren, lijkt een 

verplichting daartoe opportuun, bij voorkeur gekoppeld aan een verplichte verantwoording ter 

zake (bv. beantwoorden aan een lijst met te ontwikkelen initiatieven). Dit hoofdstuk zal een aantal 

                                                 
60 Voor een uitgebreide bespreking van de goede praktijken verwijzen wij naar de bijlagedocumenten 1 en 2. 
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voorstellen en aanbevelingen doen voor de Belgische politieorganisatie betreffende de 

organisatie van een integriteitsbeleid.  

 
 
1. DRIE TE VERVULLEN FUNCTIES MET BETREKKING TOT 
INTEGRITEIT IN EEN ORGANISATIE 

 

Drie functies moeten minimaal verankerd worden in elke zone of directie. Ten eerste moet er 

managementexpertise zijn voor het ontwikkelen van een instrumentarium inzake 

integriteitsbeleid: de beleidsondersteunde functie. Ten tweede moeten er verantwoordelijken zijn 

die inhoudelijke adviezen kunnen geven over concrete ethische dilemma’s (in tegenstelling tot 

algemene beleidsmatige vragen integriteitsbeleid). Tot slot moeten er ook rapporteringskanalen 

voorzien zijn voor het melden van integriteitsschendingen. 

 

De aanbeveling is dat deze drie functies verankerd moeten zijn in de organisatie, niet dat voor elk 

van deze functies ook echt voltijdse personen moeten aangeduid worden of heuse diensten 

moeten worden opgericht. Welke vorm de verankering uiteindelijk zal aannemen, zal afhangen 

van de specifieke directie of zone en uiteraard in de eerste plaats van de grootte van de directie 

of zone. In de praktijk kan het gaan om een werkgroep, halftijdse werkkracht(en), voltijdse 

werkkracht(en) of een dienst. De drie functies kunnen samenvallen in één persoon, groep of 

dienst, of kunnen net bewust gescheiden worden. Om de leesbaarheid te bevorderen, zullen we 

in het verdere verloop van de tekst echter spreken van een persoon, maar men kan dit evengoed 

vervangen door een werkgroep, dienst of andere vorm van structurele verankering. 

 

 

1.1. BELEIDSONDERSTEUNING 

 

Allereerst is het van belang dat een beleidsondersteunende rol in de organisatie vervuld wordt 

(Maesschalck, 2005). 

• Door de beleidsondersteunende functie met betrekking tot integriteit in de organisatie in te 

vullen, wordt de coördinatie van het integriteitsbeleid verzekerd. Pas door een dienst, 

persoon of groep expliciet te belasten met een coördinatieopdracht is men zeker dat de 

instrumenten werkelijk op elkaar afgestemd worden vanuit een globale visie op 

integriteitsbeleid en zo kunnen maximale synergieën tussen de instrumenten gerealiseerd 

worden. 

• Door de beleidsondersteunende functie met betrekking tot integriteit in de organisatie in te 

vullen, geeft men een eigen identiteit aan het integriteitsbeleid als apart beleidsdomein. 
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Diegene die de beleidsondersteunende functie invult, is, samen met de leidinggevende, 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van centrale instrumenten (ontwikkeling deontologische 

leidraad, dilemmatrainingen, etc.) van integriteitsbeleid. Tegelijkertijd zal hij of zij ook nauw 

overleggen met de verantwoordelijken van de instrumenten die raken aan integriteit, maar niet 

tot de kern behoren (de zogenaamde “perifere” instrumenten zoals bv. functiebeschrijvingen, 

evaluatieprocedures, aankoopprocedures, etc.). Deze instrumenten vallen onder de 

bevoegdheid van de respectievelijke diensten (bv. personeel of financiën), maar de 

ontwikkeling ervan gebeurt best in overleg met diegene die de beleidsondersteunende functie 

invult, rekening houdend met de doelstelling van het integriteitsbeleid. Kern- en perifere 

instrumenten moeten allemaal, door onderling overleg en samenwerking, passen in de globale 

visie van het integriteitsbeleid, maar voor de perifere instrumenten moet men er rekening mee 

houden dat integriteit niet hun primaire doelstelling is. Samenwerking tussen diegene die de 

beleidsondersteunende functie invult, en andere actoren moet daarbij veel belangrijker zijn 

dan bevoegdheidsafbakening. 

 

De beleidsondersteunende functie wordt idealiter op managementniveau ingevuld. Hierdoor 

verhoogt men de kans dat het integriteitsbeleid vanuit een brede invalshoek benaderd wordt. 

Anderzijds bestaat wel het risico dat de personeelsleden het gevoel krijgen dat alles van bovenaf 

wordt opgelegd (Maesschalck, 2005). Een stevig luik van “stimulerende” instrumenten van 

integriteitsbeleid (in tegenstelling tot controlerende instrumenten) kan dit risico sterk verminderen. 

Het is essentieel dat diegene die de beleidsondersteunende functie invult, niet enkel een 

integriteitsbeleid ontwikkelt en voorbereidt, maar ook de uiteindelijke implementatie opvolgt en 

daarover rapporteert naar het management en uiteindelijk naar alle medewerkers (Maesschalck, 

2005). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een sectie rond het integriteitsbeleid op te nemen in 

het jaarverslag van de directie/zone. 

 

 

1.2. ADVIESVERLENING 

 

Binnen de organisatie is het ook belangrijk dat een adviserende functie inzake concrete 

integriteitsproblemen vervuld wordt. De adviserende rol kan verschillende vormen aannemen 

(Maesschalck, 2005). 

Diegene die de adviserende rol invult, kan advies geven aan individuele medewerkers 

wanneer zij geconfronteerd worden met een dilemma. Het is echter aanbevelenswaardig dat de 

medewerkers die geconfronteerd worden met een dilemma, zich in eerste instantie tot hun 

leidinggevende richten. Zij zijn immers in eerste lijn de verantwoordelijken hiervoor. Wanneer de 

leidinggevende echter onvoldoende richtlijnen geeft, en zo te weinig ondersteuning biedt, of 
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wanneer hij/zij zelf ook advies wenst, kan diegene die de adviserende rol invult, terecht bij “de 

adviseur” (Maesschalck, 2005), die de zaak dan discreet kan behandelen. Die vertrouwelijkheid is 

vaak enigszins problematisch. Aan de ene kant is die belangrijk om te verzekeren dat mensen 

zich veilig genoeg voelen om de adviseur te consulteren. Praktijkervaringen61 laten vermoeden 

dat vertrouwelijkheid daar een belangrijke voorwaarde voor is. Anderzijds moet, bij ernstige 

problemen, de organisatie haar verantwoordelijkheid kunnen nemen en passende maatregelen 

kunnen treffen. Vaak wordt dit in de praktijk opgelost doordat de adviseur eventuele problemen in 

geanonimiseerde vorm doorgeeft zodat passende algemene beleidsmaatregelen kunnen worden 

genomen. Wanneer de beleidsadviseur echter weet krijgt van bijzondere ernstige feiten, 

waartegen zou moeten opgetreden worden, maar de persoon die advies vroeg wenst dat die 

vertrouwelijk blijven, ontstaat een bijzonder moeilijk moreel dilemma voor die adviseur. Dit wordt 

verder behandeld bij de bespreking van de klokkenluidersregeling (zie Deel IV, 4.4.3). 

Dat is echter een uitzonderlijke situatie. De belangrijkste functie van adviseur is om medewerkers 

te ondersteunen in het omgaan met ethische dilemma’s. Het idee is dat dit hen op termijn 

competenter maakt in het omgaan met integriteitsvraagstukken62 

Essentiële eigenschappen om de adviserende functie uit te oefenen, zijn: sociaal, toegankelijk, 

oprecht, gezaghebbend, vertrouwd door de medewerkers, een goede verstandhouding hebben 

met het management van de organisatie, etc. Het is belangrijk dat diegene die de adviserende rol 

invult, bovendien over de nodige ervaring binnen de politieorganisatie beschikt en daardoor een 

intern netwerk heeft opgebouwd. Inhoudelijke affiniteit met integriteit is bovendien een must. 

Verder is het van belang dat de persoon die de adviserende rol invult gemakkelijk bereikbaar is 

(Maesschalck, 2005). 

 

De persoon die de adviserende rol invult, kan ook algemene richtlijnen en adviezen betreffende 

integriteitskwesties geven (en werkt daarbij normbeschrijvend, normbevestigend en 

normvernieuwend). Omwille van zijn expertise, opgebouwd aan de hand van individuele gevallen, 

is hij daarvoor uitstekend geplaatst.63 Bijvoorbeeld, op basis van zijn ervaring met concrete 

dilemma’s rond het aanvaarden van kleine geschenken door politieambtenaren, kan hij hierover 

een algemene beleidslijn ontwikkelen die de simplistische en in de praktijk onhaalbare regel dat 

men geen enkel geschenk mag aanvaarden (wat met een kop koffie bij een lang huisbezoek?) in 

realistische termen vertaalt.  

 

                                                 
61 ‘Handreiking vertrouwenspersoon integriteit’, raadpleegbaar op www.integriteitoverheid.nl  
62 Analyse gebaseerd op informatie verkrijgen tijdens de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
63 Ibid. 
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Het is belangrijk voor ogen te houden dat, naast de voordelen, er ook belangrijke risico’s 

verbonden zijn aan een adviserende functie, zeker als het gaat om een entiteit die zich buiten de 

organisatie bevindt, zoals het Bureau Integriteit van de stad Antwerpen. 64 

• Door de verantwoordelijkheid voor normbepaling en uitspraken over concrete gevallen aan 

een externe actor toe te kennen, bestaat een risico van deresponsabilisering van de lijn, 

waarmee we zowel leidinggevenden als medewerkers bedoelen. Ten eerste wordt hiermee 

een belangrijke verantwoordelijkheid gedeeltelijk ontnomen aan het lijnmanagement. 

Diegenen die deel uitmaken van het lijnmanagement zijn verantwoordelijk voor de interne 

organisatie van hun administratie en voor het uittekenen van de lijnen over wat integer is en 

wat niet. Zij kunnen hierbij natuurlijk wel advies vragen, maar zij blijven de echte 

eindverantwoordelijken. Ten tweede kan de adviserende rol van een externe actor, als zijn 

richtlijnen erg gedetailleerd zijn, ook een negatieve invloed hebben op het niveau van ethisch 

redeneren van de uitvoerende medewerkers zelf. Dit gaat helemaal in tegen de principes van 

een modern, stimulerend integriteitsbeleid waar individuele verantwoordelijkheid centraal 

staat. 

• Er bestaat ook een risico op tegengestelde richtlijnen vanuit de externe actor enerzijds en het 

lijnmanagement (en in het bijzonder het topmanagement) anderzijds.  

• Ten derde draagt de constructie van normbepalend advies van een expert steeds het risico in 

zich dat men het advies als een ‘puur objectief advies van een expert’ zal beschouwen. Dit is 

echter niet het geval. Integriteit verwijst immers naar ‘algemeen aanvaarde waarden en 

normen’. Als een externe actor een normbepalend advies geeft, moet hij dus in feite die 

algemeen aanvaarde waarden en normen interpreteren, wat uiteraard een erg moeilijke 

opdracht is, die onvermijdelijk een zekere mate van persoonlijke interpretatie zal vergen. 

• Als de externe actor zich uitspreekt over concrete situaties, zal men zich in toekomstige 

dilemma’s op die eerdere uitspraken beroepen. Men zal op zoek gaan naar een gelijkaardige 

situatie en kijken wat de externe actor toen geadviseerd heeft. Het probleem hier is dat bij 

ethische dilemma’s het vaak juist de details zijn die het verschil maken en die de richting van 

het advies bepalen.  

• Tot slot is er nog het praktische risico dat de externe actor overladen zal worden met vragen, 

waarop snel antwoorden moeten gegeven worden. Een dergelijke overvloed aan aanvragen 

zou de verantwoordelijke voor een dilemma stellen. Ofwel neemt hij de tijd om grondig 

uitgewerkte adviezen te formuleren, maar dan loopt hij het risico te laat te komen. Ofwel 

probeert hij zijn adviezen vlug te formuleren, maar dan is er een zeker risico voor de 

inhoudelijke kwaliteit.  

Wij denken echter dat, zelfs rekening houdende met die nadelen, in de Belgische politie een 

dergelijke algemene adviserende functie moet ingevuld worden. Er zijn nu eenmaal kwesties die 

                                                 
64 Wat volgt is overgenomen van Maesschalck (2005: 94-98) 
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het particuliere overstijgen, bijzonder gevoelig zijn en best met enige afstand worden bekeken. 

Om de nadelen te voorkomen is het wel belangrijk dat die functie pas in derde of vierde lijn wordt 

uitgeoefend (na de directe chef, hoger management, en interne “adviseurs”) en met een nadruk 

op algemene richtlijnen, eerder dan individuele adviezen rond concrete gevallen. 

De actor die deze functie bij uitstek zou kunnen vervullen in de Belgische politie is de 

deontologische commissie. De signalen zijn echter dat de commissie op dit moment haar taak 

niet zo definieert. Het is dan ook aangewezen dat hetzij de commissie haar opdracht 

herdefinieert, hetzij een nieuw orgaan hiervoor wordt opgericht.65 

 

 

1.3. RAPPORTERINGSKANAAL 

 

Tot slot is het van belang dat in de organisatie een rapporteringskanaalfunctie met betrekking tot 

integriteit vervuld wordt. Politieambtenaren kunnen bij diegene die de rol van rapportagekanaal 

invult vermoedens van integriteitsschendingen, die zich in hun dienst voordoen, aankaarten als 

ze het niet mogelijk achten dit aan hun leidinggevende(n) te melden. Toch is het van belang de 

bespreekbaarheid van dergelijke feiten met de leidinggevende centraal te stellen. Als dit echter 

niet mogelijk wordt geacht, biedt het rapporteringskanaal een uitweg en kan deze ook een 

bemiddelende rol spelen. Deze functie wordt verder uitgewerkt in het instrument 

‘klokkenluidersregeling’ (cf. Deel IV, 4.4.3.). 

 
 
2. CENTRALE EN DECENTRALE STURING 
 
Bij de verdeling van de verantwoordelijkheden betreffende integriteitsbeleid is het van belang 

zowel een centrale als een decentrale aansturing van het integriteitsbeleid te voorzien. De 

centrale aansturing zorgt dan voor de algemene coördinatie, stimulering, beleidsvoorbereiding en 

opvolging en de decentrale aansturing (met een essentiële rol voor het management) vertaalt één 

en ander naar de lokale omstandigheden en verzekert dat het integriteitsbeleid ook daadwerkelijk 

wordt geïmplementeerd en werkelijk impact heeft op het dagelijkse handelen van de 

medewerkers (Maesschalck, 2005). 

 

Hoe een dergelijke centraal-decentraal combinatie binnen de politie kan uitgewerkt worden, is 

contextspecifiek. We zullen ons hier beperken tot een aantal voorbeelden. 

• Een eerste voorbeeld vormt de aanstelling van een integriteitsverantwoordelijke integriteit op 

het niveau van de federale politie die zich in de schoot kan bevinden van of kan bijgestaan 

                                                 
65 Analyse gebaseerd op informatie verkrijgen tijdens de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007).  



 

 90 

worden door de directie van de interne relaties. Zij kunnen samen een voorbereidende rol 

vervullen betreffende het integriteitsbeleid. In de verschillende directies kunnen vervolgens 

integriteitsfunctionarissen aangesteld worden om het integriteitsbeleid verder te 

implementeren. De integriteitscoördinator op federaal niveau kan ook een adviserende functie 

vervullen ten aanzien van de integriteitscoördinatoren op lokaal niveau.  

• Een tweede voorbeeld is de aanstelling van een integriteitsverantwoordelijke in een grote 

lokale zone. In sommige gevallen bestaat zelfs de mogelijkheid om een team integriteit op te 

richten. In grotere korpsen kan men eveneens per dienst/directie/commissariaat 

integriteitsfunctionarissen of zelfs portefeuillehouders integriteit aanstellen.  

• In kleine of middelgrote politiezones zijn de voorgaande scenario’s vaak onrealistisch door 

een gebrek aan tijd en middelen. Zij kunnen een deeltijdse integriteitsverantwoordelijke 

aanduiden, een interne werkgroep oprichten of de optie overwegen een interzonale werkgroep 

rond integriteit op te richten. Deze werkgroep kan beleidsvoorbereidend werk verrichten en 

het integriteitsaanspreekpunt van de verschillende politiezones vormen. In elk korps kan men 

per dienst of per commissariaat vervolgens een integriteitsfunctionaris aanstellen die mede 

zorgt voor de lokale invulling van het vooropgestelde integriteitsbeleid.66  

• Men kan ook denken aan netwerken die de politie overstijgen. Men zou experts integriteit uit 

verschillende overheidsdiensten geregeld kunnen samenbrengen om ervaringen uit te 

wisselen.67 

 

Leidinggevenden vervullen zowel een belangrijke rol op centraal niveau (bv. uittekening 

beleidslijnen), als in de decentrale aansturing van het integriteitsbeleid (de lokale implementatie 

van het beleid binnen hun dienst). Het is belangrijk dat leidinggevenden het integriteitsbeleid zelf 

coördineren en stimuleren, dat ze een sfeer van constructieve communicatie creëren waarin 

openlijk over dilemma’s en integriteitsproblemen kan gesproken worden en ze zelf het goede 

voorbeeld geven. Het is essentieel dat leidinggevenden inzicht hebben in de bestaande 

integriteitsrisico’s die zich voordoen binnen hun organisatieonderdeel en ze erop toezien dat het 

vooropgestelde integriteitsbeleid daadwerkelijk geïmplementeerd wordt.68 Het is daarom van 

belang de leidinggevenden formeel te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het 

integriteitsbeleid binnen hun entiteit (door middel van functioneringsgesprekken, gesprek met de 

korpschef, etc.). 

 

 

 

                                                 
66 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09.30u t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
67 Analyse op basis van informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
68 Ibid. 
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3. VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 
 
Voorbeeld in de Belgische politie 

• De politiezone Antwerpen beschikt over een ‘Team Integriteit’. Dit éénkoppige “team” is 

onafhankelijk van de andere politiediensten en ontwikkelt een integriteitsbeleid voor de 

lokale politie van Antwerpen. Deze persoon dient enkel verantwoording af te leggen aan de 

korpschef. De dienst wenst zich op langere termijn te profileren als een denkcel met een 

adviserende functie naar de korpschef toe, een dienst die de visie rond integriteit uitdraagt 

naar de personeelsleden en als een aanspreekpunt voor de gehele zone. Hoewel dit ‘Team 

Integriteit’ zich nog in de opstartfase bevindt, zijn er toch verschillende initiatieven 

genomen. Zo werd een beleidsplan betreffende integriteit uitgetekend. Daarnaast is er een 

‘meldpunt integriteit’ voorzien binnen het ‘Team Integriteit’. Hier kan over normafwijkend 

gedrag gesproken worden, dat niet voor onmiddellijke sanctionering in aanmerking komt. 

Het meldpunt zelf is onafhankelijk van de dienst intern toezicht, wat de toegankelijkheid ten 

goede komt. Het gaat echter niet om een klokkenluidersregeling vermits er geen 

uitgewerkte procedure is voor het rapporteren van integriteitsschendingen en er geen 

bescherming is van diegenen die onregelmatigheden rapporteren. De vertrouwelijkheid van 

de vragende persoon wordt wel zo optimaal mogelijk gewaarborgd. 69 In de nabije toekomst 

wenst men incidenten betreffende deontologische principes eveneens te bespreken met de 

betrokken diensten. Op deze wijze wenst men integriteit in het dagelijkse management te 

integreren.70 Het ‘team integriteit’ van de politiezone Antwerpen vervult aldus de drie 

hogergenoemde functies.71  

• In 2001 werd in de schoot van de DSI een contactpunt ‘integriteit’ gecreëerd, een 

contactpunt waar men in geval van twijfel betreffende bijvoorbeeld een integriteitsdilemma 

een beroep op kan doen. 72 Dit contactpunt wordt haast niet meer gebruikt, deels omdat 

men van mening is dat een dergelijk contactpunt in een dienst interne controle hoort.73 

Tijdens een strategisch seminarie in 2004 werd bepaald dat een dergelijk contactpunt een 

functionaliteit is van de dienst interne controle. Dit vormt de reden waarom er minder en 

minder gebruikt wordt gemaakt van het contactpunt integriteit in de schoot van de DSI. Ook 

het Antwerpse politiekorps beschikt over een dergelijk contactpunt integriteit in de schoot 

van het Team Integriteit. Hier kan men met integriteitsvragen terecht waar men niet 

onmiddellijk het antwoord op weet. Deze contactpunten vormen expliciete invullingen van 

de adviesverlenende functie. Toch kunnen deze contactpunten wel niet helemaal losgezien 

worden van de rapporteringskanaalfunctie (cf. klokkenluidersregeling). Dergelijke 

                                                 
69 Ibid. 
70 Sigismund Claes, 26 januari 2007. 09u t/m 11u30. LPA. Oudaan, Antwerpen. 
71 Ibid. 
72 N. (2001). “Een contactpunt integriteit”. Infonieuws. 1374: 1-2. 
73 Geraldine Bomal. 18 december 2006. 10u t/m 11u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
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contactpunten met adviesverlenende functie zijn nuttig, maar er dient wel op voorhand 

vastgelegd te worden wat er dient te gebeuren als er zich een melding van een 

integriteitsschending voordoet. 

 
Andere voorbeelden 

In 2007 werd het Bureau Interne Onderzoeken van de politie Amsterdam-Amstelland herdoopt tot 

het Bureau Integriteit, bestaande uit een twintigtal medewerkers. Door de naamsverandering 

wenste men te benadrukken dat de taken van het Bureau Integriteit geëvolueerd zijn. 

• Men legt zich niet enkel toe op het onderzoek van integriteitsschendingen. Er wordt ook 

aandacht besteed aan maatregelen om integriteitsinbreuken te voorkomen en integriteit in de 

politie te stimuleren. De medewerkers van het Bureau Integriteit moeten zowel onderzoeken 

verrichten, als preventieve taken op zich nemen, zoals het geven van vormingen.  

• Ook de aandacht voor duurzame ontwikkeling werd een belangrijke kernactiviteit.  

• Integriteit wordt vandaag binnen het korps Amsterdam-Amstelland aanzien als de 

verantwoordelijkheid van de leidinggevenden, maar ook van iedere individuele werknemer. 

Het Bureau Integriteit ondersteunt steeds de lijn en vervult een regisserende rol in de verdere 

ontwikkeling van het integriteitsbeleid. 

• De voornaamste inspanningen in het korps richten zich momenteel op de nieuwkomers en 

hun begeleiding, verbreding van de deskundigheid in de lijn om zelf disciplinaire onderzoeken 

uit te voeren, vernieuwing van de opleidingen, nazorgsessies en het uitdragen van de normen 

en waarden van het korps door de leiding. 

Het Bureau Integriteit vervult een centrale rol in het integriteitsbeleid van het politiekorps 

Amsterdam-Amstelland: het merendeel van de initiatieven aangaande integriteit wordt ontwikkeld 

door het Bureau Integriteit.  

 
 
4. AANBEVELINGEN 
 

4.1.  FUNCTIES OP LOKAAL EN FEDERAAL NIVEAU, CENTRAAL EN 
DECENTRAAL 

 
Het is cruciaal om binnen de politie het integriteitsbeleid te organiseren. Daarbij moeten de drie 

hierboven besproken functies ingevuld worden, op lokaal en federaal niveau, en centraal en 

decentraal. Onderstaand schema moet dus ingevuld worden (Maesschalck, 2005). De concrete 

vorm die dit neemt, kan uiteraard sterk verschillen (tussen een werkgroep, deeltijdse 

verantwoordelijken, voltijdse verantwoordelijken, een dienst, externen, etc.). 
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 BELEIDSONDERSTEUNING ADVISERING RAPPORTAGEKANAAL 

CENTRAAL    

DECENTRAAL    

 

Tabel 5: Schematische voorstelling functies stimulerend integriteitsbeleid op centraal en decentraal niveau. 

 
 

4.2. VERANKERING VAN DE CONTROLERENDE EN STIMULERENDE 
PIJLERS VAN INTEGRITEITSBELEID  

 
In de verankering van het integriteitsbeleid is het van belang dat zowel de controlerende als de 

stimulerende benadering vertegenwoordigd zijn.  

 

4.2.1. VERANKERING VAN DE CONTROLERENDE PIJLER 

 

De controlerende organisatie van het integriteitsbeleid is in de Belgische politie reeds 

vertegenwoordigd door verschillende actoren, waaronder de diensten intern toezicht, de interne 

audit van de federale politie, de algemene inspectie en het comité P. 

 

Hoewel we geen grondig onderzoek verricht hebben naar het controlerend integriteitsbeleid, 

kunnen we op basis van de gedane vaststellingen toch enkele tentatieve aanbevelingen 

formuleren. 

• Er is nood aan een goed uitgebouwde interne auditcapaciteit. Vandaag worden audits 

verspreid over de politieorganisatie uitgevoerd, zonder een uitgewerkte systematiek. 

Systematische audits kunnen echter een belangrijke rol spelen in het weerbaar maken van de 

organisatie tegen integriteitsschendingen.  

• Een zekere mate van institutionele spanning kan functioneel en wenselijk zijn, maar er zijn 

signalen dat de taakverdeling tussen het Comité P en de algemene inspectie te weinig 

duidelijk is en dat dit tot disfunctionele spanningen leidt die ook het integriteitsbeleid niet ten 

goede komen. 

• In de interne, maar ook in de externe communicatie is het van belang om duidelijkheid te 

creëren inzake de taakverdeling voor het controlerend deel van integriteitsbeleid.  
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4.2.2. VERANKERING VAN DE STIMULERENDE PIJLER 

 

Een steeds terugkerende vraag is of het stimulerende integriteitsbeleid moet ondergebracht 

worden in de diensten die reeds het controlerende deel van het integriteitsbeleid bewaken, of 

daarentegen ondergebracht moeten worden in een aparte dienst. Beide benaderingen hebben 

voor- en nadelen. 

 

De voordelen van een samenvoeging, bv. in een Bureau Integriteit zoals in Amsterdam, zijn 

makkelijk te identificeren. 

• De dienst is voldoende groot en heeft aldus een grote slagkracht. 

• De coördinatie tussen het stimulerende en het controlerende beleid wordt makkelijker. 

• De kans is groter dat de dienst ernstig genomen wordt. 

• Schaaleffecten zijn mogelijk. 

 

Maar ook voor een scheiding van het stimulerende deel, los van de reeds bestaande 

controlerende entiteiten zijn er heel goede redenen. 

• De stimulerende kant krijgt aldus een aparte identiteit en zichtbaarheid, los van het 

repressieve. Door het stimulerende integriteitsbeleid een aparte positie te geven in de 

organisatie, geeft men het bovendien een belangrijke uitstraling.  

• De drempel is lager: men zal zich makkelijker tot een dienst wenden om 

integriteitsproblemen te bespreken en/of te melden als het personeel weet dat deze 

dienst gescheiden is van het repressieve instrumentarium. 

• Het risico dat de stimulerende instrumenten verdrukt zouden worden door de 

controlerende instrumenten verkleint. 

 

Ons inziens zijn de laatste redenen doorslaggevend in de context van de Belgische politie en lijkt 

het ons dan ook zinvol om, voor zover praktisch mogelijk, de onderdelen van de stimulerende 

peiler in een aparte entiteit onder te brengen en niet in bestaande controlerende entiteiten zoals 

interne inspectie of interne controle. Dat is o.i. de beste garantie voor de ontwikkeling van een 

stevig en kwaliteitsvol stimulerend instrumentarium. Om echter de risico’s van een 

samengevoegde dienst te voorkomen is het wel belangrijk dat die stimulerende dienst(en) 

voldoende coördineren met de controlerende diensten. Om de geloofwaardigheid te versterken is 

het ook belangrijk dat de stimulerende dienst dicht bij de top staat. 
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4.3. COMMUNICATIE IS NOODZAKELIJK 

 

Communicatie betreffende de verankering van het integriteitsbeleid is noodzakelijk. Het is van 

belang dat de medewerkers weten dat de drie functies (cf. Deel IV, 1.1., 1.2. en 1.3.) ingevuld 

worden, wie deze personen zijn en wat de functies precies inhouden. Het bestaan van deze 

functies moet men actief en op regelmatige tijdstippen uitdragen, ondermeer door een rubriek 

rond de ingevulde functies op te nemen op het intranet of in de informatieblaadjes van de politie. 

Het is ook aanbevelenswaardig om bij de introductie van nieuwe medewerkers aandacht te 

besteden aan deze drie ingevulde functies. Daarnaast is het belangrijk dat de 

integriteitsverantwoordelijke zichzelf actief bekendmaakt binnen de organisatie. 

 

4.4. MEDE-EIGENAARSCHAP 

 

De invulling van de drie functies op het gebied van integriteit kan ertoe leiden dat het 

management en de andere medewerkers zich minder verantwoordelijk voelen voor integriteit. Dit 

is uiteraard nefast, vermits een integriteitsbeleid maar effect heeft als het een weerslag heeft op 

het dagelijkse gedrag van alle medewerkers en als iedereen zich dus ‘mede-eigenaar’ van het 

integriteitsbeleid voelt. Dit is echter geen reden om het integriteitsbeleid niet organisationeel te 

verankeren, het is wel een risico waar alle actoren zich bewust van moeten zijn. Men kan dit 

risico vermijden door voldoende inspraak van de medewerkers te voorzien bij de voorbereiding 

van het integriteitsbeleid (met het oog op een gevoel van mede-eigenaarschap) en door het 

beleid vervolgens werkelijk ‘in te slijten’ in het dagelijkse functioneren met behulp van geschikte 

instrumenten (communicatie, training, etc.). Samengevat zou de organisatie van het 

integriteitsbeleid dus kunnen beschouwd worden als het balanceren tussen twee ongewenste 

extremen: “als er een verantwoordelijke is voor iets denken de andere organisatieleden dat het 

hun verantwoordelijkheid niet meer is” enerzijds en “als iedereen verantwoordelijk is, dan is in 

feite niemand verantwoordelijk” anderzijds (Maesschalck, 2005). 
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B. INSTRUMENTEN 

 

Een effectief integriteitsbeleid bestaat uit een mix van instrumenten en maatregelen, die 

bovendien onderling met elkaar verband houden. Na analyse van de inventaris van instrumenten 

van de Belgische politie (cf. bijlagedocument 1) en de binnenlandse en buitenlandse ‘goede 

praktijken’ (cf. bijlagedocument 2), werden verschillende instrumenten in de toolbox opgenomen. 

Deze instrumenten worden hieronder weergegeven. Deze werden allereerst gecategoriseerd op 

basis van de fasen in de beroepscarrière van een politieambtenaar. 

• Werving en selectie 

• Opleiding en training 

• Begin van de loopbaan 

• In de politiezone/directie 

• Op het einde van de carrière 

Daar de categorie ‘in de politiezone/directie’ verscheidene instrumenten bevat, werd besloten om 

hier een verdere onderverdeling te maken op basis van de vijf instrumentypes van Lamboo 

(2005). 

• Preventie 

• Normen en regels 

• Leidinggevenden 

• Handhaving  

• Externe controle 

Bij elk instrumenten worden vijf elementen behandeld. Allereerst wordt de ‘doelstelling’ van het 

instrument beschreven. Vervolgens worden in de sectie ‘methode’ algemene aanbevelingen 

geformuleerd voor de uitwerking en de aanpak van het instrument. Hier kan men aldus inspiratie 

opdoen om zelf een dergelijk instrument te ontwikkelen. Verder worden de ‘pluspunten’ 

weergegeven, de belangrijkste voordelen die aan het gebruik van dit instrument verbonden zijn. 

Afhankelijk van het belang dat men hecht aan die pluspunten kan men nagaan of het instrument 

in kwestie al dan niet prioritair is. Daarna worden de ‘risico’s’ van het betrokken instrument 

verduidelijkt, die men bij de ontwikkeling van het instrument in het achterhoofd moet houden. Tot 

slot sluit de bespreking van elk instrument af met een aantal ‘voorbeelden’, zowel uit de 

Belgische politie, als andere goede praktijken. Zo kan men inzicht verwerven in de praktische 

aanpak van een dergelijk instrument. 
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1. WERVING EN SELECTIE 

 

Het is van belang om aandacht te besteden aan integriteit in het selectieproces van kandidaat- 

politieambtenaren. Door op verschillende manieren integriteit in de schijnwerpers te plaatsen, 

beschikt men in de rekruteringsfase al over de kans om de integere van de niet-integere 

kandidaten te onderscheiden en om het belang van integriteit naar de toekomstige 

politieambtenaren te benadrukken. Volgende tabel geeft een overzicht van de instrumenten die 

hiertoe bijdragen. Deze instrumenten worden niet verder onderverdeeld naar het 

beleidsinstrumentenkader van Lamboo, daar alle instrumenten van preventieve aard zijn. Zij 

worden in deze paragraaf ook verder uitgewerkt. 

 

WERVING EN SELECTIE 

COMMUNICATIE 

ONDERZOEK INTEGRITEIT IN DE REKRUTERINGSFASE 

- Vooronderzoek 

- Selectie-interview 

- Selectietesten 

- Eindbeslissing selectiecommissie 

INTEGRITEIT ALS SLEUTELCOMPETENTIE 

ONDERTEKENING WAARDENDOCUMENT 

 

Tabel 6: Overzicht instrumenten op het niveau van werving en selectie. 

 

1.1. COMMUNICATIE IN DE REKRUTERING 

 

• Doelstelling 

 

In de communicatie rond werving is het van belang integriteit sterk te benadrukken. Op die 

manier moet de Belgische politie kandidaten aantrekken die de integriteitsboodschap van de 

politie begrijpen en die bovendien bereid zijn de waarden te incorporeren.74 Aandacht voor 

integriteit in de wervingscommunicatie kan bovendien bijdragen tot de verwezenlijking van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief, meerwaarde biedende) gewerkt 

wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (transparantie). 

 

                                                 
74 Gebaseerd op interviews met H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki; 
Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en Antti Turkama. 16 mei 
2007. 10.30u t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
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• Methode 

 

Meer aandacht voor integriteit in de wervingscommunicatie kan op verschillende manieren 

plaatsgrijpen.75 

• Allereerst is het belangrijk om in de vacatures die publiek verspreid worden de waarden van 

de Belgische politie en integriteit als voorwaarde voor functievervulling steeds kort weer te 

geven. Zo benadrukt men naar mogelijke kandidaten toe het belang dat de Belgische politie 

aan deze waarden hecht. Men kan bovendien vermelden dat de kandidaten aan een 

integriteitsonderzoek onderworpen worden. Die mededeling alleen al kan een belangrijk 

verschil maken. 

• In de verspreide vacatures kan men er eveneens op wijzen dat de Belgische politie integriteit 

hoog in het vaandel draagt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een credo te ontwikkelen (“De 

Belgische politie staat voor integriteit”, “Wij gaan voor een integere politie!”), dat in alle 

communicatie rond werving en selectie gebruikt wordt. Dit credo kan men natuurlijk ook 

hanteren in alle overige communicatie van de politie (nieuwsbrieven, informatieblaadjes, 

websites, communicatie met externe partners, etc.). Ook op de website www.jobpol.be (site 

van de directie van de rekrutering) kan op de hoofdpagina het integriteitscredo geplaatst 

worden. Men kan de site op een dergelijke wijze ontwikkelen dat men door op het credo te 

klikken op een webpagina komt waar het belang van een integere politie en de waarden van 

de geïntegreerde politie worden uiteengezet.  

• Tijdens wervingsdagen kan men de integriteitsboodschap eveneens op duidelijke wijze 

weergeven, door middel van flyers, in informatiegesprekken, etc. 

• In een selectiegesprek kan men de waarden beschrijven en verduidelijken. Vervolgens kan 

men aan de kandidaat vragen of hij/zij deze waarden wil volgen. Hiermee geeft men aan dat 

deze waarden van belang zijn binnen de organisatie en dat van het personeel wordt verwacht 

dat men respect heeft voor deze waarden en handelt in overeenstemming met de waarden. 

• In de selectiegesprekken kan het bovendien van belang zijn om zowel de pro’s als de 

contra’s van het werk te verduidelijken. Men heeft immers vaak de neiging om enkel de 

voordelen te benadrukken. Sensibilisering van de toekomstige politieambtenaren voor de 

ethische dilemma’s waarmee zij geconfronteerd zullen worden en de overige nadelen die aan 

de job verbonden zijn, is van belang.76 

 

                                                 
75 Gebaseerd op interviews met H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki; 
Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa; Antti Turkama. 16 mei 
2007. 10.30u t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa; en Murphy, P.E. (2005). “Developing, Communicating and 
Promoting Corporate Ethics Statements.” Journal of Business Ethics. 62 (2): 183-189. 
76 Analyse op basis van informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
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• Pluspunten 

 

Aandacht voor communicatie, ook in de rekruteringsfase, is van belang daar onderzoek immers 

suggereert dat communicatieboodschappen betreffende integriteit een positieve invloed hebben 

op een integere organisatiecultuur (Murphy, 2005). 

 

• Risico’s 

 

Eens de politieorganisatie zich naar de kandidaten toe heeft opgesteld als ethisch betrokken en 

de communicatie-initiatieven de gewenste effecten hebben bereikt, verwachten de aspiranten ook 

dat in de politieorganisatie zelf integriteit hoog in het vaandel gedragen wordt. In de dagdagelijkse 

praktijk is dit niet steeds het geval. Dit kan voor sommige aspiranten sterk ontmoedigend 

werken.77 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Het rekruteringsproces van de Finse douaneorganisatie besteedt aandacht aan de centraal 

gestelde waarden. Indien er vacatures verspreid worden, verwijst men steeds naar de 

verschillende centrale waarden (beroepsdeskundigheid, betrouwbaarheid, dienstverlenende 

oriëntatie, appreciatie van het individu). Ook in informatiegesprekken worden de waarden 

vermeld, uitgelegd en wordt gevraagd of de kandidaten zich hierbij aansluiten.78 

 

• Referenties 

 

Murphy, P.E. (2005). “Developing, Communicating and Promoting Corporate Ethics Statements.” 

Journal of Business Ethics. 62 (2): 183-189 

 

 

1.2. ONDERZOEK INTEGRITEIT IN DE REKRUTERINGSFASE 

 

In het selectieproces is het van belang de integriteit van de kandidaten op verschillende manieren 

te onderzoeken. In de fase van werving en selectie haalt één instrument om integriteit in kaart te 

brengen immers weinig uit. Door een mix van instrumenten kan men echter een globaal beeld 

verkrijgen van de integriteit van een kandidaat. Het is bovendien van belang dat het 

                                                 
77 Analyse op basis van informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
78 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
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onderzoek van integriteit in de rekruteringsfase voor alle kandidaten van toepassing is, ook voor 

de personen die zich kandidaat stellen voor een promotieopleiding en voor het CALOG-

personeel, dat hoe langer hoe meer sleutelfuncties inneemt binnen de politieorganisatie.79 

Het onderzoek van integriteit in de rekruteringsfase kan verder bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief, meerwaarde biedend, 

uitwisseling van informatie) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren). 

Dit onderzoek beoogt een toolbox op maat van de Belgische politie. Daarom beperkt de 

bespreking zich tot instrumenten die binnen het Belgische wervings- en selectieproces gebruikt 

worden. 

 

1.2.1. VOORONDERZOEK 

 

• Doelstelling 

 

Door gebruik te maken van verschillende middelen, beschikt men in de rekruteringsfase al over 

de kans om de integere van de niet-integere kandidaten te onderscheiden. Het 

vooronderzoek gaat na in welke mate de persoon in het verleden feiten heeft gepleegd die niet 

door de beugel kunnen (Lamboo, 2005). 

 

• Methode 

 

Het vooronderzoek wordt verricht door de lokale politiezones. Zij gaan na in welke mate de 

kandidaten in het verleden niet-integere feiten hebben gepleegd. Hiervoor doen zij een volledige 

achtergrondscreening in de woonplaats van de betrokkene. Op basis van deze vergaarde 

gegevens maken de lokale politiezones een rapport op waarin zij advies geven betreffende de 

toelaatbaarheid van de kandidaat tot de basisopleiding van politie.80 

 

• Pluspunten 

 

Door de uitvoering van een vooronderzoek krijgt men een eerste zicht op de integriteit van de 

betrokken kandidaat. Dit vooronderzoek vormt een eerste schifting op basis van integer gedrag, 

waardoor men de kans op een integer korps op termijn kan vergroten (Lamboo, 2005). 

• Risico’s 

                                                 
79 Analyse op basis van informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
80 Frank Moons. 28 februari 2007. 14u t/m 16u. DSR. Campus Géruzet, Elsene. 
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De grondigheid waarmee deze vooronderzoeken verricht worden, verschilt sterk. Sommige 

politiezones pakken het vooronderzoek zeer professioneel aan, andere politiezones willen hier 

geen tijd in investeren. Het is belangrijk dat alle korpsen hier evenveel belang aan hechten en 

dus moet in de communicatie naar de lokale politiezones steeds gewezen worden op het belang 

van een professionele uitvoering van het vooronderzoek.81 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

Voor de kandidaten voor het operationele kader, werd een selectieproef moraliteit ontwikkeld. 

Deze selectieproef staat momenteel nog niet helemaal op punt. De achtergrondscreening wordt 

uitgevoerd door de lokale politie in de woonplaats van de betrokkene. Meer bepaald vraagt de 

DSR aan de lokale politie om na te gaan of zij bepaalde negatieve elementen over die kandidaat 

in hun bestanden aantreffen. Aan het korps van de woonplaats wordt tevens gevraagd een 

advies te geven betreffende de toelaatbaarheid van de kandidaat tot de basisopleiding van 

politie.82 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) maakt de aanbeveling aan de 

verschillende Nederlandse overheidsdiensten om in de selectiefase aandacht te besteden aan 

een antecedentenonderzoek, waarin wordt nagegaan of de kandidaten al dan niet van 

onberispelijk gedrag zijn.83 

 

 

1.2.2. SELECTIE-INTERVIEW 

 

• Doelstelling 

 

Door gebruik te maken van vragen op het gebied van integriteit in het selectie-interview kan men 

een beeld verkrijgen over de perceptie van de kandidaat betreffende integriteit (Lamboo, 

2005). 

 

                                                 
81 Analyse op basis van de informatie verkregen tijdens de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
82 K.B. 30 maart 2001 houdende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. B. S. 31 maart 2001, 10863. 
83 Zie www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/structuren_en#Werving-selectie-enaannamebeleid. 
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• Methode 

 

In het selectie-interview kan men op verschillende manieren peilen naar de integriteit van de 

kandidaat.  

• Men kan de kandidaat vragen stellen over zijn gedrag in het verleden. Indien de 

psycholoog in zijn dossier bijvoorbeeld opmerkt dat de persoon reeds een afwijkend feit 

gepleegd heeft, kan hij/zij de kandidaat vragen naar zijn/haar toenmalige motivatie (waarden), 

waarom hij/zij een dergelijk feit niet meer zou plegen, etc. Zo bestaat de mogelijkheid om een 

waardendiscussie op te wekken.84 

• Men kan de kandidaat vragen naar dilemma’s waarmee hij/zij in de vroegere 

beroepscontext of privéleven geconfronteerd werd en hem/haar vragen stellen over de 

uiteindelijk gekozen oplossing en argumentatie hiervoor.85 

• Men kan de waarden van de Belgische politie aan de kandidaat voorleggen en vragen wat 

hij van deze waarden vindt en of hij een voorbeeld kan geven van een situatie waarin hij deze 

waarden in zijn privéleven of in zijn vorige beroepssituatie reeds vooropstelde.86 

• Men kan de kandidaat ook met een hypothetisch dilemma uit de politiepraktijk 

confronteren en hem vragen wat hij in dat geval zou doen en waarom. 

 

• Pluspunten 

 

Door te peilen naar waarden in het selectie-interview, krijgt men een beeld van de mate waarin 

de kandidaat-politieambtenaar zich achter de waarden schaart en kan men de kans op een 

integer korps vergroten (Lamboo, 2005). 

 

• Risico’s 

 

De mogelijkheid bestaat dat niet alle niet-integere personen door middel van het selectie-

interview geïdentificeerd worden. Er zijn steeds personen die de vragen die aan bod komen in 

het selectie-interview op een sluwe wijze kunnen omzeilen. De bevraging van integriteit vormt 

dan ook geen sinecure. Daarom zou het interessant zijn om op centraal niveau een leidraad van 

vragen te ontwikkelen die door de verschillende politiezones/directies gebruikt kan worden.87  

De evaluator moet bovendien op de hoogte zijn van het belang om in een selectie-interview te 

peilen naar integriteit. Als hij/zij hier het belang niet van inziet, bestaat de mogelijkheid dat hij/zij 

                                                 
84 Marc Baudet. 10 september 2007. 16u t/m 18u15. Police Nationale. Parijs. 
85 Lee Normand, 29 augustus 2007. 11u t/m 12u. Sûreté du Québec. Montréal. Canada. 
86 Lee Normand, 29 augustus 2007. 11u t/m 12u. Sûreté du Québec. Montréal. Canada. 
87 Analyse op basis van de informatie verkregen tijdens de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
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enkel een aantal routinevragen stelt en de integriteit van de kandidaten niet tot in de diepte tracht 

te analyseren. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

In het gestructureerde interview tijdens de fase van de persoonlijkheidsproeven wordt nagegaan 

of de kandidaat aan een aantal gewenste persoonlijkheidscriteria voldoet. Eén van deze criteria 

vormt integriteit. Door middel van doorvragen gaat een psycholoog van de DSR idealiter na of de 

kandidaat aan het vereiste persoonlijkheidscriterium voldoet.88 De psychologen beschikken 

echter niet over een leidraad van vragen. 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

Waarden krijgen binnen de Finse politie een belangrijke plaats in de rekrutering van het 

personeel, meerbepaald in het selectie-interview. De gemeenschappelijke waarden van de Finse 

staatsadministratie, maar ook de specifieke waarden van een bepaalde dienst/afdeling vormen 

één van de gespreksonderwerpen in het gestructureerde interview. Zo vraagt men de kandidaten 

onder andere om een praktische invulling te geven aan de waarden vanuit hun vroegere 

beroepscontext of hun privéleven.89 

 

• Referenties 

 

Lamboo, T. (2005). Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie. Delft: Eburon. 461 p. 

 

 

1.2.3. SELECTIETESTEN 

 

• Doelstelling 

 

Selectietesten die peilen naar de individuele integriteit van de kandidaten zijn een belangrijk 

middel om integriteit te behandelen. Zij worden hier echter niet behandeld vermits hierop 

uitgebreid wordt ingegaan in het hoofdstuk “focus op twee instrumenten” (cf. Deel V, 2.). 

 

1.2.4. EINDBESLISSING SELECTIECOMMISSIE 

                                                 
88 Frank Moons. 28 februari 2007. 14u t/m 16u. DSR. Campus Géruzet, Elsene. 
89 Gebaseerd op interviews met Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en 
Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
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• Doelstelling 

 

De eindbeslissing van de selectiecommissie is een cruciale fase in het verwerven van inzicht 

in de integriteit van individuele kandidaten (Lamboo, 2005). 

 

• Methode 

 

In de selectiecommissie kunnen de leden de kandidaat-politieambtenaar een laatste maal aan 

een spervuur van vragen onderwerpen. Onduidelijkheden over de integriteit van de kandidaat 

kunnen hier verder opgehelderd worden door technieken te hanteren die ook in het selectie-

interview gebruikt worden.90 De leden van de selectiecommissie nemen vervolgens, door alle 

documenten grondig te analyseren, een besluit over de integriteit van de persoon. Deze factor 

wordt in rekenschap genomen bij de beslissing iemand al dan niet toe te laten tot de 

politieopleiding. 

 

• Pluspunten 

 

De selectiecommissie vormt de uitgelezen kans om een laatste maal verduidelijking te krijgen 

over de integriteit van de kandidaat. Het laatste onderhoud voor de selectiecommissie moet de 

leden ervan in staat stellen om een eindbeslissing te nemen, rekening houdend met de integriteit 

van de persoon. 91 

 

• Risico’s 

 

De peiling naar integriteit kan in de verschillende selectiecommissies sterk verschillen. Terwijl 

in sommige selectiecommissies uitvoerig gepeild wordt naar integriteit, gebeurt dit in andere niet, 

of toch veel minder. Dit is sterk afhankelijk van de persoon die de selectiecommissie voorzit. 

Indien deze voorzitter het belang van de bevraging van integriteit niet inziet, zal hij/zij hier dus 

niet al te diep op ingaan. Hierdoor bestaat de kans dat ook niet-integere personen toch nog 

toegelaten worden tot de opleiding.92 Het is daarom belangrijk om de voorzitters van de 

selectiecommissies te wijzen op het belang van de bevraging van integriteit. Men kan 

hiervoor o.a. gebruik maken van de bestaande communicatiekanalen. Vroeger werd bovendien 

                                                 
90 Gebaseerd op interviews met Lee Normand, 29 augustus 2007. 11u t/m 12u. Sûreté du Québec. Montréal. Canada en 
Marc Baudet. 10 september 2007. 16u t/m 18u15. La police nationale. Parijs. 
91 Ibid. 
92 Gebaseerd op interview met Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en met 
Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa.  
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een opleiding voorzien voor de assessoren die in selectiecommissies zetelden. Nu is dit echter 

niet meer het geval wegens een tekort aan capaciteit. In een dergelijke opleiding kan men de 

basis meegeven om een goed selectiegesprek te voeren, waarbij aandacht voor integriteit een 

centrale plaats inneemt. De bevraging van integriteit in een selectiegesprek is echter niet evident. 

Daarom zou het nuttig zijn als men over een leidraad van vragen kan beschikken, waardoor een 

grotere uniformiteit tussen de selectiecommissies mogelijk is (cf. Deel IV, 1.2.2.). 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

In de selectiecommissies worden de resultaten van de verschillende selectieproeven en 

verkregen documenten samengevoegd. Indien er hierdoor twijfels over de kandidaat rijzen, kan 

men hem/haar er in de selectiecommissie nog een laatste maal rond bevragen. De klemtoon voor 

de peiling naar integriteit ligt in deze fase van het rekruteringsproces.93 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

Op het einde van het selectieproces trachten de verantwoordelijken in de Sûreté du Québec een 

globaal beeld te verwerven van de kandidaat. Zo tracht men vast te stellen in welke mate deze 

welbepaalde kandidaat beantwoordt aan de vooropgestelde sleutelcompetenties. Eén van deze 

competenties vormt integriteit.94 

 

• Referenties 

 

Lamboo, T. (2005). Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie. Delft: Eburon. 461 p. 

 

 

                                                 
93 Frank Moons. 28 februari 2007. 14u t/m 16u. DSR. Campus Géruzet, Elsene. 
94 Lee Normand, 29 augustus 2007. 11u t/m 12u. Sûreté du Québec. Montréal. Canada. 
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1.3. INTEGRITEIT ALS SLEUTELCOMPETENTIE 

 

• Doelstelling 

 

De ontwikkeling van sleutelcompetenties is van groot belang in het wervings- en selectieproces. 

De kerncompetenties vormen immers de leidraad die men in achterhoofd houdt bij de selectie 

van personeelsleden. De opname van integriteit als sleutelcompetentie zou er dan ook voor 

zorgen dat integriteit een belangrijke component wordt in de beslissing om iemand al dan niet 

aan te werven.95 

De ontwikkeling van sleutelcompetenties kan bovendien bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd ( i.h.b. doelbepalend, proactief, meerwaarde 

biedend) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren).96 

 

• Methode 

Het is van belang dat de organisatie zich in de werving- en selectieprocedure zo veel mogelijk 

vergewist van de integriteit van nieuwe personeelsleden. De keuze van het personeel is een 

cruciaal onderdeel van het te voeren integriteitsbeleid. Het is daarom voor een organisatie 

belangrijk om niet alleen de vakinhoudelijke kwaliteiten zoals opleiding en werkervaring, maar 

ook de betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers te beoordelen, zowel in de 

rekruteringsfase als in het verdere verloop van de carrière. De opname van integriteit als 

sleutelcompetentie heeft dan ook zijn waarde.97 

• Pluspunten 

 

Door integriteit als sleutelcompetentie voorop te stellen, krijgt integriteit als cruciaal element in 

het wervingsproces een centrale plaats. Dit verhoogt de kans op een kwaliteitsvolle selectie van 

personeelsleden op het gebied van integriteit.98 

 

                                                 
95 Gebaseerd op interview met Helena De Clercq, 8 mei 2007. 10u t/m 12u. Leuvens Instituut voor Criminologie. 
Kuleuven. Leuven en Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
96 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op  
http://www.info-zone.be 
97 Gebaseerd op interview met Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
98 Lee Normand, 29 augustus 2007. 11u t/m 12u. Sûreté du Québec. Montréal. Canada. 
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• Risico’s 

 

Door de sleutelcompetentie integriteit te beschouwen als onderdeel van een andere 

competentie, bijvoorbeeld dienstverlening, dreigt de aandacht voor integriteit sterk af te nemen. 

Integriteit wordt dan ondergesneeuwd door de bestaande sleutelcompetenties. Verder bestaat de 

mogelijkheid dat de bestaande sleutelcompetenties door politieorganisaties worden overgenomen 

in een contextspecifieke deontologische leidraad en aldus competentiegerichte waarden 

worden. Hierdoor wordt deontologie eveneens ondergesneeuwd. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De Belgische politie heeft in de fase van de rekrutering een aantal competenties vooropgesteld. 

Integriteit maakt deel uit één van de centraal gestelde competenties.99 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

In de Sûreté du Québec wordt integer handelen als kerncompetentie vooropgesteld. Op het einde 

van het rekruteringsproces wordt het volledige dossier van de kandidaat bekeken. Op dit moment 

wordt op globale wijze een indruk verworven betreffende het ethische gedrag van de kandidaat, 

één van de sleutelcompetenties waaraan een kandidaat moet beantwoorden. In het document 

‘sleutelcompetenties voor politieambtenaren’ wordt ethiek als sleutelcompetentie vastgelegd.100 

 

Een hoog niveau van zorg voor kwalitatief geleverde dienstverlening en van respect voor de 

professionele normen en waarden van de organisatie. 

• Er hoge standaarden van integriteit, eerlijkheid en transparantie op nahouden 

• Zich conformeren met de beste praktijken van zijn beroep 

• Mensen gelijk, onpartijdig en rechtvaardig behandelen in overeenstemming met de individuele 

en collectieve rechten van de betrokken personen 

• De feiten op een juiste en aangepaste wijze presenteren zelfs als het niet de meest gunstige 

is 

• De anonimiteit van de mensen en de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen 

 

Figuur 1: Voorbeeld van kerncompetenties Sûreté du Québec.101 

                                                 
99 K.B. 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, B.S. 31 maart 2001. 
100 Gebaseerd op het interne document ‘Synthèse de compétences – Patrouiller’. Direction du développement des 
compétences et pratiques de gestion. 
101 Gebaseerd op intern document van de Sûreté du Québec ‘Synthèse de competences – Patrouiller’. Direction du 
développement des compétences et pratiques de gestion. 
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• Referenties 

 

Intern document van de Sûreté du Québec: ‘Synthèse de compétences – Patrouiller’. Direction du 

développement des compétences et pratiques de gestion. 

 

 

1.4. ONDERTEKENING WAARDENDOCUMENT 

 

• Doelstelling 

 

De ondertekening van een waardendocument toont aan dat de kandidaat zich aansluit bij de 

waarden die de Belgische politie vooropstelt. Zo vergroot men de kans om kandidaten aan te 

trekken die de integriteitsboodschap van de politie begrijpen en die bovendien bereid zijn de 

waarden te incorporeren.102 

De ondertekening van een waardendocument kan bovendien bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief, meerwaarde biedend) gewerkt 

wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren).103 

 

• Methode 

 

Wanneer een persoon zich kandidaat stelt om aan het selectieproces van de basisopleiding 

inspecteur van politie deel te nemen, kan men deze persoon vragen een document te 

ondertekenen. Dit document kan een omschrijving omvatten waarin het volgende vermeld staat. 

Dit zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn in de zin van onderstaande tekst. 

 

 ‘Ik, ... , sluit mij aan bij de waarden die door de Belgische politie centraal gesteld worden, met 

name loyauteit, integriteit en partnership. Bij de uitoefening van het werk zal ik beslissingen 

nemen in functie van deze waarden en in overeenstemming met de geldende wetten en 

richtlijnen.’ 

 

                                                 
102 Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa.  
103 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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• Pluspunten 

 

Door dit document kunnen de kandidaten zich bewust worden van de waarden.104 

 

• Risico’s 

 

De ondertekening van een waardendocument vormt een psychologisch contract tussen de 

politieorganisatie en de kandidaat. Wanneer deze kandidaat in de eerste praktijkervaringen 

echter merkt dat integriteit hier niet steeds vooropgesteld wordt, kan dit sterk ontmoedigend 

werken.105 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

In de Sûreté du Québec zijn de personen die zich kandidaat stellen voor een functie als 

‘patrouilleur’ bij hun kandidaatstelling verplicht een document te ondertekenen, waarin 

opgetekend staat dat zij de waarden, die de Sûreté du Québec centraal stelt, belangrijk achten en 

zullen volgen.106 

 

 

2. OPLEIDING EN TRAINING 

 

Aandacht voor integriteit in het opleidings- en trainingsproces speelt een onmiskenbare rol in de 

ontwikkeling van het ethische gedrag van werknemers. Tijdens de opleiding worden de 

(aspirant) politieambtenaren van begeleiding, informatie en instrumenten voorzien, opdat hun 

ethisch gedrag en besluitvorming bevorderd kan worden (Loescher, 2006). Men kan op 

verschillende manieren aandacht besteden aan integriteit in het opleidings- en trainingsproces. 

 

OPLEIDING EN TRAINING 

INTEGRITEIT IN DE INITIËLE OPLEIDING 

MENTORSCHAP TIJDENS DE STAGE 

 

Tabel 7: Overzicht instrumenten op het niveau van opleiding en training 

 

 

                                                 
104 Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
105 Analyse op basis van de informatie verkregen tijdens de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
106 Normand Lee en Francine Pouchet, 30 augustus 2007. 11u30 t/m 12u30. Recrutement. Sûreté du Québec. Montreal. 
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2.1. INTEGRITEIT IN DE INITIËLE OPLEIDING 

 

• Doelstelling 

 

Integriteitstraining zijn van belang om diverse redenen. 

• Opleiding vergroot de kennis van de politiefunctionarissen en geeft hen inzicht in de 

relevante wetgeving, deontologische code, richtlijnen, etc. (kennen). 

• Bepaalde vormen van trainingen kunnen ook het moreel oordeelsvermogen aanscherpen: 

de vaardigheid om met ethische dilemma’s om te gaan (kunnen). 

• Opleiding kan deelnemers ook meer bewust maken voor het belang van integriteit voor de 

politie, voor ethische problemen en dilemma’s (willen). 

De integratie van integriteit in de initiële opleiding kan bovendien bijdragen tot de realisatie van 

een excellente politiezorg doordat informatiegestuurd ( i.h.b. proactief, meerwaarde biedend) 

gewerkt wordt.107 Het hoofdstuk ‘focus op twee trainingen’ (cf. Deel V, 1.) werkt dit gegeven 

verder uit. 

 

 

2.2. MENTORSCHAP TIJDENS DE STAGE 

 

• Doelstelling 

 

De praktijkstage vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding tot politieambtenaar, 

rechercheur of officier. In deze periode leert men praktisch toe te passen wat men op de 

politieschool geleerd heeft. Gedurende deze praktijkstage komt men in contact met praktische 

situaties waarin zich tegengestelde belangen voordoen. In een dergelijke situatie is het voor de 

aspirant nuttig om op een mentor te kunnen rekenen die hem bijstaat bij het nemen van 

dergelijke beslissingen of die de aspirant achteraf van enige terugkoppeling voorziet. Ook in 

het begin van de loopbaan, kan men als politieambtenaar vrij onzeker en onervaren zijn in het 

oplossen van problemen. Ook dan kan het nuttig zijn om een mentor te hebben die waar nodig 

advies geeft.108 

De aandacht voor integriteit vanwege de mentors kan bovendien bijdragen tot de realisatie van 

een excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. afleggen van verantwoording - 

                                                 
107 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
108 Gebaseerd op het document van de Ecole Nationale de Police du Québec «Stratégie de formation policière 
québécoise en matière d’éthique». 
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bekwame betrokkenheid) en informatiegestuurd (proactief en reactief, uitwisseling) gewerkt wordt 

via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren).109 

 

• Methode 

 

Tijdens de stages is het van belang dat de aspiranten integriteitsproblemen kunnen bespreken 

met een mentor. Het voorzien van vaste terugblikmomenten, waarbij integriteit één van de 

agendapunten vormt, is hier een goede optie. In dit overlegmoment wordt gevraagd naar ethische 

dilemma’s waarmee de aspiranten of beginnende politieambtenaren geconfronteerd zijn geweest, 

hoe men deze dilemma’s heeft aangepakt, etc. Indien nodig, zal de mentor de 

aspiranten/politieambtenaren bijsturen. Daarnaast moet de mentor tijdens de 

terugkoppelmomenten ook voldoende nadruk leggen op deontologie en integriteit, naast 

formele regelgeving. 

De mentoren moeten ethiek/integriteit hoog in het vaandel dragen. Daarom is het opportuun dat 

de mentoren verplicht aan een aantal voorwaarden moeten beantwoorden, alvorens zij de 

functie kunnen vervullen: integere uitvoering van vroegere en huidige functie, een ethische 

training gevolgd hebben, belang hechten aan integriteit, als rolmodel fungeren in de organisatie, 

etc. De ontwikkeling van een volledige selectieprocedure kan zinvol zijn, maar is niet 

noodzakelijk. De korpschefs kunnen hierin een belangrijke rol vervullen: zij kunnen aangeven wie 

in hun korps de waarden vertaalt in de uitoefening van de functie en wie aldus als voorbeeld 

geldt.110 Ook in de training tot mentor is het belangrijk om in sterke mate aandacht te besteden 

aan integriteit en hoe men de aspiranten hierin kan ondersteunen.  

 

Indien aspiranten/politieambtenaren tijdens de opleiding of stage niet-integer gedrag vertonen, 

is het van belang dat de mentor hier op een adequate wijze op reageert en een duidelijk 

signaal geeft dat dergelijke zaken niet door de beugel kunnen. Bij ernstig niet-integer gedrag, zou 

verwijdering uit de politieschool tot één van de mogelijkheden kunnen behoren. Andere opties bij 

niet-integer gedrag zijn onder andere de organisatie van functioneringsgesprekken, begeleiding 

van de persoon die niet-integer gedrag vertoonde door middel van wekelijkse bijeenkomsten, het 

bijhouden van een ethisch dagboek, behandeling van de eigen case in een dilemmatraining en 

het volgen van een specifieke training die verband houdt met het niet-integere gedrag dat men 

gesteld heeft (bijvoorbeeld agressiebeheersing, alcoholisme, etc.). Een zekere afstemming 

                                                 
109 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
110 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
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tussen politiescholen, politiezones en directies wat de reactie op niet-integer gedrag betreft, is 

aangewezen. 111 

 

• Pluspunten 

 

Indien een mentor een aspirant tijdens een stage op een adequate wijze begeleidt op het vlak 

van integriteit, zal de aspirant er zich van bewust worden hoe hij/zij in bepaalde situaties best kan 

handelen of reageren. Door de terugblikmomenten en de terugkoppeling van de mentor zal het 

gedrag van de aspirant in positieve zin kunnen evolueren.112 

 

• Risico’s 

 

Het is wel belangrijk “wie” men als mentor kiest. Het is immers belangrijk de “juiste” 

organisatiecultuur door te geven. Het is daarom van belang om mentorschap in te bedden in een 

personeelsbeleid (selectie, opleiding, etc.). Zoals reeds vermeld, vervult de korpschef hier een 

belangrijke rol.113 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De mentoren moeten de aspiranten tijdens de stage beoordelen op een aantal 

persoonlijkheidskenmerken, waaronder eerlijkheid-integriteit. Eén politieschool organiseert tevens 

terugkomdagen om de dilemma’s, waarmee de aspiranten tijdens de stage geconfronteerd 

werden, in groep te bespreken. De taak van de mentor/animator is de discussie op gang te 

brengen, te leiden en daar waar nodig bij te sturen.114 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

Het BIOS formuleert de aanbeveling om mentoren aan te stellen in de politiekorpsen, die de 

nieuwe politieambtenaren tijdens de eerste maanden in het korps bijstaan.115 

 

                                                 
111 Anne-Marie Prince. 31 augustus 2007. 8u30 t/m 9u. Ecole Nationale de police du Québec. 
112 Gebaseerd op interview met Anne-Marie Prince. 31 augustus 2007. 8u30 t/m 9u. Ecole Nationale de police du 
Québec. Nicolet en Kaptein, M. (1998). Ethics management: auditing and developing the ethical content of organizations. 
Dordrecht: Kluwer. 228 p. 
113 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
114 Eric Cobut. 21 december 2006. 10u t/m 12u. DSI. Kroonlaan 145a, Elsene. 
115 Zie 
http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/personeel_en#introductievannieuwemedewerkers. 
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• Referenties 

  

Kaptein, M. (1998). Ethics management: auditing and developing the ethical content of 

organizations. Dordrecht: Kluwer. 228 p. 

 

www.integriteitoverheid.nl  

 

 

3. BEGIN VAN DE LOOPBAAN 

 

Ook in het begin van de loopbaan is het belangrijk om de opgedane kennis uit de opleiding in de 

praktijk te versterken. Leidinggevenden en naaste collega’s spelen hierbij een belangrijke rol. 

Men moet vermijden dat de nieuwe politieambtenaren de indruk verwerven dat de opgedane 

kennis tijdens de opleiding niet strookt met de praktijk. Daarom is het belangrijk om ook in het 

begin van de loopbaan integriteit in de verf te zetten. 

 

BEGIN VAN DE LOOPBAAN 

INTRODUCTIE NIEUW AANGEWORVEN PERSONEEL 

MENTORSCHAP IN HET BEGIN VAN DE LOOPBAAN 

 

Tabel 8: Overzicht van de instrumenten gebruikt in het begin van de loopbaan. 

 

 

3.1. INTRODUCTIE NIEUW AANGEWORVEN PERSONEEL 

 
• Doelstelling 

 

Eenmaal een nieuwe medewerker aangeworven wordt, is het van belang om hem/haar zo snel 

mogelijk vertrouwd te maken met het statuut, de deontologische code, het tuchtreglement, de 

personen die de beleidsondersteunende, adviserende en rapportagekanaalfunctie invullen, etc. 

Daarnaast is het eveneens belangrijk om hen nogmaals te wijzen op het belang van integriteit, 

om een aantal dilemma’s te bespreken waarmee ze in aanraking kunnen komen, etc. (Kaptein, 

1998). De aandacht voor integriteit in de introductie van nieuw aangeworven personeel kan 

bovendien bijdragen tot de verwezenlijking van een excellente politiezorg doordat 
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gemeenschapsgericht (i.h.b. partnerschap) en informatiegestuurd (meerwaarde biedend) gewerkt 

wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren).116 

 

• Methode 

 

Wat volgt, zijn een aantal initiatieven om integriteit tijdens de introductiefase te benadrukken. 

• Allereerst vormt de ontwikkeling van een onthaalbrochure voor de gehele geïntegreerde 

politie een goed initiatief.117 Men kan echter ook ruimte laten voor onthaalbrochures die 

specifiek aangepast zijn aan iedere lokale zone. Een dergelijke onthaalbrochure verschaft 

nuttige informatie aan nieuwe medewerkers over onder andere belangrijke lokale 

contactadressen. De onthaalbrochure kan het belang van integriteit onderstrepen en de 

verschillende waarden van de geïntegreerde politie en/of de specifieke waarden van een zone 

centraal stellen.118  

• Daarnaast bestaat de mogelijkheid een soort vademecum te ontwikkelen, een klein boekje 

dat men bij de indiensttreding aan de politieambtenaren en burgerpersoneel kan 

overhandigen. Dit boekje zet een aantal begrippen met betrekking tot integriteit uiteen. Voorts 

worden de belangrijke principes uit de deontologische code en een aantal regels over de 

omgang met burgers hierin opgenomen.119 Hieraan kan een eventuele ceremonie verbonden 

worden. Het boekje kan eveneens verspreid worden tijdens een introductiedag. 

• De aflegging van een eed is eveneens een mogelijkheid om bij de start van een carrière bij 

de politie integriteit te benadrukken. Door de eedaflegging engageren toekomstige 

politieambtenaren zich tot een integere uitvoering van hun baan. Deze eed is idealiter kort, in 

eenvoudige taal en in positieve bewoordingen opgesteld (“Hierbij zweer ik mijn functie op een 

integere wijze uit te voeren”).120 Het is aangewezen deze te koppelen aan de organisatie van 

dilemmatrainingen of aan een introductiedag om te vermijden dat het een hol ritueel wordt. 

• Verder is het belangrijk om een introductiedag voor nieuwe werknemers te organiseren, waar 

men hen kennis laat maken met de verschillende diensten van een politiezone of directie. Hier 

kan men dan ook een introductie geven over de deontologische code en de specifieke 

waarden die in de zone/directie centraal staan en hoe belangrijk deze elementen zijn in de 

uitvoering van het politieberoep (Kaptein, 1998). Men kan hier bovendien dieper ingaan op de 

achtergronden, oorzaken en gevolgen van ongewenst gedrag en integriteit. Daarnaast kan 

                                                 
116 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
117 Gebaseerd op het idee van de onthaalbrochure van de federale politie (“Welkom bij de federale politie”), ontwikkeld 
door de directie van de interne relaties. 
118 De zone Moeskroen heeft reeds een dergelijke brochure ontwikkeld ter kennismaking met het korps en waarin 
verschillende contactpunten opgenomen zijn waar men met diverse problemen terecht kan (Noterdaem, 7 maart 2007. 
14u t/m 16u. Lokale politiezone Moeskroen). 
119 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
120 Gebaseerd op interview met Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag en op gegevens van de website www.integriteitoverheid.nl.  
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met de nieuwe werknemers, aan de hand van een aantal stellingen, gediscussieerd worden 

over de grenzen die verbonden zijn aan integriteit en over de concrete vertaling van integriteit 

naar praktijksituaties (dilemma’s). Verder verschaft men toegang tot informatiebronnen voor 

verdere uitleg over integriteit (intranet, site www.hrpol.be, etc.). Op deze bijeenkomst kan men 

de nieuwe werknemers aldus op een informatieve en interactieve wijze kennis laten maken 

met het onderwerp integriteit en wat integriteit betekent voor hun professionele handelen.121 

Ook voor CALOG-/GESCO-personeel is een introductietraining van noodzakelijk belang. Zij 

dienen immers geen specifieke opleiding te volgen, aar moeten zich natuurlijk wel bewust zijn 

van het specifieke karakter van de politieorganisatie en het politiewerk. Daarom is het 

interessant om ook voor hen een introductietraining te organiseren, waar hen uitleg wordt 

verschaft over de Belgische politieorganisatie, de specifieke kenmerken van politiewerk en 

politiecultuur, maar waar hen tevens wordt gewezen op het belang van integriteit, zowel 

theoretisch als aan de hand van praktijkvoorbeelden.122 

• De eerste maanden dat nieuwe werknemers werkzaam zijn in de organisatie, is het van 

belang hen onder de hoede te plaatsen van positieve rolmodellen: werknemers die al een 

significant aantal jaren dienst hebben, die hun functie tot hiertoe op een integere wijze hebben 

uitgeoefend en over een goed imago beschikken binnen de organisatie.123 

 

• Pluspunten 

 

Door een goede introductie te voorzien gedurende de eerste maanden van de indiensttreding 

leren de politieambtenaren in de praktijk welke handelingen en gedragingen al dan niet 

aanvaardbaar zijn en waarmee men in de uitoefening van het politieberoep rekening moet 

houden. Omdat daarnaast terugkoppeling wordt voorzien door een begeleidend persoon, leren 

de nieuwe werknemers hun gedrag aan te passen en op autonome wijze integere beslissingen 

te nemen.124 

 

                                                 
121 Gebaseerd op interviews met Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-
Amstelland. Amsterdam; Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit Amsterdam. Amsterdam; Alain 
Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag; Kirshi Aïjala. 14 mei 2007. 09u t/m 11u30. Ministerie van Financiën. Helsinki. Daarnaast 
werden de website www.integriteitoverheid.nl en het document ‘Values in the daily job. Civil servant’s Ethics. A handbook 
for the state administration. Ministry of Finance. Personnel Department State Employer’s Office. 26 p.’ geraadpleegd. 
122 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
123 Armand Huby. 13 september 09u30 t/m 12u. Direction de la formation de la police nationale. Lognes. 
124 Gebaseerd op interview met Anne-Marie Prince. 31 augustus 2007. 10u t/m 12u. Ecole Nationale de police du 
Québec. Nicolet. en Kaptein, M. (1998). Ethics management: auditing and developing the ethical content of organizations. 
Dordrecht: Kluwer. 228 p. 
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• Risico’s 

 

Indien de nieuwe personeelsleden niet voldoende betrokken worden in de introductie, bestaat 

de mogelijkheid dat zij deze introductie percipiëren als een opgelegde les, waardoor de 

doelstelling ervan verloren kan gaan.125 

Indien men een introductieprogramma ontwikkelt, dient men er zich voor te hoeden om tijdens 

deze introductie teveel informatie te willen voorleggen aan de deelnemers. Door een overdaad 

aan informatie, verkrijgt men het averechtse effect en zal deze informatie niet blijven hangen. 

Het is daarom nuttiger om het introductieprogramma te limiteren tot een beperkt aantal thema’s, 

waaronder integriteit.126 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De directie van de interne relaties heeft een onthaalbrochure ontwikkeld voor nieuwe 

werknemers. Deze brochure was oorspronkelijk enkel bedoeld voor de federale politie, maar 

werd onlangs aangepast waardoor het doelpubliek zich verruimd heeft tot de geïntegreerde 

politie. Deze brochure verwoordt onder ander de waarden van de geïntegreerde politie, verwijst 

naar de deontologische code, etc.127 

In verschillende zones tracht men nieuw aangeworven personeel kennis te laten maken met de 

waarden die in het korps centraal staan. Zo wordt nieuw aangeworven personeel bijvoorbeeld 

gedurende de dag van aankomst rondgeleid en geïntroduceerd in de zone. Ook de 

deontologische code komt op deze dag geregeld op een praktische wijze aan bod.128 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

• De politie Amsterdam-Amstelland ontwikkelde recent een programma voor nieuwkomers, dat 

‘Welkom bij de politie van Amsterdam-Amstelland. Dit is de wereld waar je ‘ja’ tegen zegt!’ 

heet.129 Het introductieprogramma wordt aangeboden aan sollicitanten voor operationele en 

administratieve/technische functies, die de opleiding en het selectieproces tot aanwerving 

goed doorlopen hebben. Eigenlijk staat niets hun toetreding tot het korps nog in de weg. De 

vraag die zich echter stelt, is of zij zich voldoende bewust zijn van de gevolgen van hun keuze 

voor een baan bij de politie. In feite vormt het introductieprogramma een laatste 

selectiemoment voor zowel de aspirant, als voor het korps. Het programma is aldus gericht op 

                                                 
125 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
126 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
127 Ibid. 
128 Gebaseerd op informatie verkregen uit de briefrondvraag bij de 196 lokale politiezones en drie algemene directies. 
129 Dit interne document werd ter plaatse ingekeken. 
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bewustwording van integriteit in denken en gedrag. Het doel is de aspiranten de 

consequenties te laten inzien van een baan bij de politie, want men is ‘24 uur per dag 

politieagent’.130  

 

• Binnen de Police Nationale werd een ‘module d’adaption au première embauche’ ontwikkeld: 

een cursus die politieambtenaren verplicht moeten volgen, vooraleer zij voor de eerste maal in 

een commissariaat van de nationale politie tewerkgesteld worden. Deze opleiding neemt 

ongeveer drie weken in beslag en begeleid door de politiescholen van het gebied waar de 

persoon zijn functie zal uitoefenen. Ook hier wordt nogmaals belang gehecht aan deontologie. 

Deze opleiding bediscussieert een aantal belangrijke deontologische aspecten, waaronder de 

relatie tussen politie en burger en het gedrag van de politieambtenaar. Daarnaast worden een 

aantal specifieke oefeningen gemaakt die betrekking hebben op deontologische problemen.131 

 

• Referenties 

 

Kaptein, M. (1998). Ethics management: auditing and developing the ethical content of 

organizations. Dordrecht: Kluwer. 228 p 

. 

 ‘Values in the daily job. Civil servant’s Ethics. A handbook for the state administration’. Ministry 

of Finance. Personnel Department State Employer’s Office. 26 p. 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/personeel_en#introductievan

nieuwemedewerkers 

 

 

3.2. MENTORSCHAP IN HET BEGIN VAN DE LOOPBAAN 
 

• Doelstelling 

 

Om dezelfde redenen waarom mentorschap belangrijk is tijdens de opleiding is het ook 

belangrijk in de periode na de indiensttreding, bijvoorbeeld gedurende de eerste twee jaar. 

Mentoren kunnen onervaren medewerkers bijstaan bij het nemen van moeilijke 

beslissingen. De steun van de korpschef is hiervoor essentieel. Aangezien niet alle korpschefs 

                                                 
130 Gebaseerd op een interview met Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-
Amstelland. Amsterdam en een ingekeken intern document, genaamd ‘Welkom bij de politie Amsterdam-Amstelland. Dit 
is de wereld waar je ja tegen zegt.’. 
131 Christophe Fichot. 14 september 2007. 10u30 t/m 12u. IGPN. Parijs. 
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bereid lijken om te investeren in een mentorsysteem is het belangrijk korpschefs nog beter te 

overtuigen van het nut hiervan.132 

De aandacht voor integriteit vanwege de mentors kan bovendien bijdragen tot de realisatie van 

een excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. afleggen van verantwoording en 

bekwame betrokkenheid) en informatiegestuurd (proactief en reactief, uitwisseling) gewerkt wordt 

via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren).133 De verdere uitwerking van dit 

instrument werd reeds besproken in Deel V, 2.1.2. 

 

 

4. IN DE POLITIEZONE/DIRECTIE 

 

De aandacht voor integriteit houdt uiteraard niet op bij de indiensttreding. Om de vooropgestelde 

waarden en deontologische principes te laten doordringen tot op de werkvloer is het van belang 

om continu aandacht aan integriteit te besteden. Stimuleren van integer gedrag staat hierbij 

voorop, maar daarnaast is het ook van belang om de politieambtenaren duidelijkheid te 

verschaffen over wat kan en niet kan, om de rol van de leidinggevenden inzake integriteit te 

benadrukken en om het gedrag van de politieambtenaren te controleren en te handhaven. 

 

PREVENTIE NORMEN EN REGELS LEIDINGGEVENDEN HANDHAVING 

RISICOANALYSE/AUDIT DEONTOLOGISCHE 

CODE 

ROL KORPSCHEF, 

DIRECTEUR, D-G, C-G, 

ETC. 

ADEQUATE REACTIE OP 

INTEGRITEITSSCHENDINGEN 

INFORMATIEVERSPREIDING ONTWIKKELING 

KORPSSPEC. 

DEONTOL. LEIDRAAD 

ROL MINISTER, 

FEDERALE ORGANEN, 

BURGEMEESTER, 

ETC. 

RISICOANALYSE 

BELEIDSPLAN INTEGRITEIT STRUCTURELE 

MAATREGELEN 

TRAINING KLOKKENLUIDERSREGELING 

DRAAIBOEK CRISISCOMM. OVERZICHT 

KWETSBARE 

FUNCTIES 

AANSTELLING 

CONSULENT 

LEIDERSCHAP 

 

WAARDENHANDLEIDING 

ETHISCHE 

BESLUITVORMING 

 EVALUATIE BELEID  

TRAINING    

                                                 
132 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
133 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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INTEGRITEITSOVERLEG    

INTEGRITEITSBIJEENKOMST 

N.A.V. ETHISCH PROBLEEM 

   

INTEGRITEITSMETINGEN    

FUNCTIONERINGS- EN 

EVALUATIECYCLUS 

   

INSTRUMENT VOOR 

SYSTEM. MONITORING 

   

NAZORGGESPREKKEN    

 

Tabel 9: Overzicht instrumenten gebruikt in de politiezone/directie. 

 

Het is van belang op te merken dat bepaalde instrumenten, besproken in de andere 

hoofdcategorieën, ook hier relevant zijn. Een voorbeeld hiervan vormt ‘integriteit als 

sleutelcompetentie’. Ook gedurende de loopbaan kan men, in het kader van evaluaties, gebruik 

maken van sleutelcompetenties. De categorieën zijn aldus niet muteel exclusief. 

 

 

4.1. PREVENTIE 

 

4.1.1. RISICOANALYSE/AUDIT 

 

• Doelstelling 

 

Een risicoanalyse kan omschreven worden als ‘het proces van identificatie en beoordeling van 

risico’s en advisering over de beheersing hiervan’ (Van de Veer, 2006). Een risicoanalyse op het 

gebied van integriteit is een instrument om ethische risico’s te classificeren, te analyseren, te 

kwantificeren en te beoordelen. Het vormt een strategie die helpt bij de keuze van passende 

maatregelen of bij de aanpassing van het bestaande beleid aan de actuele situatie.  

Naast risicoanalyses op organisationeel niveau kan het ook interessant zijn om risicoanalyses 

op individueel niveau te verrichten. Dit is echter moeilijk uit te voeren omdat men als 

leidinggevende niet steeds over alle nodige informatie kan beschikken (bv. gerechtelijke 

informatie). Het zou aangewezen zijn om de mogelijkheden te onderzoeken voor een 

detectiesysteem voor individuen om zo individuele risico’s aan de oppervlakte te brengen.134  

De uitvoering van risicoanalyses kan bijdragen tot de realisatie van een excellente politiezorg 

doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. probleemoplossend werken) en informatiegestuurd 

                                                 
134 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
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(proactief en meerwaarde biedend) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu 

verbeteren en transparantie).135 

 

• Methode 

 

Een risicoanalyse betreffende integriteit wordt, zoals elke andere risicoanalyse, uitgevoerd in 

verschillende fasen.136  

In een eerste fase kan men de doelen van een organisatie en de mogelijke bedreigingen 

(risico’s), die de verwezenlijking ervan in de weg staan identificeren en beschrijven. De 

informatie krijgt men door middel van surveys, workshops, interviews, participerende observatie 

en/of een analyse van schriftelijke bronnen. Volgende vragen staan in deze eerste fase 

doorgaans centraal. 

• Welke risico’s betreffende integriteit bestaan er vandaag in de organisatie?  

• Welke risico’s kunnen zich binnen 3 à 5 jaar voordoen op basis van de 

langetermijnsplanning van de organisatie? 

• Wie is verantwoordelijk voor het managen van de vermelde risico’s? 

• … 

De risicoanalist is meestal niet enkel geïnteresseerd in feitelijkheden, maar ook in de percepties 

die in de organisatie leven. De beeldvorming zegt immers iets over de realiteit zoals die wordt 

ervaren door de medewerkers. Het is belangrijk dat de organisatie hier kennis van heeft. De 

interviews en observaties leveren niet alleen interessante informatie over het proces, maar 

bieden de risicoanalist ook mogelijkheden om werknemers bewust te maken van de bestaande 

risico’s. Vervolgens zoekt men naar de hoofdoorza(a)k(en) van de risico’s. De risico’s kunnen 

dan samengevoegd worden in een lijst, gecategoriseerd naar functionaliteit. 

 

De tweede fase beoordeelt idealiter de bedreigingen. Zowel de kans dat de dreigingen zich 

daadwerkelijk zullen manifesteren (waarschijnlijkheid), als de ongewenste gevolgen die dit met 

zich zou meebrengen, worden in rekening gebracht. De integriteitsrisico’s worden aldus gescoord 

naargelang de frequentie en ernst. Hierbij kan het interessant zijn om een risicokaart op te stellen 

die grafisch de impact van de risico’s weergeeft. Daarna worden de risico’s toegewezen 

naargelang functie, plaats of dienst. Tot slot categoriseert men de risico’s naargelang hun 

omvang: klein, gemiddeld, groot.  

 

                                                 
135 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
136 Aon Corporation (2006). A strategy for incorporating risk assessment in the compliance and ethics agenda. 
Beschikbaar op www.aon.com  
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De derde fase van een risicoanalyse focust op de meest ernstige risico’s. Daarbij wordt 

ondermeer gezocht naar beïnvloedende factoren. Verder kan men een kosten-batenanalyse 

uitvoeren van de risico’s en de opbrengsten van de rivaliserende strategieën.  

 

Hierna kan men in de vierde fase een analyse van de bestaande maatregelen uitvoeren. Hierin 

gaat men na welke maatregelen reeds getroffen zijn om de integriteitsrisico’s te verlichten.  

 

In de laatste fase doet de externe deskundige aanbevelingen in een schriftelijk rapport ter 

verbetering van de beheersing van de risico’s. Als de risicoanalyse werd uitgevoerd door een 

interne medewerker, zal hij/zij een actieplan/prioriteitstelling opstellen. De 

aanbevelingen/prioriteitstelling worden idealiter meegedeeld aan alle personeelsleden: de 

aanpassing van beleidsrichtlijnen, communicatie, controlesystemen, etc. Deze aanpassingen 

worden na zekere tijd beoordeeld. De resultaten van deze activiteiten worden regelmatig 

gerapporteerd aan de stakeholders. Na verloop van tijd wordt de risicoanalyse idealiter opnieuw 

uitgevoerd om na te gaan of er zich veranderingen doorheen de tijd hebben voorgedaan. 

 

Men zou een handleiding kunnen ontwikkelen voor het aanpakken van een risicoanalyse die men 

ter beschikking zou kunnen stellen van de lokale politiezones en federale directies.137 

 

• Pluspunten 

 

De uitvoering van een risicoanalyse maakt het mogelijk de eigenlijke integriteitsrisico’s in 

beeld te brengen. Op basis van een risicoanalyse kan men maatregelen nemen om de 

organisatie weerbaar te maken tegen deze risico’s (Van de Veer, 2006). 

 

• Risico’s 

 

Door de uitvoering van een risicoanalyse loopt men het gevaar zich enkel te focussen op de 

integriteitsrisico’s en hierdoor de stimulerende benadering te verwaarlozen.138 Een 

risicoanalyse betreffende integriteit kan daarnaast slechts succesvol zijn als aan volgende 

randvoorwaarden voldaan wordt (Vos en Beentjes, 2004). 

• Draagvlak van de leiding is een noodzakelijke voorwaarde. 

• Integriteit is een gevoelig onderwerp. Daarom is het van belang om een sterke projectleider 

en eventueel kwaliteitsvolle projectmedewerkers aan te stellen. 

                                                 
137 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘training’ (Brussel, 15 oktober 
2007). 
138 Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
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• Goede communicatie in het proces is onontbeerlijk. 

• Een halfslachtige uitvoering van de risicoanalyse kan een averechts effect hebben. Indien 

met de aanbevelingen niets gedaan wordt, kan bij de medewerkers een gevoel van cynisme 

ontstaan, waardoor het belang dat zij aan integriteit hechten zelfs kan afnemen. 

• Een risicoanalyse betreffende integriteit wordt best niet afzonderlijk uitgevoerd, maar wordt 

idealiter ingebed in een bredere auditstrategie. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De directie preventie en bescherming van het welzijn op het werk (DSW) van de federale politie 

heeft een risicoanalyse inzake integriteit uitgevoerd. Voor de risicoanalyse werd door de DSW de 

aangepaste methode van Kinney geselecteerd. Deze globale, participatieve risico-

evaluatiemethode heeft als opzet de prioriteiten betreffende de te beschermen belangen 

enerzijds en inzake risicogedragingen anderzijds te bepalen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal overleg, 2006). Door brainstorming, geleide discussies en tussentijds overleg komt men 

tot één exhaustieve lijst met de risicogedragingen en één met de te beschermen belangen. Door 

het grote aantal deelnemers was het instrument niet goed werkbaar en heeft men de groep 

verder onderverdeeld in kleinere werkgroepjes. De resultaten van de verschillende werkgroepjes 

werden op het einde van de rit samengelegd en de dertien meest ernstige risicogedragingen voor 

de federale politie werden op een rijtje gezet.139  

 

Andere ‘goede praktijken’ 

• Het Bureau Integriteit (BI) van de gemeente Amsterdam140 gebruikt een risicoanalyse waarbij 

een aantal uiteenlopende onderzoekstechnieken gebruikt worden. Op die manier tracht men 

een zo volledig beeld van de integriteitsrisico’s te schetsen.  

Het hart van de methodiek wordt gevormd door participerende observatie. Risicoanalisten 

zijn aanwezig bij of nemen deel aan de uitvoering van het dagelijkse werk, werkoverleg en 

pauzes. Ze maken aldus korte tijd deel uit van de dienst. Zo krijgen de analisten een 

gedetailleerd inzicht in de bestaande werkwijzen en de manier waarop werknemers met elkaar 

en met leidinggevenden omgaan, maar ook in de kwetsbaarheden die er in de organisatie 

bestaan ten aanzien van integriteit. In sommige gevallen worden werkzaamheden per functie 

of activiteit bestudeerd (bijvoorbeeld onthaal), in andere gevallen worden proces en 

werkzaamheden chronologisch geobserveerd (bijvoorbeeld een rechercheonderzoek). Tijdens 

de observaties worden contacten gelegd met medewerkers en wordt met hen gesproken over 

                                                 
139 N. (2003). “Eerste initiatieven voortvloeiend uit de risicoanalyse”. Infonieuws. 1470: 1-2. 
140 Gebaseerd op een interview met Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit. Amsterdam en op 
informatie beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/gemeente/diensten_bedrijven/bureau_integriteit. 
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werkzaamheden en kwetsbaarheden. Dit kan gaan van een informeel gesprek tot een 

gestructureerd interview. 

Naast deze participerende observatie wordt deskresearch verricht (kengetallen, dossiers, 

openbare bronnen) en worden formele interviews uitgevoerd met medewerkers, 

leidinggevenden en andere betrokkenen binnen en buiten de dienst. Uiteindelijk verwerft men 

volgende elementen. 

• Een beschrijving van de integriteitsrisico’s m.b.t. een specifiek onderwerp. 

• Een beoordeling van de kwaliteit van beheersing van de integriteitsrisico’s. 

• Aanbevelingen ter verbetering van werkprocessen. 

De risicoanalyse levert tot slot een rapport met een risicomatrix op. De belangrijkste risico’s 

en risicoverhogende factoren (omstandigheden in de organisatie die de waarschijnlijkheid dat 

een risico zich voordoet, beïnvloeden) worden hier met elkaar in verband gebracht. 

 

• SAINT staat voor ‘Self Assessment Integriteit’. Dit instrument werd ontwikkeld door het Bureau 

Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) en geeft aan overheidsorganisaties door 

middel van de techniek ‘group decision room’ een globaal inzicht in de integriteitsrisico’s van 

hun kwetsbare processen. Daarnaast verwerven ze een beeld van de volledigheid van het 

integriteitsbeleid van de organisatie, en van aanvullende maatregelen die de organisatie kan 

nemen om integriteit en het integriteitssysteem te bevorderen. SAINT neemt één dag in 

beslag en heeft daarnaast als voordeel dat de personeelsleden van de organisatie/dienst 

nauw betrokken worden. 

In de voormiddag worden de primaire en ondersteunende processen van de betreffende 

organisatie in kaart gebracht en wordt een selectie gemaakt van de meest kwetsbare 

processen. Vervolgens worden de grootste integriteitsrisico’s binnen deze processen 

geïnventariseerd. 

In het middaggedeelte wordt vastgesteld in hoeverre de organisatie maatregelen heeft 

genomen die haar meer weerbaar maken tegen specifieke integriteitsrisico’s en maatregelen 

die gericht zijn op de inbedding, samenhang en organisatie van het integriteitsbeleid 

(aanwezigheid, toepassing en werking maatregelen). 

Tot slot wordt een koppeling gemaakt tussen het ochtend- en middaggedeelte door in kaart te 

brengen welke maatregelen het meest geschikt zijn om de weerbaarheid van de meest 

kwetsbare processen te verhogen. De resultaten worden in een managementrapportage 

gegoten met concrete, specifieke adviezen. Positief aan deze methode is de snelheid (één 

dag) en het feit dat de werknemers deze adviezen zelf geformuleerd hebben. 
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• De Interne Audit voor de Vlaamse Administratie (IAVA) vervult een belangrijke rol in het 

integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.141 IAVA besteedt bij de uitvoering van de sterkte-

zwakteanalyses van de organisatiebeheersing en aansluitende organisatieaudits de nodige 

aandacht aan de integriteitsbenadering. Integriteit is immers steeds één van de vier 

elementen die getoetst worden.142  

 

• Referenties 

 

N. (2003). “Eerste initiatieven voortvloeiend uit de risicoanalyse”. Infonieuws. 1470: 1-2 

 

Van de Veer, J. (2006). Wegnemen van verleidingen. Een onderzoek naar de doorwerking van 

risicoanalyses als onderdeel van het integriteitsbeleid van de gemeente Amsterdam. Amsterdam: 

Dynamics of Governance.  

 

Vos, R. en Beentjes, H. (2004). Integriteitsbeleid bij het Rijk. Een wegwijzer voor de moderne 

overheidsmanager. Den Haag: Sdu Uitgevers. 192 p. 

 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/diensten_bedrijven/bureau_integriteit 

 

 

4.1.2. INFORMATIEVERSPREIDING 

 

• Doelstelling 

 

Communicatie over het integriteitsbeleid is een conditio sine qua non voor de effectiviteit 

ervan. De communicatie rond ethiek en integriteit mag zich echter niet beperken tot ad hoc-

communicatie in reactie op een crisissituatie. Het is belangrijk dat de politieorganisatie op 

continue wijze communiceert rond integriteit. Via communicatie tracht men het integriteitsbesef 

binnen de organisatie te doen leven. Deze communicatieboodschap mag geen 

tegenstrijdigheden vertonen, maar evolueert wel indien het gedrag in de organisatie wijzigt. Zowel 

interne, als externe communicatie is hier van belang (Schlegelmilch en Pollach, 2005; Stevens, 

1999). 

De aandacht voor integriteit in de informatieverspreiding kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief en reactief, meerwaarde 

                                                 
141 Zie http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/doelbewustmanagement/jaarverslag2006.pdf. 
142 Wim De Naeyer. 11 mei 2007. 13u30 t/m 15u. Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Brussel. 
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biedend en uitwisseling van informatie) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ 

(transparantie en continu verbeteren).143 

 

• Methode 

 

Wat informatieverspreiding op het gebied van integriteit betreft, kan men gebruik maken van de 

reeds bestaande kanalen. Zo vormt communicatie een ondersteunend instrument, samen met 

andere instrumenten. Deze rubriek zal verscheidene vormen van informatieverspreiding 

bespreken, die allen dezelfde doelstelling behartigen: de sensibilisering van de politieambtenaren 

betreffende integriteit.  

• Het is aangewezen dat de personen verantwoordelijk voor de uitwerking van het 

integriteitsbeleid nauw samenwerken met de woordvoerder of de 

communicatieverantwoordelijke van de lokale politiezone of federale directie of met de 

Dienst Communicatie van de federale politie (diensten commissariaat-generaal). Dat is niet 

alleen belangrijk omwille van hun expertise inzake communicatie, maar ook om te verzekeren 

dat communicatie inzake integriteit consistent is met de globale communicatiestrategie. 

Daarbij is het belangrijk voor ogen te houden dat communicatie inzake integriteit een 

permanente opdracht is, die blijft doorgaan, ook na de eerste lancering van het 

integriteitsbeleid. In perscommuniqués kunnen de communicatieverantwoordelijken 

bijvoorbeeld het credo en de waarden van de Belgische politie een centrale en vaste plaats 

schenken. 

• Men kan gebruik maken van de nieuwe technologische middelen om informatie rond 

integriteit te verspreiden. Op intranet (enkel toegankelijk voor werknemers) kan men een 

rubriek ontwikkelen rond integriteit. Deze rubriek omvat dan alle nodige informatie: de 

deontologische code, relevante wetten, van toepassing zijnde richtlijnen, contactgegevens 

vertrouwenspersonen, etc. Daarnaast kan men een subrubriek ontwikkelen waar de 

korpschef, andere leidinggevenden of de integriteitsverantwoordelijke regelmatig berichten 

posten over goede praktijken, maar waar zij ook wijzen op zaken waar de politieambtenaren 

op moeten letten (bv. uniform). Verder kan men op intranet een online discussieforum 

opzetten, waar politieambtenaren kunnen discussiëren over de deontologische code, ethische 

dilemma’s, etc. Leidinggevenden kunnen de stimulus geven door een gegeven probleem op 

het discussieforum te plaatsen en hier reactie op te vragen, maar de politieambtenaren 

kunnen ook zelf een onderwerp initiëren op het forum. Het is wel essentieel dat dit goed en 

permanent beheerd wordt. Een rubriek ‘FAQ’ op intranet, waarin vaak gestelde vragen 

betreffende integriteit beantwoord worden door de leidinggevenden of de personen 

                                                 
143 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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verantwoordelijk voor integriteitsbeleid, vormt eveneens een mogelijkheid. Een terugkoppeling 

naar de deontologische code in de gegeven antwoorden is wenselijk, maar niet noodzakelijk. 

Het is wel in elk geval belangrijk om aan te geven welke waarde(n) relevant zijn voor het 

probleem. Als het om niet-integer gedrag gaat, is het belangrijk dit op zeer duidelijke wijze aan 

te geven.144  

• Ook op de internetsite van de politie www.hrpol.be (toegankelijk voor iedereen) kan men de 

rubriek rond integriteit en deontologie nog verder uitbreiden met alle belangrijke documenten, 

o.a. de deontologische code, de van toepassing zijnde wetten en richtlijnen, de bestaande 

instanties die werken rond integriteit. De verschillende stakeholders kunnen hier aldus de 

nodige informatie opzoeken.145 

• Zoals hierboven vooropgesteld, is het belangrijk om ook informatie naar de burgers te 

verspreiden. We hebben reeds het internet als communicatiekanaal vooropgesteld. Daarnaast 

is het eveneens mogelijk om gebruik te maken van een klassieke communicatiecampagne 

(posters, flyers in openbare gebouwen) die de nadruk legt op het belang van een integer 

optreden van politieambtenaren. Ook in de communicatiekanalen van de gemeente (bv. het 

gemeentemagazine) kan over politionele integriteit gecommuniceerd worden.146 

• Als er op lokaal niveau een personeelsblad (al dan niet elektronisch) bestaat, kan men dit 

eveneens gebruiken om de integriteitsboodschap te verspreiden. Ook hierin kan men 

berichten opnemen over personen die hun werk op een integere wijze hebben uitgevoerd. 

Deze personen worden op deze wijze beloond voor hun werk en dienen als voorbeeld voor 

anderen.147 

• Wat interne communicatie betreft, is het van belang om de politieambtenaren up-to-date te 

houden. Men kan ervoor kiezen een actuarubriek rond integriteit op te nemen op intranet. 

Een andere mogelijkheid is een powerpointpresentatie (op tv-schermen) met actua en 

nieuwigheden, die de gehele dag te consulteren is in de kantine van de zone, op de 

interventiedienst of andere veelbezochte plaatsen.148 

• Het is van belang om de waarden van de zone, het belang van integriteit voor de politie en de 

verrichte werkzaamheden betreffende integriteit te integreren in het jaarverslag van de 

                                                 
144 Gebaseerd op interviews met Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-
Amstelland. Amsterdam; Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit Amsterdam. Amsterdam; Alain 
Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag; Raïja Toivianen. 15 mei 2007. 09u t/m 11u. Parket-Generaal. Helsinki en Monica Lindeman-
Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. Daarnaast werden de website 
www.integriteitoverheid.nl, www.amsterdam.nl en het document ‘Values in the daily job. Civil servant’s Ethics. A 
handbook for the state administration. Ministry of Finance. Personnel Department State Employer’s Office. 26 p.’ 
geraadpleegd. 
145 Gebaseerd op interviews met Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit Amsterdam. Amsterdam 
en Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Daarnaast werden de website www.integriteitoverheid.nl en www.amsterdam.nl geraadpleegd. 
146 De zone Lubbeek/Bierbeek/Boutersem heeft een klassieke communicatiecampagne ontwikkeld omtrent de waarden 
die in het korps centraal gesteld worden. De posters werden in openbare gebouwen, waaronder de bibliotheek, 
opgehangen. 
147 Jacques Locas. 30 augustus 2007. Sûreté du Québec. Montreal. 
148 Christine Noterdaem. 7 maart 2007. 14u t/m 16u. Lokale Politie Moeskroen. Rue Henri Debavay, Moeskroen. 
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zone, maar ook in het federale/zonale veiligheidsplan. Jaarrapporten vervullen een belangrijke 

functie daar zij transparantie bieden naar de stakeholders en de organisatie in een zo positief 

mogelijk daglicht plaatsen (Schlegelmilch en Pollach, 2005). De opname van integriteit in de 

jaarrapporten komt het integere imago van de politie ten goede. Door integriteit op te nemen 

in het federale/zonale veiligheidsplan toont de directie/zone aan dat zij belang hechten aan 

integriteit en hier de komende jaren op actieve wijze aandacht aan willen schenken. Vooraleer 

integriteit een onderdeel wordt van het federale/zonale veiligheidsplan dient men integriteit in 

de zonale veiligheidsraad te bespreken.149 

• Op interne, maar ook op externe documenten kan men steeds het ontwikkelde credo 

betreffende integriteit vermelden, indien mogelijk zelfs de centraal gestelde waarden.  

• Ook de deontologische commissie zou een belangrijke opdracht kunnen vervullen op het 

gebied van informatieverspreiding. Na elke vergadering kan de commissie de genomen 

beslissingen verspreiden naar de verschillende federale directies en lokale politiezones, die 

op hun beurt de boodschap verspreiden naar de verschillende medewerkers (bijvoorbeeld 

door een nieuwsbrief op het intranet). Men kan aan medewerkers de mogelijkheid bieden om 

hierop feedback te geven en in een volgende vergadering kan hier dan dieper op worden 

ingegaan. 

• De leidinggevenden, maar ook de lokale overheden wijzen idealiter in hun interne en externe 

mondelinge communicatie geregeld op het belang van integriteit voor de politie en leggen de 

nadruk op de verschillende waarden. Het is belangrijk dat leidinggevenden door 

communicatie, maar ook via voorbeeldgedrag (cf. Deel IV, 4.3.), uitstralen dat integriteit een 

essentiële waarde is. Daarnaast is het ook van belang dat zij de medewerkers aanspreken op 

niet-integer gedrag, maar hen ook aansporen dit eveneens onderling te doen.  

• Men kan een discussiebrochure ontwikkelen, waarin de belangrijkste waarden (uit de 

deontologische code, of de contextspecifieke waarden) uitgetekend worden, maar tevens een 

aantal vragen centraal staan over hoe men deze waarden praktisch tot uiting kan laten komen 

in het dagelijkse werk. De leidinggevenden kunnen deze discussiebrochure als uitgangspunt 

gebruiken om in dienst- of teamvergaderingen een discussie op gang te brengen over 

integriteit.150 

• Het is eveneens van belang om de personeelsleden meer te sensibiliseren voor bijvoorbeeld 

de nevenwerkzaamheden die zij al dan niet mogen uitvoeren. De leiding brengt hen op de 

hoogte waarom bepaalde functies onverenigbaar zijn en bezorgt hen tevens documenten 

waarin de onverenigbare functies opgelijst worden. Op intranet kan men een rubriek rond 

“nevenwerkzaamheden” ontwikkelen.151 

                                                 
149 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
150 Gebaseerd op interview met Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
151 Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
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• Pluspunten 

 

Communicatie over integriteit kan de bewustwording aangaande het belang van integriteit voor 

de politieambtenaren verhogen. Door op transparante wijze met de verschillende stakeholders 

over integriteit te communiceren, kan het vertrouwen van de burger ten aanzien van de politie 

bevorderd worden (Schlegelmilch en Pollach, 2005; Stevens, 1999). 

 

• Risico’s 

 

Eens de politieorganisatie zich als ethisch betrokken naar buiten toe heeft opgesteld en de 

communicatie-initiatieven de gewenste effecten hebben bereikt, verwachten de burgers en 

overige stakeholders dat de politieorganisatie hetzelfde niveau van ethisch gedrag behoudt 

(Schlegelmilch en Pollach, 2005). Als dat niet gebeurt, kan de informatiecampagne het cynisme 

nog versterken. 

Men moet ook oppassen dat men niet teveel informatie verspreidt via verschillende kanalen. Dit 

kan immers leiden tot een overkill aan informatie waardoor de boodschap niet meer wordt 

overgebracht.152 

Daarnaast is het moeilijk om informatieverspreiding voor de gehele geïntegreerde politie tegelijk 

centraal te stellen. De verschillende politiezones en directies stellen niet gelijktijdig dezelfde 

prioriteiten. Dit maakt dat een communicatiecampagne op centraal niveau niet evident is en, 

voor zover dit wel zou gebeuren, niet overal effect zou ressorteren.153 

Als men tot slot kiest voor de ontwikkeling van een online discussieforum, is het belangrijk om 

over een goede moderator te beschikken die de discussies in goede banen leidt. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

Op de site www.hrpol.be wordt ruimte voorzien voor een rubriek rond ‘integriteit en deontologie’. 

Deze rubriek bevat informatie over de deontologische code, de strips integriteit, de affiches 

integriteit, documenten waarin integriteit of deontologie besproken worden, etc. Daarnaast wordt 

eveneens een contactadres aangeboden indien men vragen heeft rond integriteit of 

deontologie.154  

                                                 
152 Gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts rond thema ‘toolbox van instrumenten’ (Brussel, 10 
oktober 2007). 
153 Gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts rond thema ‘training’ (Brussel, 15 oktober 2007). 
154 Zie http://www.hrpol.be.  
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Een rubriek ‘FAQ’ op intranet, waarin vaak gestelde vragen betreffende integriteit beantwoord 

worden, wordt in België steeds vaker ontwikkeld in lokale politiezones.155  

 

Andere ‘goede praktijken’ 

De directie van ethische strategieën van de Sûreté du Québec156 heeft een rubriek betreffende 

ethiek (‘éthique’) op intranet ontwikkeld. Hierin worden de visie, missie en waarden verduidelijkt, 

net zoals de definitie van ethiek die de directie vooropstelt. De rubriek vermeldt eveneens een 

aantal voorbeelden van moeilijke ethische situaties waarmee politieambtenaren geconfronteerd 

kunnen worden. Verder vermeldt de rubriek de contactgegevens van de directie, zodat 

personeelsleden met een dilemma hen kunnen contacteren voor verdere begeleiding. Bovendien 

wordt in deze rubriek de taakomschrijving van de directie op duidelijke wijze weergegeven. 

De rubriek bevat verder een ‘reseau d’échange en éthique’, een online discussieforum waar 

politieambtenaren vragen kunnen stellen over ethiek, waarop de directeur van de directie van 

ethische strategieën of een andere politieambtenaar kunnen reageren. De directeur plaatst 

eveneens vragen op het forum die hem door politieambtenaren persoonlijk zijn gesteld, op 

voorwaarde van hun toestemming. Op het forum wordt eveneens een archief bijgehouden, 

waarin men antwoorden op vroegere vragen kan opzoeken. 

 

• Referenties 

 

Schlegelmilch, B.B. en Pollach, I. (2005). “The Perils and Opportunities of Communicating 

Corporate Ethics.” Journal of Marketing Management. 21: 267-290 

 

Stevens, B. (1999). “Communicating Ethical Values: A Study of Employee Perceptions”. Journal 

of Business Ethics. 20: 113-120 

 

Values in the daily job. Civil servant’s Ethics. A handbook for the state administration. Ministry of 

Finance. Personnel Department State Employer’s Office. 26 p. 

 

www.integriteitoverheid.nl 

 

www.amsterdam.nl 

 

 

                                                 
155 Gebaseerd op informatie verkregen uit een briefrondvraag bij 196 lokale zones en drie algemene directies. 
156 Jacques Locas. 30 augustus 2007. 10u t/m 11u30. Sûreté du Québec. Montréal. 
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4.1.3. BELEIDSPLAN INTEGRITEIT 

 

• Doelstelling 

 

Door de ontwikkeling van een beleidsplan integriteit wordt integriteit als doelstelling in de 

organisatie verankerd. De ontwikkeling van een beleidsplan integriteit kan bovendien bijdragen 

tot de realisatie van een excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. 

verantwoording afleggen) en informatiegestuurd (actief en proactief) gewerkt wordt via een 

‘optimale bedrijfsvoering’.157 

 

• Methode 

 

De uittekening van een beleidsplan integriteit gebeurt idealiter door de persoon die de 

beleidsondersteunende functie inzake integriteit uitoefent, maar ook de korpschef of 

personeelsdirecteur kunnen deze taak op hen nemen. In het beleidsplan worden de 

verschillende acties uitgetekend die men in een bepaalde tijdspanne wenst te 

verwezenlijken. De verschillende actoren (rekrutering, training, HRM, etc.) worden hierbij 

betrokken. Regelmatig overleg, waarin het beleid besproken wordt, vormt aldus een noodzaak.158  

 

• Pluspunten 

 

Door de ontwikkeling van een beleidsplan integriteit verbindt een politiezone/directie zich ertoe 

om continu aandacht te besteden aan integriteit. Door een dergelijke professionele aanpak geeft 

men het signaal dat integriteitsbeleid een belangrijk thema is. Het beleidsplan moet wel op 

regelmatige tijdstippen ter hand genomen worden om na te gaan of de vooropgestelde 

doelstellingen bereikt werden. Zo nodig, zal het plan bijgesteld worden. Men moet echter 

verhinderen dat het beleidsplan in de bureaulade terechtkomt (Maesschalck, 2005). 

 

                                                 
157 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
158 Sigismund Claes, 26 januari 2007. 09u t/m 11u30. LPA. Oudaan, Antwerpen. 
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• Risico’s 

 

Het is van belang een plan op professionele wijze aan te pakken. Indien men een plan opstelt, 

maar de gestelde doelstellingen of acties niet verwezenlijkt, kan het plan zelfs het cynisme nog 

versterken en een averechts effect hebben.159 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld uit de Belgische politie 

De directie van de interne relaties stelde naar aanleiding van de opname van integriteit als 

strategische doelstelling in het eerste Nationale Veiligheidsplan een actieplan integriteit op. Dit 

actieplan omvatte verschillende acties ter realisatie van de strategische doelstelling (cf. Deel III, 

2.2.2.). 

De politiezone Antwerpen heeft een beleidsplan inzake integriteit uitgetekend, waarin 

verschillende pijlers (opleiding, rekrutering, handhaving, etc.) aan bod komen.160 

 

Andere goede praktijken 

Het project “waarden in het dagelijkse werk” van het Finse Ministerie van Financiën mondde uit in 

de ontwikkeling van een handboek, waarin een aantal acties werden uitgetekend die de 

verschillende overheidsdiensten kunnen ondernemen om de waarden te integreren in de 

dagelijkse routines.161 

 

• Referenties 

 

Mc Keever, M.P. (2007). How to write a business plan? Small Business. 273 p. 

 

Stoop, P., De Roeck, M. en Van Lindt, L. (2001). Beleidsplan voor uw gemeente: een 

handleiding. Brussel: VVSG. 83 p. 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/36/leidraadintegriteitgewaarborgd.pdf  

                                                 
159 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘toolbox van instrumenten’ 
(Brussel, 10 oktober 2007). 
160 Sigismund Claes, 26 januari 2007. 09u t/m 11u30. LPA. Oudaan, Antwerpen. 
161 Values in the daily job. Civil servant’s Ethics. A handbook for the state administration. Ministry of Finance. Personnel 
Department State Employer’s Office. 26 p. 
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4.1.4. DRAAIBOEK CRISISCOMMUNICATIE 

 

• Doelstelling 

 

Op enkele uitzonderingen na zijn crisissen meestal niet te voorspellen. Toch is het belangrijk om 

het niveau van onzekerheid terug te dringen door te anticiperen op crisissen betreffende 

integriteitskwesties. Dit kan door het ontwikkelen van een crisiscommunicatieplan inzake 

integriteitskwesties, dat geïntegreerd kan worden in het algemene crisiscommunicatieplan. 

De aandacht voor integriteit in het crisiscommunicatieplan kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. externe oriëntering en afleggen van 

verantwoording) en informatiegestuurd (meerwaarde biedend) gewerkt wordt via een ‘optimale 

bedrijfsvoering’ (transparantie).162 

 

• Methode 

 

Een specifieke taak die de integriteitscoördinator kan vervullen, is de uitwerking van een 

“draaiboek crisiscommunicatie integriteit”. Binnen de federale politie kan ook de persdienst deze 

verantwoordelijkheid opnemen. In de lokale politiezones kan eveneens de 

communicatieverantwoordelijke deze taak voor zijn rekening nemen. Een “draaiboek 

crisiscommunicatie integriteit” is een soort rampenplan betreffende communicatie, met als doel 

snel en op een georganiseerde manier te reageren op vermoedens van integriteitsschendingen 

om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen aanpakken, zonder dat het imago van de overheid (of de 

organisatie) daarbij onnodige schade oploopt. Essentiële elementen van een dergelijk plan zijn 

onder meer snelle reacties, een goede taakverdeling, respect voor de principes van 

crisiscommunicatie, etc. 

 

Omdat ze even gevarieerd als onvoorspelbaar zijn, kan men van crisissen veelal geen volledige 

inventaris opmaken. Het is wel mogelijk om de meest waarschijnlijke scenario’s te 

identificeren volgens mogelijke frequentie, de ernst van hun gevolgen en de menselijke en 

materiële middelen die nodig zijn.  

Vooraleer men het crisiscommunicatieplan opstelt, is het van essentieel belang om overeen te 

komen over het waarom en het waartoe van deze communicatie. Het is belangrijk om de 

communicatiedoelstellingen te bepalen en netwerken uit te werken met externe actoren, 

zoals media, overheid, burgers, etc., waardoor contact tijdens een crisis vergemakkelijkt wordt. 

 

                                                 
162 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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Het crisiscommunicatieplan omvat verschillende elementen.163 

• Inhoud van de communicatie. Wanneer men met een crisis te maken krijgt, is het 

allereerst van belang om in de communicatie zo transparant mogelijk te zijn naar de 

externe en interne actoren. De communicatie moet daarbij zo volledig en juist mogelijk 

zijn. Geruchten en onzekerheden worden bestreden door de informatie voortdurend te 

toetsen. De communicatie moet tot slot consistent in de tijd zijn. 

• Vorm van de communicatie. De vorm is een essentieel element in een doeltreffende 

communicatiestrategie. De informatiestroom is tegelijkertijd continu, actueel en 

toegankelijk.  

o Blijven communiceren tijdens de duur van een crisis is een belangrijk element 

om het publiek aan zich te binden. Soms moet dan permanentie georganiseerd 

worden. In deze fase spelen de korpschef/directeur en de 

communicatieverantwoordelijke een belangrijke rol. 

o Het is zeer belangrijk om geen achterhaalde informatie door te spelen. Daarom is 

het van belang om de berichten die door andere actoren worden verspreid zeer 

nauwgezet te monitoren. 

o Het is steeds nuttig om een bericht zowel ‘intern’ als ‘extern’ op zijn 

toegankelijkheid te testen, te analyseren en te bespreken. 

 

Als de crisis is gaan liggen, is het van belang om deze af te sluiten. Een nabespreking van de 

gebeurtenis met de interne medewerkers is hierbij van belang. Het is cruciaal om corrigerende 

maatregelen zo snel mogelijk door te voeren en hierover eveneens te communiceren. 

 

• Pluspunten 

 

Door de ontwikkeling van een crisiscommunicatieplan betreffende integriteit, beschikt men over 

een communicatieleidraad wanneer men met een integriteitsschending geconfronteerd wordt. 

Dit vormt een middel om de imagoschade enigszins te beperken, waardoor het vertrouwen van 

de burger in de politie niet al te ernstig geschaad wordt (Lamboo, 2005). 

 

• Risico’s 

 

Het is belangrijk een aantal opmerkingen in het achterhoofd te houden. 

                                                 
163 Gebaseerd op interview met Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag;  op De Cock, P.(1997). Veiligheid door crisismanagement. Diegem: 
Kluwer; en op informatie beschikbaar op 
http://www.integriteitoverheid.nl/contents/pages/661/leidraadschandaalmanagement.pdf.  
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• Erg vaak zijn er bij crisissen een aantal slachtoffers. Het is belangrijk deze menselijke 

dimensie voortdurend voor ogen te houden. Daarom is het essentieel om men in de 

communicatie sympathie en medeleven te uiten naar de slachtoffers toe. 

• Crisiscommunicatie vereist respect en waardering voor de partners binnen de 

betrokken dienst en binnen de politie in het algemeen. Daarom is het van belang heel 

voorzichtig om te gaan met het beschuldigen van collega’s. Leidinggevenden moeten 

hier hun verantwoordelijkheid opnemen en duidelijk naar de buitenwereld 

communiceren dat dergelijke zaken niet door de beugel kunnen. Bovendien houden zij 

de betrokken partners steeds op de hoogte. 

• Het is belangrijk te benadrukken dat men zich niet blind mag staren op een 

crisiscommunicatieplan inzake integriteit. Het kan een belangrijk hulpmiddel zijn om 

met een integriteitsschending om te gaan. Wanneer men echter met een 

integriteitsschending te maken krijgt, zullen ook andere elementen vereist zijn om uit 

de crisis te geraken. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Het BIOS heeft een handleiding ‘crisiscommunicatie’ ontwikkeld, die door de verschillende 

diensten en departementen, waaronder de politiezones, gebruikt kan worden om een 

crisiscommunicatieplan op te stellen.164 

 

• Referenties 

 

De Cock, P.(1997). Veiligheid door crisismanagement. Diegem: Kluwer. 
 

http://www.integriteitoverheid.nl/contents/pages/661/leidraadschandaalmanagement.pdf. 
 

 

4.1.5. ONTWIKKELING WAARDENHANDLEIDING ETHISCHE 

BESLUITVORMING 

 

• Doelstelling 

 

Als politieambtenaren belangrijke beslissingen nemen, is het van belang dat zij nagaan of de 

genomen beslissing de centraal gestelde waarden niet schendt. Daarom kan het interessant zijn 

                                                 
164 Zie http://www.integriteitoverheid.nl.  
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om bij deze afweging over een houvast te beschikken. De ontwikkeling van een handleiding 

ethische besluitvorming vormt hier een zinvol initiatief.165 

De ontwikkeling van een dergelijke handleiding kan bovendien bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. bekwame betrokkenheid) en 

informatiegestuurd (meerwaarde biedend) gewerkt wordt.166 

 

• Methode 

 

Bij de ontwikkeling van een waardenhandleiding is het van belang om allereerst na te denken 

welke methode van ethische besluitvorming men vooropstelt. Er zijn immers verscheidene 

methoden, die elk een verschillende werkwijze benadrukken.167 Vervolgens is het van belang om 

hieraan nogmaals de vooropgestelde waarden te verbinden. Bij de verdeling van de handleiding 

is het dan ook belangrijk om de vooropgestelde waarden te benadrukken. 

 

De waardenhandleiding is idealiter een condens, schematisch document. De uitwerking van de 

waardenhandleiding kan verschillen. Men kan er enerzijds voor opteren om een aantal vragen op 

te sommen die de politieambtenaar mogelijk kan beantwoorden bij het nemen van een beslissing 

(Hou ik rekening met de vooropgestelde waarden? Wat zijn de verschillende mogelijkheden? Hou 

ik rekening met de verschillende stakeholders? Etc.). Anderzijds kan men ervoor kiezen om een 

aantal stappen uit te tekenen die men kan volgen bij het nemen van een beslissing (Je neemt 

een beslissing conform de vooropgestelde waarden. Je houdt rekening met de verschillende 

stakeholders, etc.). 

Elementen uit de deontologische code kunnen in deze waardenhandleiding aan bod komen. In 

tegenstelling tot de code is de waardenhandleiding een schematisch document, waarop een 

aantal eyecatchers vermeld staan waarmee men, bij het nemen van een ethische beslissing, 

rekening kan houden. Wat in de waardenhandleiding vermeld staat, mag de deontologische code 

wel niet tegenspreken. 

 

• Pluspunten 

 

Door de politieambtenaren een waardenhandleiding aan te reiken en hen te wijzen op het belang 

ervan, groeit de kans dat de zij deze handleiding ook daadwerkelijk zullen gebruiken wanneer zij 

geconfronteerd worden met een ethisch probleem. Door dit meermaals te gebruiken, zullen zij 

                                                 
165  Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
166 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
167 De verschillende methoden tot ethische besluitvorming worden uitgewerkt in het hoofdstuk ‘focus op trainingen’. 
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zich deze methode op termijn eigen maken en zal het mogelijk een alledaagse werkwijze 

worden.168 

  

• Risico’s 

 

Het is belangrijk de medewerkers te wijzen op het belang van integriteit, ethische 

besluitvorming en hun rol betreffende integriteit(sbeleid), zoniet zal de waardenhandleiding een 

stukje papier zijn dat zeer snel in de bureaulade of papiermand verdwijnt.169 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Het Nationaal Onderzoeksbureau van de Finse politie heeft een waardenhandleiding ontwikkeld 

voor de leidinggevenden. Elke leidinggevende binnen het Nationaal Onderzoeksbureau heeft een 

geplastificeerd exemplaar gekregen. In een bijgevoegde brief wordt hen gevraagd om dit een 

zichtbare plaats te geven in hun werkplek en hiervan gebruik te maken, telkens men met een 

ethisch probleem geconfronteerd wordt.170  

 

WAARDEN ALS BASIS VOOR BESLUITVORMING 

Professionalisme 

Beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, bindende instructies en regelgeving 

• Besluitvorming steunt op de visie, strategie en principes van “management by results” van het Nationaal 

Onderzoeksbureau. 

• Beslissingen worden genomen zonder uitstel. 

Welzijn 

Een goede balans tussen verschillende elementen (taken en middelen) staat voorop 

• Het individuele welzijn wordt gerespecteerd in besluitvorming. 

• Groepen en hun verschillende zienswijzen worden gerespecteerd. 

• Maximale flexibiliteit in overeenstemming met ieder individu wordt toegepast. 

 

Betrouwbaarheid 

Anticiperende, open en eerlijke besluitvorming 

• Vroegere, gelijkaardige beslissingen worden in ogenschouw genomen. 

• Beslissingen moeten gestaafd en uitgelegd worden. 

• Het besluitvormingsproces is zo open mogelijk. 

• Overeenkomsten worden gerespecteerd 

 
Rechtvaardigheid 

                                                 
168 Gebaseerd op interview met Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en met 
Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
169 Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en Monica Lindeman-Valkonen. 17 
mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
170 Mevr. Lindeman-Valkonen heeft een Engelstalige versie van de handleiding voor de onderzoeksequippe opgesteld. 
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Objectiviteit; zaken worden bediscussieerd zonder persoonlijke motieven. 

• Zienswijzen van de verschillende groepen worden gerespecteerd. 

• Groepen worden op dezelfde wijzen behandeld. 

• Beslissingen zijn gebaseerd op adequate feiten. 

• Belangen van de organisaties als van de individuen worden in rekenschap gebracht. 

 
Samenwerking 

Communicatie: 

• Zowel wil als bekwaamheid om samen te werken worden uitgedrukt. 

• De noden van de belangengroep worden gerespecteerd. 

 

Figuur 2: Voorbeeld van een waardenhandleiding (Nationaal Onderzoeksbureau Finland).
 171

 

 

4.1.6. TRAINING 

 

Training zal hier niet verder uitgewerkt worden, maar wordt gedetailleerd besproken in het 

hoofdstuk ‘focus op instrumenten’ (Deel V, 1.). 

 

 

4.1.7. INTEGRITEITSOVERLEG ALS ONDERDEEL VAN HET 

REGULIERE WERKOVERLEG 

 

• Doelstelling 

 

Men kan politieambtenaren door middel van training bewust maken van de waarden en normen 

die men in een korps centraal stelt. Trainingen hebben echter vaak een eenmalig karakter. De 

waarden en normen zullen pas echt betekenis krijgen in de dagelijkse praktijk als hierover 

regelmatig met collega’s van gedachten wordt gewisseld. Een dergelijk overleg stelt 

medewerkers in staat om de waarden en integriteit in het algemeen een praktische invulling te 

geven en elkaar op het gebied van integriteit te ondersteunen. Daarom is het van belang om met 

enige regelmaat aandacht aan het thema te blijven besteden. Een mogelijke oplossing is de 

organisatie van een integriteitsoverleg, een gestructureerde vorm van collegiale consultatie en 

toetsing waarbij medewerkers met enige regelmaat integriteit bespreken en het verband 

leggen met hun specifieke werk. Dit integriteitsoverleg wordt best ingebed korpsvergaderingen, 

stafvergaderingen of andere vormen van bestaand geregeld werkoverleg.172 

                                                 
171 Mevr. Lindeman-Valkonen heeft een Engelstalige versie van de handleiding voor de onderzoeksequippe opgesteld. 
172 Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag 
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Een integriteitsoverleg als onderdeel van het reguliere werkoverleg kan bijdragen tot de realisatie 

van een excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. afleggen van verantwoording, 

bekwame betrokkenheid) en informatiegestuurd (meerwaarde biedend en uitwisseling van 

informatie) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren en 

transparantie).173 

 

• Methode 

 

Een integriteitsoverleg, als onderdeel van bestaand overleg, gaat in op actuele praktijkproblemen, 

lastige situaties uit het verleden, knelpunten die voor de nabije toekomst worden voorzien, etc. Bij 

de organisatie van een integriteitsoverleg moet men met een aantal zaken rekening houden.174 

• Een integriteitsoverleg wordt best met enige regelmaat georganiseerd: drie keer per jaar lijkt 

zinvol, meer dan tweemaandelijks betekent daarentegen een te grote last.  

• Het integriteitsoverleg kan meer of minder formeel georganiseerd worden. Wanneer een 

leidinggevende kiest voor een formele setting, geeft hij/zij hiermee aan dat het 

integriteitsoverleg een serieuze aangelegenheid is, maar dan kan dit door de deelnemers 

beschouwd worden als weer een bijkomende en verplichte zaak. Een informele setting echter 

geeft de deelnemers vaak meer gelegenheid om vrijuit te spreken. De keuzes die hier worden 

gemaakt, beschouwt men vaak als meer vrijblijvend. 

• Een integriteitsoverleg kan plaatsvinden tussen de leden van eenzelfde afdeling of tussen 

werknemers binnen de organisatie die een soortgelijke functie uitoefenen. Het is eveneens 

een belangrijk en positief signaal als ook de afdelingsmanager meedoet aan het overleg. 

• De groepsleider vervult drie belangrijke rollen in het leiden van een integriteitsoverleg. 

o Hij faciliteert het gesprek, opdat het op een structurele wijze verloopt, een 

probleem op systematisch wijze wordt aangepakt en iedereen in het gesprek aan 

bod komt. 

o Hij informeert de deelnemers over relevante kaders, zoals regels, richtlijnen of 

afspraken. 

o De gespreksleider confronteert de deelnemers met standpunten en opvattingen 

die nog niet aan bod zijn geweest. 

• Een zinvol pad is dat eerst een dilemmatraining wordt gegeven en dat vanaf dan op geregelde 

tijdstippen een werkoverleg wordt georganiseerd waarin systematisch naar het 

besluitvormingsmodel en andere aspecten uit de dilemmatraining wordt verwezen. Zo wordt 

                                                 
173 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
174 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (2007). Leidraad: integriteitsoverleg. Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties. Directie Arbeidszaken Openbare Sector. 9 p. 
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de impact van de dilemmatraining versterkt en vindt het overleg plaats tegen de achtergrond 

van een gedeeld kader. 

 

• Pluspunten 

 

Door de organisatie van een integriteitsoverleg wordt continue aandacht aan integriteit besteed 

en kan integriteit op langere termijn deel uitmaken van de dagelijkse routines (Lamboo, 2005). 

 

• Risico’s 

 

Een apart integriteitsoverleg vormt geen optie. Hiervoor zou men nogmaals tijd moeten 

vrijmaken. Bovendien zou het een structurele aanpak vereisen om het overleg op regelmatige 

basis te organiseren. Daarom wordt het opportuner geacht om het integriteitsoverleg te 

integreren in een bestaand werkoverleg. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

In de zone Noorderkempen wordt tweemaandelijks tijdens de korpsvergadering een 

integriteitsoverleg georganiseerd. Tijdens dit onderdeel van de korpsvergadering wordt een 

problematische casus behandeld, gerelateerd aan de deontologische code. De casus is steeds 

een geval uit een andere zone.175 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

Het Fins Nationaal Onderzoeksbureau stimuleert de organisatie van een integriteitsoverleg in de 

teams. Zo wordt een boek ontwikkeld waarin verschillende vragen gesteld worden die tijdens een 

integriteitsoverleg gebruikt kunnen worden om de discussie te stimuleren. Dit boek werd 

verspreid onder alle leidinggevenden binnen het Nationaal Onderzoeksbureau.176  

 

• Referenties 

 

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (2007). Leidraad: integriteitsoverleg. Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Directie Arbeidszaken Openbare Sector. 9 p. 

 

 

                                                 
175 Marc Snels. 23 april 2007. 13 u t/m 15u. Hoofdcommissariaat Politiezone Noorderkempen. Hoogstraten. 
176 Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
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4.1.8. INTEGRITEITSMETINGEN 

 

• Doelstelling 

 

Het is bijzonder nuttig om op geregelde tijdstippen, via een integriteitsmeting te peilen naar 

integriteit. Integriteitsmetingen kan men op verschillende niveaus onderscheiden. 

• Op microniveau zijn er de individuele integriteitstesten, voornamelijk gebruikt in de fase van 

de rekrutering. 

• Op het niveau van de organisatie (mesoniveau) kan men, o.m. via surveys integriteit 

proberen meten. Verschillende aspecten kunnen daarbij aan bod komen. 

o Een meting van het ethische klimaat tracht een idee te geven van de percepties 

die in de organisatie leven rond ethisch correct gedrag. 

o Een meting van integriteitsschendingen kan bestaande data over officiële 

klachten aanvullen. 

o Een survey over integriteitsbeleid geeft de organisatie feedback over de 

resultaten en de gevolgen van de gebruikte instrumenten en zorgt voor een beter 

begrip van de gebruikte beleidsinstrumenten. 

• Op het niveau van de samenleving (macroniveau) bestaan er verschillende indexen om 

corruptie en andere vormen van niet-integer gedrag te meten. Voor individuele organisaties 

kan het interessant zijn om deze informatie in het achterhoofd te houden bij de bevraging van 

de medewerkers. 

 

Het gebruik van integriteitsmetingen kan bijdragen tot de realisatie van een excellente politiezorg 

doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief en meerwaarde biedend) gewerkt wordt.177 Voor een 

verdere uitwerking van de verschillende instrumenten verwijst de onderzoeksequipe naar het 

hoofdstuk ‘focus op twee instrumenten’ in het rapport (cf. Deel V, 2.). 

 

 

4.1.9. FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIECYCLUS 

 

• Doelstelling 

 

Functionerings- en evaluatiegesprekken vervullen verschillende doelen. 

Functioneringsgesprekken hebben als doel de prestaties van de medewerkers te verbeteren, 

hun capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten en de 

                                                 
177 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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werkomstandigheden te verbeteren. Het is belangrijk deze gesprekken in te bedden in een 

bredere evaluatiecyclus, waarbij ook evaluatiegesprekken gevoerd worden, met als doel het 

opmaken van een eindbalans van het functioneren van medewerkers in een bepaalde periode. 

Functionerings- en evaluatiegesprekken zijn ideale momenten om in te gaan op 

integriteitsaspecten. 

De aandacht voor integriteit in de functionerings- en evaluatiecyclus kan bijdragen tot de 

realisatie van een excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief, meerwaarde 

biedend en doelgericht) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren).178 

 

• Methode 

 

In de interne communicatie moet voldoende aandacht besteed worden aan het belang van 

functioneringsgesprekken en deze boodschap moet ook continu te herhaald worden, via 

bijvoorbeeld berichten op intranet, in personeelsinformatieblaadjes, op www.hrpol.be, etc. 

Functionerings- en evaluatiegesprekken worden daarnaast best op regelmatige tijdstippen (één 

à twee keer per jaar) georganiseerd en ingebed in de bestaande evaluatiecyclus. Voor nieuwe 

werknemers is het meer opportuun om twee maal per jaar een functioneringsgesprek te 

organiseren. Op het einde van een vooropgestelde periode kan dan een evaluatiegesprek 

plaatsgrijpen. Het is belangrijk dat ook leidinggevenden aan een functionerings- en 

evaluatiegesprek onderworpen worden. Zo zou in de evaluatie van de korpschef bijvoorbeeld een 

item ‘implementatie van de deontologische code’ kunnen opgenomen worden. 

 

Integriteit zou één van de onderwerpen moeten vormen, die men tijdens deze gesprekken 

bespreekt. Het is voor de leidinggevende evaluatoren belangrijk om over een leidraad met vragen 

te beschikken die zij kunnen stellen tijdens een functioneringsgesprek. Hierbij kan men de vraag 

opnemen of de medewerkers de voor de politie centrale waarden ook centraal stellen in de 

uitoefening van hun beroep en op welke wijze. Men kan er eveneens voor opteren om de 

medewerkers vragen te stellen over hun eigen integere gedrag of hen aan te spreken op 

eventueel gesignaleerde problemen. Bovendien kan men de medewerkers vragen om suggesties 

te geven ter bevordering van integriteit. Verder vraagt men hoe de initiatieven betreffende 

integriteit in de welbepaalde dienst geïmplementeerd worden. Op basis van de verkregen 

gegevens kan een discussie uitgelokt worden, waaruit men kan afleiden hoeveel belang de 

medewerker hecht aan integriteit in de organisatie.179  

 

                                                 
178 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
179 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
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Om de assessoren vertrouwd te maken met functionerings- en evaluatiegesprekken in het 

algemeen en de bevraging van integriteit in het bijzonder, is het van belang hieromtrent een 

opleiding op federaal niveau te organiseren.180 Allereerst wordt dieper ingegaan op het 

eigenlijke doel en de functie van functionerings- en evaluatiegesprekken. Verder bespreekt men 

onder andere de plaats waar men een functionerings- en evaluatiegesprek kan houden. De 

bespreking van deze elementen is voornamelijk theoretisch van aard. Die opleiding zou verder 

moeten gaan dan de formele aspecten van de evaluatiecyclus en ook echt moeten ingaan op het 

belang en de inhoud van functionerings- en evaluatiegesprekken. Verschillende aspecten kunnen 

aan bod komen in een dergelijke opleiding.181 

• Allereerst wordt dieper ingegaan op het eigenlijke doel en de functie van functionerings- en 

evaluatiegesprekken. Verder bespreekt men onder andere de plaats waar men een 

functionerings- en evaluatiegesprek kan houden. De bespreking van deze elementen is 

voornamelijk theoretisch van aard. 

• Verder wil de training de deelnemers helpen om de verschillende elementen van het 

ontwikkelingsgerichte personeelsbeleid te herkennen en uit te voeren. Bovendien wordt 

gewezen op de verantwoordelijkheid en de rol van de beoordelaars hierin. 

• Daarnaast reikt de trainer de deelnemers mogelijkheden aan om hun medewerkers inzicht te 

geven in hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de functionerings- en evaluatiegesprekken. 

• Voorts wordt zeer diep ingegaan op hoe men een functionerings- en evaluatiegesprek met de 

medewerkers moet voeren. Hier wordt niet enkel ruimte gelaten voor een theoretische 

uiteenzetting. Ook praktische oefeningen of rollenspelen komen hier aan bod. 

• Op het einde van de training zou aan de deelnemers idealiter een leidraad met vragen 

meegegeven worden die zij kunnen gebruiken bij een functionerings- en evaluatiegesprek. 

Deze lijst bevat dan ook een vragenluik over integriteit.  

 

• Pluspunten 

 

Het is belangrijk dat het thema integriteit in de functionerings- en evaluatiegesprekken aan bod 

komt. Hierdoor verkleint de kans dat integriteitsproblemen naar de achtergrond verdwijnen. 

Idealiter zou dit op langere termijn een sfeer stimuleren waarin opener en explicieter over 

integriteitsproblemen kan gesproken worden. Door integriteit expliciet op te nemen als 

beoordelingscriterium in evaluatiegesprekken geven de leidinggevenden een duidelijk signaal dat 

integriteit een belangrijk thema vormt binnen de organisatie (Lamboo, 2005).  

                                                 
180 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experts omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
181 Federale Overheidsdienst Personeel en organisatie. Functioneringsgesprek. Beschikbaar op 
http://www.ebelgium.be/eportal/ShowDoc/personnel/imported_content/pdf/PO_OC_fiche4_functioneringsgesprek.pdf.  
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• Risico’s 

 

Functionerings- en evaluatiegesprekken zullen niet het gewenste effect hebben indien de 

leidinggevenden die gesprekken uitvoeren, het belang ervan niet erkennen. De evaluaties 

worden dan gereduceerd tot een verplichte oefening, waarbij de aandacht voor integriteit in het 

beste geval beperkt wordt tot het stellen van een aantal vragen. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De nieuwe evaluatiecyclus besteedt aandacht aan de houding van de politieambtenaar ten 

opzichte van de waarden van de organisatie. Deze waarden zijn niet enkel van toepassing op de 

politieambtenaren, maar ook op het CALOG-personeel. Tijdens de functionerings- en 

evaluatiegesprekken houdt men een kort gesprek over de wijze waarop de politieambtenaren de 

waarden, waaronder integriteit, toepassen in het raam van hun werk.182 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

De waarden van de Finse douaneorganisatie worden geïntegreerd in de jaarlijkse 

functioneringsgesprekken, ook wel “resultaats- en ontwikkelingsdiscussies” genoemd.183 Deze 

gesprekken vormen een uiting van de “management by results”-benadering of het 

prestatiemanagement dat door de Finse douaneorganisatie vooropgesteld wordt. In de 

benadering van prestatiemanagement worden een aantal doelen centraal gesteld. Eén van de 

doelen die men evalueert, is de mate van implementatie van de waarden in het dagelijkse leven.  

Aan de personeelsleden kan gevraagd worden om voorafgaand aan de eigenlijke discussies een 

formulier in te vullen. Het eerste item dat op het formulier terug te vinden is en waarop men aldus 

geëvalueerd wordt, verwijst naar de waarden van de douaneorganisatie en hoe zij tot uiting 

komen in het werk van de afdeling. Allereerst worden de verschillende waarden aangegeven en 

wordt duidelijk verklaard wat deze waarden inhouden. Vervolgens kan men de medewerker 

vragen om voor elke waarde aan te geven hoe deze zich in de praktijk voordoet en of men 

mogelijke suggesties kan geven ter verbetering in de toekomst. Op basis van de informatie die 

hier gegeven wordt, kan de evaluator een verdere discussie op gang brengen en op duidelijke 

wijze uitmaken hoeveel belang de betrokken persoon aan de waarden hecht, hoeveel moeite 

deze persoon doet om de waarden ook in de praktijk te laten leven en of hij/zij gedrag stelt dat in 

                                                 
182 Wet 16 maart 2006 tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de 
politiediensten, B.S. 02 mei 2006, 22.621. 
183 De beschrijving is gebaseerd op een intern document, vertaald met de hulp van Mr. Turkama; en op een interview met 
H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 



 

 144 

strijd is met de waarden. Op basis van de vergaarde kennis worden dan mogelijke acties 

ondernomen. 

 

Ook leidinggevenden worden aan “resultaats- en ontwikkelingsdiscussies” onderworpen. In het 

formulier dat de personeelsleden voor het eigenlijke functioneringsgesprek dienen in te vullen, 

wordt telkens de vraag gesteld of wat gevraagd wordt ook voor de leidinggevende van toepassing 

is (bijvoorbeeld het in de praktijk brengen van de waarden). Dit wordt door de personeelsleden 

positief onthaald omdat zij hierdoor het gevoel krijgen dat ook de leidinggevenden 

verantwoording voor hun gedrag en handelingen moeten afleggen.184 

 

• Referenties 

 

Lamboo, T. (2005). Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie. Delft: Eburon. 461 p. 

 

Values in the daily job. Civil servant’s Ethics. A handbook for the state administration. Ministry of 

Finance. Personnel Department State Employer’s Office. 26 p. 

 

http://www.ebelgium.be/eportal/ShowDoc/personnel/imported_content/pdf/PO_OC_fichechef5_ev

aluatiegesprek.pdf 

 

http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/_wge/bijlagen/documenten/anja/Handleiding%20fun

ctioneringsgesprekken%20InSite.doc  

 

 

4.1.10. INSTRUMENT VOOR SYSTEMATISCHE MONITORING 

 

• Doelstelling 

 

Het is bijzonder nuttig een instrument te ontwikkelen voor systematische monitoring van interne 

onderzoeken en de integriteitsschendingen die daarin onderzocht worden. Daarnaast kan men 

evoluties doorheen de tijd nader bekijken, waardoor trends eerder gesignaleerd kunnen 

worden en de mogelijke relaties tussen interne onderzoeken of integriteitsschendingen eerder 

zichtbaar worden. Het management kan deze informatie onder meer gebruiken voor het nemen 

van preventieve maatregelen om nieuwe incidenten te voorkomen.185 

                                                 
184 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
185 Zie http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/incidenten#Centraleregistratieincidenten. 
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De ontwikkeling van een centraal instrument voor systematische monitoring kan bijdragen tot de 

realisatie van een excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. doelgericht) gewerkt 

wordt.186 

 

• Methode 

 

Het instrument voor systematische monitoring187 omvat doorgaans reeds aangevatte 

onderzoeken inzake integriteitsschendingen en eventuele toegepaste sancties achteraf. De 

registratie wordt idealiter behartigd door één dienst. Deze dienst legt een database aan van 

interne onderzoeken, waarbij ieder onderzoek een uniek nummer verkrijgt. Het is uiteraard 

essentieel dat deze database goed beveiligd wordt. Een registratie van de integriteitsschending 

vindt doorgaans pas plaats als een eindverantwoordelijke of leidinggevende naar aanleiding van 

een signaal een intern onderzoek opstart. Om de afhandeling van een intern onderzoek te 

kunnen opvolgen, kan het van belang zijn verschillende elementen te registreren: 

personeelsgegevens, hoeveel personen er bij de mogelijke integriteitsschending betrokken zijn, 

wie het interne onderzoek heeft aangevat, om welk type integriteitsschending het gaat, etc. 

 

De database kan halfjaarlijks geanalyseerd worden. Deze analyse kan men vervolgens openbaar 

maken. De analyses kunnen meer inzicht geven in bepaalde evoluties en trends betreffende 

integriteitsschendingen.  

 

• Pluspunten 

 

Door de ontwikkeling van een verplicht centraal instrument voor systematische monitoring van 

interne onderzoeken verhoogt de vertrouwelijkheid en daalt de kans op manipulatie van de 

geregistreerde gegevens (Timmer en Beijers, 2001). Daarnaast vergroot de kans op 

organisatiebreed leren als de interne onderzoeken centraal geregistreerd worden.188  

 

• Risico’s 

 

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat een dergelijk instrument voor systematische 

monitoring iets kan bijbrengen over de interne onderzoeken die plaatsgrijpen, maar geen 

accuraat beeld schept van het integriteitsgehalte van de Belgische politieorganisatie, 

                                                 
186 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
187 Gebaseerd op interviews met Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Den Haag en Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit 
Amsterdam. Amsterdam. 
188 Zie http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/incidenten#Centraleregistratieincidenten. 
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omwille van het “dark number” aan integriteitsschendingen. Daarenboven is het van belang 

voldoende informatie te geven over welke feiten al dan niet in het instrument voor systematische 

monitoring opgenomen mogen worden. Tussen korpsen kan er immers een heel andere invulling 

aan integriteitsschendingen gegeven worden. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een vertekend 

beeld.189 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

Het Comité P en de Algemene Inspectiediensten van de Belgische politie werken momenteel aan 

een centraal registratiepunt betreffende klachten (“klachtenfiche”). Dit registratiesysteem zou een 

elektronisch systeem zijn, gebaseerd op een webapplicatie. Hierdoor kunnen de lokale 

politiezones of federale directies onmiddellijk informatie coderen in het systeem aangaande 

bepaalde klachten (definiëring van ‘klachten’ is wel noodzakelijk). Het is tevens de bedoeling om 

op regelmatige basis analyses te maken van de verzamelde gegevens.190 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

De gemeente Amsterdam maakt gebruik van een centraal registratiepunt voor gemelde 

integriteitsschendingen. Deze database wordt behartigd door één persoon en wordt op 

regelmatige tijdstippen geanalyseerd en deze analyses worden vervolgens openbaar gemaakt.191 

 

• Referenties 

 
http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/incidenten#Centraleregistrati
eincidenten 
 

 

4.1.11. NAZORGGESPREKKEN 

 

• Doelstelling 

 

Als een integriteitsschending aan het licht komt, kan dat in het betrokken team verwarring en 

heftige emoties veroorzaken. Er circuleren dan vaak heel wat geruchten, die niet op feiten 

gebaseerd zijn. Hierdoor komen niet alleen de beschuldigden maar vaak ook de leidinggevenden 

                                                 
189 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experts omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
190 Ibid. 
191 Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit Amsterdam. Amsterdam. 
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in een slecht daglicht te staan, wat de relatie tussen leidinggevenden en teamleden kan 

aantasten. Bovendien stellen politieambtenaren zich vaak de vraag of ze deze problemen hadden 

moeten zien aankomen. Om aan deze problemen te verhelpen, kan men binnen een korps 

nazorggesprekken aanbieden (Straathof, 2005). 

De organisatie van nazorggesprekken kan bijdragen tot de realisatie van een excellente 

politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. afleggen van verantwoording) en 

informatiegestuurd (uitwisseling van informatie) gewerkt wordt.192 

 

• Methode 

 

Een nazorggesprek vindt best zo snel mogelijk plaats nadat de korpschef of andere instantie 

beslist heeft welke straf zal toegepast worden. De leidinggevenden die het gesprek voeren, 

moeten vooraf diegene tegen wie het onderzoek gericht is op de hoogte brengen van het 

geplande nazorggesprek.193 

 

De bijeenkomst wordt het best geleid door de leidinggevende van de dienst waar de schending 

zich heeft voorgedaan. Hierdoor toont hij zijn betrokkenheid. Ook de directe overste van de 

betrokken persoon is idealiter op een nazorggesprek aanwezig en ieder teamlid in diensttijd krijgt 

een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Ook de dienst intern toezicht of officier tucht kan aan een nazorggesprek deelnemen. Teamleden 

worden geïnformeerd over de integriteitsschending op basis van objectieve onderzoeksfeiten en 

de omstandigheden waaronder de schending kon plaatsvinden. Er kan daarnaast uitleg worden 

verschaft over de gekozen manier van werken, over de start en het verdere verloop van het 

onderzoek. Er wordt ruimte gelaten voor de teamleden om vragen te stellen aan de onderzoeker 

(s), die in de mate van het mogelijke antwoord geeft/geven. Zo leggen ook de onderzoekers 

verantwoording af voor hun werk. 

Ook de opgelegde straf of maatregel kan hier mogelijk toegelicht worden. Men kan de gepleegde 

feiten hier eveneens verbinden met de waarden die in de politiezone/directie centraal staan. Zo 

vindt er een herbevestiging plaats van bestaande waarden binnen het korps en de betrokken 

dienst. Het team kan van deze ervaring leren waardoor de kans op herhaling vermindert.194 

De mogelijkheid tot het voeren van een nazorggesprek mag geen verplichting worden. Deze 

beslissing moet men overlaten aan het goeddunken van de leidinggevende van de dienst, waar 

de betrokken persoon werkzaam was.195 

 

                                                 
192 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
193 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
194 Straathof, A. (2005). Integriteit in teams. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 168 p. 
195 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
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• Pluspunten 

 

Door de organisatie van nazorggesprekken worden de teamleden goed geïnformeerd over het 

verrichte onderzoek. Ze voelen zich hierdoor niet buitengesloten, verkrijgen inzicht in de redenen 

van het onderzoek en kunnen zo meer begrip opbrengen voor de onderzoekers. Bovendien 

krijgen de teamleden door nazorggesprekken het gevoel dat leidinggevenden met hen begaan 

zijn. Het team kan van deze ervaring leren waardoor de kans op herhaling in de toekomst 

mogelijk vermindert.196 

 

• Risico’s 

 

Doordat strafrechtelijke en tuchtrechtelijke uitspraken vaak lang op zich laten wachten, kan de 

organisatie van een nazorggesprek lang aanslepen. Hierdoor kan het effect van de 

nazorggesprekken verloren gaan. Men kan dit vermijden door nazorggesprekken reeds te 

organiseren voor de afloop van het onderzoek. Het geheime karakter van het onderzoek kan dit 

echter belemmeren.197 

De organisatie van een nazorggesprek kan een moeilijkheid vormen, zeker als de schending 

gepleegd werd door een leidinggevend figuur. Diens draagvlak naar de toekomst toe wordt 

hierdoor in gevaar gebracht.198 De organisatie van een nazorggesprek vergt aldus een 

zorgvuldige afweging van belangen. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

Sommige lokale politiezones passen een debriefingmethode toe. Wanneer er zich een schending 

heeft voorgedaan, worden de overige personeelsleden op de hoogte gebracht van de schending 

en wat zich heeft voorgedaan. Dit heeft volgens de leidinggevenden ook een preventieve functie. 

Men informeert de personeelsleden over gepleegde feiten die niet door de beugel kunnen. Zo zijn 

de personeelsleden op de hoogte van wat kan en niet kan.199 

 

                                                 
196 Gebaseerd op Straathof, A. (2005). Integriteit in teams. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 168 p.; en Piet 
Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
197 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experts omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
198 Ibid. 
199 De informatie werd verkregen door middel van een briefrondvraag verricht bij 196 lokale politiezones. 
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Andere ‘goede praktijken’ 

• De politiezone Amsterdam-Amstelland past de methode van nazorggesprekken reeds een 

aantal jaren toe en krijgt hier heel positieve reacties over.200 

• Bij de Police Nationale wordt door de leidinggevenden een debriefing georganiseerd, wanneer 

een welbepaald feit zich in een politiedienst heeft voorgedaan. Hierin wordt verduidelijkt welke 

handelingen positief en welke negatief waren. De politieambtenaren kunnen van deze 

informatiebijeenkomst wat opsteken en hun gedrag naar de toekomst positief wijzigen.201 

 

• Referenties 

 
Straathof, A. (2005). Integriteit in teams. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 168 p. 

 

4.2. NORMEN EN REGELS 

 

4.2.1. DEONTOLOGISCHE CODE 

 

• Doelstelling 

 

De doelstelling van een deontologische code is velerlei (cf. Deel I, 3.). 

• De deontologische code wil duidelijkheid verschaffen bij de beoordeling van wat wel/niet 

integer is. Volledige sluitende duidelijkheid is onmogelijk omdat niet alle situaties te 

voorzien zijn. Dit zou bovendien niet wenselijk zijn omdat dit niet strookt met de 

stimulerende benadering. 

• Een goede code wil het gemakkelijker maken om de politieambtenaren aan te spreken 

op hun verantwoordelijkheid. De code doet daarbij dienst als gemeenschappelijk kader 

om de discussie over integriteit aan te gaan. 

• Een deontologische code wil gedrag sturen en beïnvloeden door de handhaving van de 

norm en de bevordering van integriteit te bewerkstelligen. Dit is natuurlijk afhankelijk van 

de mate waarin en de wijze waarop de code geïmplementeerd werd. 

• Een goede code wil de betrokkenheid en loyaliteit ten aanzien van de organisatie 

optimaliseren (Kaptein e.a., 2003: 19). 

 

                                                 
200 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
201 Marc Baudet. 10 september 2007. 16u30 t/m 18u15. Technisch consulent DCSP. Parijs. 
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• Methode 

 

Volgende richtlijnen voor de ontwikkeling van een deontologische code kunnen helpen om de 

doelstelling van een deontologische code, namelijk de handhaving van de norm en de 

bevordering van integriteit, op een effectieve wijze te bereiken (Maesschalck, 2005). 

 

1. Bij de uitwerking van de deontologische code houdt men best rekening met volgende 

essentiële aandachtspunten.  

• Een code kan best voorafgegaan worden door een brief van het management waarin 

de aanleiding voor de code wordt toegelicht en het belang van de code wordt 

onderstreept. Hiermee geeft de leiding aan dat zij achter de code staat. 

• Een deontologische code begint met een inleiding of toelichting, waarin de doelstelling 

van de code omschreven wordt en deze gesitueerd wordt in het globale integriteitsbeleid.  

• In de eigenlijke code kunnen verschillende onderdelen onderscheiden worden. 

� De missie formuleert kort en krachtig de strategische doelstellingen van de 

organisatie. 

� De kernwaarden, ‘de belangrijkste maatstaven die de organisatie voor zichzelf 

hanteert en de kern van de eigen cultuur vormen’, worden aangehaald en 

verduidelijkt. 

� De normen en regels, die de uitwerking vormen van de kernwaarden in 

concrete richtlijnen, worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden. 

• Bij het uitschrijven van de deontologische code zijn er meerdere criteria voor ogen te 

houden. 

� Maak de tekst zo leesbaar en eenvoudig mogelijk. 

� Zorg voor een logische structuur van de code, opgehangen aan centrale 

waarden, die elkaar zo weinig mogelijk overlappen. 

� Kies voor een bepaalde waarde één term en gebruik deze consistent doorheen 

de verschillende documenten met dezelfde betekenis. 

� Verwijs in de code zoveel mogelijk naar andere documenten, waar men terecht 

kan voor verdere details over welbepaalde thema’s. 

� Hou rekening met de volgorde van de waarden in de code. De gebruikers 

zullen geneigd zijn meer belang te hechten aan de waarden die voorin de code 

staan, ook als dit niet de bedoeling is van de auteurs. 

• Het is van belang de deontologische code te bundelen met andere belangrijke 

richtlijnen en codes in één document, omwille van twee redenen. 

� Dit maakt de codes overzichtelijk en toegankelijk. 

� Eventuele contradicties komen hierdoor gemakkelijker aan het licht. 
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2. Als men een code bindend maakt, zorgt men voor duidelijkheid (Maesschalck en Suykens, 

2004). Dit kan het nadeel met zich meebrengen dat de code eng blijft en tot het morele minimum 

beperkt wordt. Integriteit is echter meer dan juridische problemen vermijden. Dit kan men trachten 

te voorkomen in een positieve en begrijpelijke taal te formuleren. Men kan in de inleiding tevens 

kort omschrijven dat de code slechts een ethisch minimum omschrijft en dat integriteit verder gaat 

dan het strikt naleven van de bepalingen van de code. Daarnaast is het van belang om naast de 

bindende code stimulerende instrumenten te voorzien om dit eventuele nadeel te ondervangen. 

 

3. Om de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen is het aangeraden om de code niet 

zomaar over te nemen van een andere organisatie, maar een eigen code op te stellen en de 

medewerkers hierbij te betrekken. Men kan wel inspiratie opdoen bij andere codes. 

 

4. Een deontologische code is maar nuttig als ze door een goed begeleid proces wordt 

ingevoerd. Het proces waardoor de code wordt ontwikkeld is minstens even belangrijk als de 

code zelf en verdient aldus voldoende aandacht. 

• Bij de voorbereiding van de code is het belangrijk om in de eerste plaats na te gaan, 

bijvoorbeeld op basis van een documentanalyse en interviews, welke codes en richtlijnen 

er al bestaan en waar er lacunes zijn. Organisaties hebben immers vaak al 

deontologische principes en regels die neergeschreven zijn. Op basis van deze 

documentanalyse en interviews en eventueel geïnspireerd door codes uit andere 

organisaties wordt dan een ontwerpcode uitgewerkt, die een eerste keer met de top van 

de organisatie wordt besproken. 

• In een tweede fase is het van belang om na te kijken of de code ook echt relevant is 

voor de dagelijkse praktijk in de organisatie. Daartoe kan men bijvoorbeeld enkele 

workshops organiseren waarin een aantal van de medewerkers die de code uiteindelijk 

zullen toepassen zich kunnen uitspreken over de code en suggesties kunnen doen. 

Eventueel kan ook voor individuele interviews worden gekozen. In die workshops of 

interviews kunnen de medewerkers dan feedback geven over de ontwerpcode. Het is dan 

wel essentieel dat achteraf ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de feedback 

van de medewerkers, anders zou deze oefening tot cynisme kunnen leiden.  

• In derde instantie kan de code voorgelegd worden aan andere belangengroepen. Dit 

zijn in de eerste plaats de vakbonden, maar kunnen eventueel ook de ‘klanten’ van de 

overheidsdienst zijn of bv. leveranciers. Feedback van deze groepen kan nuttig zijn, al 

dient men natuurlijk ook te bewaken dat het proces niet al te lang duurt. 

• Zo rondt men de voorbereidende fase af met een gevalideerde deontologische code, 

die klaar is voor implementatie. 
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Vervolgens is het belangrijk te benadrukken dat codes maar effectief zijn als ze geïntegreerd 

worden in een ruimer integriteitsbeleid en gekoppeld worden aan anderen instrumenten.  

• Het is van essentieel belang dat de top zijn expliciete steun uitspreekt voor de code en 

zelf het goede voorbeeld geeft.  

• Men hanteert de code in dilemmatrainingen of andere relevante trainingen. 

Dilemmatrainingen zijn in feite een uitstekend instrument om een deontologische code te 

lanceren in de organisatie. Ze zorgen ervoor dat iedereen meteen vertrouwd is met het 

instrument en verhogen zo de kans dat de code ook effectief gebruikt zal worden in de 

dagelijkse praktijk. Bovendien tonen dilemmatrainingen meteen dat leidinggevenden de 

code, en bij uitbreiding het integriteitsbeleid als geheel, vooral als iets stimulerend en 

ondersteunend beschouwen, niet als een controlerend, repressief instrument. Tot slot 

kan de feedback die in dilemmatrainingen aan bod komt eventueel suggesties opleveren 

voor latere verbeteringen aan de code. 

• Men kan de code koppelen aan een integriteitsverklaring, waarin iedereen verklaart de 

code te zullen naleven en dit bevestigt door deze te ondertekenen. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen gebeuren bij de afronding van een dilemmatraining of een andere opleiding in 

integriteit. 

• Het is belangrijk de code te integreren in de HRM-cyclus door deze systematisch ter 

sprake te brengen in sollicitatiegesprekken, evaluatiegesprekken, 

functioneringsgesprekken, etc. 

• Het is essentieel intern voldoende te communiceren over de code. De code kan echter 

ook gebruikt worden in de externe communicatie. 

• Wanneer men een bindende code ontwikkeld heeft, is het van belang een 

sanctieregeling te voorzien voor overtredingen van de code. Dit vormt niet de kern van 

een stimulerend integriteitsbeleid, maar het is wel een essentieel sluitstuk. 

• Etc. 

 

Indien men rekening houdt met bovenstaande aanbevelingen, kan de deontologische code een 

goed instrument vormen om normhandhaving te verzekeren en ondersteuning te bieden bij de 

bevordering van integriteit.  

 

• Pluspunten 

 

Als de code op succesvolle wijze geïntroduceerd wordt, kan zij het centrale instrument worden 

van het integriteitsbeleid, het denkkader waarop de politieambtenaar terugvalt als hij of zij voor 

ethische dilemma’s staat. 
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• Risico’s 

 

Om effectief te zijn, is het van belang dat een deontologische code niet geïsoleerd 

geïntroduceerd wordt, maar samen met andere instrumenten rond selectie, training, beloning, 

disciplinaire sanctionering, etc. Zoniet zal het een document zijn dat in de bureaulade terechtkomt 

(Mc Donald, 1999).  

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De deontologische code van de Belgische politie vormt een bijlage bij het Koninklijk Besluit van 

10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten.202 De 

code bestaat uit vijf hoofdstukken en omvat 80 punten. Voor een uitgebreide bespreking van de 

geschiedenis en inhoud van de code, verwijst de onderzoeksequipe naar Deel III, Hoofdstuk 3 

van het eindrapport. 

 

De deontologische code van de Belgische politie heeft als grote verdienste dat ze bestaat en 

aldus een brede consensus uitdrukt over de inhoud van de integriteit van de politieambtenaar. De 

lancering van de code heeft bovendien de aandacht voor het integriteitsbeleid versterkt . 

Bijzonder positief is ook het feit dat de rol van de chef benadrukt wordt en dat men waardering en 

erkenning centraal stelt. Als we de inhoud van de code echter afwegen tegen de richtlijnen die 

hoger werden geformuleerd dan kunnen we wel nog enkele opmerkingen formuleren. 

• Een belangrijk criterium is dat de code zo eenvoudig mogelijk en goed leesbaar is. Het 

Koninklijk Besluit houdende de vaststelling van de deontologische code van de 

politiediensten203 beschrijft op zeer uitvoerige wijze in een tachtigtal punten verscheidene 

onderwerpen die betrekking hebben op beroepsrechten en –plichten. Sommige items worden 

zeer gedetailleerd omschreven, andere dan weer eerder algemeen. De verschillende punten 

bevatten echter vaak een ingewikkelde terminologie of een onduidelijk woordgebruik.  

• Zoals hoger aanbevolen, start de code inderdaad met een inleiding waarbij men verduidelijkt 

waarom ze tot stand is gekomen, wat het belang van een dergelijke code is, etc. Er blijkt wel 

een zekere onduidelijkheid te bestaan over de gevolgen van de niet-naleving van de code. Zo 

is de verhouding tussen tucht en deontologie niet steeds duidelijk.204 Wettelijk gezien zijn er 

maar twee tuchtinbreuken bij de politie: de niet-naleving van reglementen en schade 

toebrengen aan de waardigheid van het ambt. Men kan deze twee tuchtinbreuken invullen 

                                                 
202 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006, 27.086. 
203 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006, 27.086. 
204 Art. 26 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006, 
27.086. 
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met wat in de code staat, waaronder de punten 13 (eerbiediging gezag meerdere), 16 

(beschikbaarheid), 44 (naleving en bescherming van de door de grondwet gewaarborgde 

rechten en vrijheden) en 57 (niet-inmenging in politiefuncties door administratief en logistiek 

kader). Er wordt wel gecommuniceerd dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. De code moet 

immers gehanteerd worden als een positief managementinstrument, eerder dan als 

tuchtinstrument. Voor tuchtinbreuken moet men teruggrijpen naar het wettelijke kader en niet 

naar de deontologische code. Toch bepalen de aard en de inhoud van de tekst duidelijk het 

regelgevende en normerende karakter. De vorm van Koninklijk Besluit in uitvoering van een 

wet brengt automatisch ook rechtsgevolgen met zich mee. De kans is reëel dat de 

tuchtregeling zich op de code, als duidelijk en normerend kader, zal steunen om de strafbare 

gedragingen vorm te geven (Pyl en Liners, 2007). Theoretisch gezien zijn tuchtrecht en 

deontologie duidelijk van elkaar afgescheiden.205 In de praktijk vloeien ze echter in mekaar 

over. Daarom is het belangrijk om klaarheid te scheppen rond punt 1 van de code (cf. Deel III, 

Hoofdstuk 3).206  

• Uit een analyse van de vooropgestelde waarden in de deontologische code en op basis van 

een eerste toepassing van de waarden in voorbereiding op een dilemmatraining,207 konden we 

afleiden dat de waarden zich bijzonder moeilijk lenen voor gebruik in een dilemmatraining. De 

waarden zijn immers samengesteld uit een verzameling van elementen afkomstig uit 

wetteksten, eerder dan een samenhangend kader, bestaande uit een beperkt aantal goed 

afgelijnde waarden. Aldus zijn ze moeilijk toepasbaar in een dilemmatraining die de spanning 

tussen de waarden centraal stelt.  

 

Algemeen stellen we vast dat de deontologische code van de Belgische politiediensten een 

waardevol document is doordat het een uniform denkkader biedt. Het is echter moeilijk te 

gebruiken als “stimulerend” instrument van integriteitsbeleid in de dagelijkse praktijk van 

dilemmatrainingen of werkoverleg, om de hierboven aangehaalde redenen. 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

De deontologische code van de Vlaamse overheid is bij omzendbrief ingesteld.208 De 

deontologische code wil de personeelsleden van de Vlaamse overheid een houvast bieden “bij de 

beleving van de ambtelijke cultuur”. Men heeft zeer bewust gekozen voor een korte en vrij 

algemene formulering. De code is immers van toepassing op alle niveaus en op alle onderdelen 

van de organisatie, met uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. De code zelf is 

opgebouwd uit zes waarden. 

                                                 
205 N. (2005). “Deontologie versus tucht”. Infodoc. 116: 5-6. 
206 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, B.S. 30 mei 2006, 27.086. 
207 Analyse op basis van proefdilemmatraining (Politiezone HERKO, 3 oktober 2007). 
208 Omzendbrief PEBE/DVO/2006 betreffende de deontologische code van de Vlaamse Administratie van 6 juli 2006. 
Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief AZ/MIN/98/4 van 1 september 1998. 
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1. Loyauteit 

2. Correctheid 

3. Klantvriendelijkheid 

4. Objectiviteit 

5. Zuinig beheer van middelen 

6. Spreekrecht en spreekplicht 

 

In 2008 zal de code opnieuw bijgestuurd worden en daarom werd maar beperkt gecommuniceerd 

over de recente wijzigingen aan de deontologische code. Wel worden in verschillende entiteiten 

dilemmatrainingen georganiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de deontologische code. 

Voor de gehele Vlaamse overheid werd wel een artikel over de deontologische code opgenomen 

in het personeelsblad.209 

 

 

4.2.2. ONTWIKKELING KORPSSPECIFIEKE DEONTOLOGISCHE 

LEIDRAAD 

 

• Doelstelling 

 

Sommige korpsen kiezen ervoor om naast de bestaande deontologische code een 

korpsspecifieke deontologische leidraad te ontwikkelen met specifieke waarden die van 

toepassing zijn in het korps, bottom-up opgesteld door de politieambtenaren. Deze leidraad is 

meer herkenbaar voor de politieambtenaren en is gemaakt op maat van de betrokken 

politiezone/directie. Dit verhoogt de kans dat de politieambtenaren de waarden niet als 

opgelegd zullen beschouwen en zich eerder mede-eigenaar zullen voelen (Lamboo, 2005). Dit is 

een methode om integriteit bespreekbaar en herkenbaar te maken in een korps. Een dergelijke 

korpsspecifieke leidraad vormt dan ook een element in het leerproces, waarbij de nadruk 

voornamelijk ligt op het proces waarin de korpsspecifieke deontologische leidraad tot stand 

komt.210 Een dergelijke korpsspecifieke leidraad kan trouwens gebruikt worden als een nuttige 

aanvulling bij de bestaande deontologische code van de Belgische politiediensten. Hij kan 

immers de nadelen van de code (cf. supra) opvangen en zal aldus meer hanteerbaar zijn in 

dilemmatrainingen en dagelijks werkoverleg. 

                                                 
209 Helena De Clercq, 8 mei 2007. 10u t/m 12u. Leuvens Instituut voor Criminologie. Kuleuven. Leuven. 
210 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit de focusgroep van experts omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
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De ontwikkeling van een korpsspecifieke leidraad kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. bekwame betrokkenheid) en 

informatiegestuurd (meerwaarde biedend) gewerkt wordt.211 

 

• Methode 

 

Een mogelijke aanpak van de ontwikkeling van een korpsspecifieke deontologische leidraad 

houdt het gebruik van werkgroepjes in. Hierbij worden alle personeelsleden betrokken. Het 

korps wordt verdeeld in groepen van maximum 20 deelnemers. In deze groepen worden waarden 

opgesomd, gedefinieerd en verklaard.212  

• Allereerst legt de moderator aan de deelnemers een lijst met waarden voor. In groepjes van 

vijf binnen de groepen van 20 deelnemers geeft men allereerst de tien belangrijkste waarden 

voor de politiezone/directie aan. Dit hoeven niet allemaal waarden te zijn die door de 

organisatoren van de workshops opgelijst zijn. Men kan ook zelf eigen waarden toevoegen. 

De keuze voor welbepaalde waarden wordt wel gemotiveerd. De tien uitverkoren waarden 

worden daarna gereduceerd tot vijf waarden en vervolgens tot drie waarden. Hierover wordt in 

groepjes van vijf gediscussieerd, waarna men tot een uitkomst komt. 

• Vervolgens werken de deelnemers in duo’s samen. De waarden die in de groepjes van vijf 

centraal stonden, worden in duo uitgewerkt. Men denkt na over wat de waarde juist inhoudt, 

waarom nu juist deze waarde zo belangrijk is voor politiewerk, etc. 

• De uitgewerkte waarden worden plenair besproken en bediscussieerd. Niet elk duo zal 

immers dezelfde waarden centraal stellen. Op het einde van de sessie bekomt men drie tot vijf 

waarden die door de gehele groep gesteund worden. 

• Alle waarden van de verschillende groepen (van 20 deelnemers) worden tot slot 

samengebracht en geclusterd tot een aantal waarden die de waarden van de gehele 

zone/directie uitmaken. 

 

Een alternatieve aanpak is het gebruik van een enquête, waarbij men bij de medewerkers peilt 

naar de voor hen drie belangrijkste waarden. Uit de resultaten worden de waarden gedistilleerd 

die de medewerkers het vaakst aangeven en deze worden vervolgens als belangrijke waarden in 

de directie/zone centraal gesteld. Deze aanpak mist wel de discussiecomponent, die heel 

belangrijk is om betrokkenheid te creëren. 

 

                                                 
211 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
212 Gebaseerd op het interview met H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki; en 
Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa.  
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Op een algemene informatiebijeenkomst kunnen de waarden door de korpschef of door 

andere leidinggevenden voorgesteld worden als de waarden geformuleerd door de 

personeelsleden. Deze waarden krijgen naast de deontologische code een centrale plaats op 

intranet en kunnen via allerhande communicatiemiddelen verspreid worden. 

 

Een korpsspecifieke leidraad bevat aldus meer concrete waarden en gedragsregels die van 

toepassing zijn op een specifieke zone/directie. De deontologische code van de Belgische 

politiediensten blijft echter wel prioritair en het is belangrijk dit ook zo te benadrukken naar de 

personeelsleden toe. Als reeds visie, missie en waarden uitgetekend werden in een lokale zone 

of federale directie, en als die bovendien ook echt “leven”, is het essentieel ervoor te zorgen dat 

de korpsspecifieke leidraad hierop afgestemd wordt.213 Bij de implementatie van de 

korpsspecifieke leidraad moet men hiermee rekening houden (cf. Deel IV, 4.2.1.). 

 

• Pluspunten 

 

Door gebruik te maken van de methode van waardenontwikkeling, zullen de ontwikkelde waarden 

een weerspiegeling vormen van het korps. De personeelsleden worden sterk betrokken bij het 

proces, waardoor de ontwikkelde waarden ‘hun’ waarden worden en zij door de 

politieambtenaren hoog in het vaandel worden gedragen (Lamboo, 2005). 

 

• Risico’s 

 

Het gebruik van de methode van waardenontwikkeling, waarbij alle personeelsleden betrokken 

worden vergt een personeelskost. Een alternatief vormt een steekproeftrekking van 

werknemers, waarbij de leidraad nog steeds bottom-up wordt opgesteld. Dit kan echter onbegrip 

opwekken bij de personeelsleden die niet geselecteerd zijn.214 Transparantie over het proces en 

tussentijdse feedbackmomenten naar iedereen kunnen dit helpen voorkomen. 

 

Een workshop betreffende de ontwikkeling van een korpsspecifieke deontologische leidraad mag 

men niet verwarren met de organisatie van dilemmatrainingen. Hoewel er enige verwantschap 

bestaat tussen beiden, verschillen zij in vooropgestelde doelstelling. De workshop om een 

leidraad uit te werken past in de voorbereidende fase van het integriteitsbeleid, een 

dilemmatraining in de implementatiefase.  

 

 

                                                 
213 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘toolbox van instrumenten’ 
(Brussel, 10 oktober 2007). 
214 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
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• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

Een aantal Belgische zones hebben een eigen visie-missie-waardenarsenaal ontwikkeld. Hierbij 

werd de nodige expertise verzameld en werden zowel de eigen personeelsleden, de burgers (via 

politiecafé’s), als externen betrokken. Voorstellen werden steeds aan de personeelsleden 

voorgelegd. Zij werden aldus sterk betrokken bij de ontwikkeling van de waarden.215  

 

Andere ‘goede praktijken’ 

Het Nationaal Onderzoeksbureau van de Finse politie heeft een eigen waardenarsenaal 

ontwikkeld. De leiding was van mening dat men waarden niet zomaar kan opleggen. Het 

personeel van het Nationaal Onderzoeksbureau werd daarom bij het waardenproces 

betrokken.216 

 

• Referenties 

 

Lamboo, T. (2005). Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie. Delft: Eburon. 461 p. 

 

 

4.2.3. STRUCTURELE MAATREGELEN 

 

• Doelstelling 

 

Structurele maatregelen kunnen ingevoerd of versterkt worden naar aanleiding van een 

risicoanalyse of een schandaal om de bestaande integriteitsrisico’s te reduceren.217 De 

weerbaarheid tegen integriteitsrisico’s wordt hierdoor verhoogd. 

De ontwikkeling van bepaalde structurele maatregelen kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. probleemoplossend) gewerkt wordt 

via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (resultaatsgerichtheid).218 

 

                                                 
215 De informatie werd verkregen door middel van een briefrondvraag bij 196 lokale politiezones. 
216 Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en Monica Lindeman-Valkonen. 17 
mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
217  Zie http://www.integriteitoverheid.nl/handreikingen.  
218 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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• Methode 

 

Men kan tal van structurele maatregelen overwegen (cf. Deel I, 2.3.4.2.). Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden. 

• Een strikte regeling betreffende kwetsbare functies vormt één van de structurele 

maatregelen die getroffen kunnen worden (cf. infra).  

• Functieroulatie is een tweede mogelijke structurele maatregel, die een drempel vormt tegen 

een te sterke binding met bepaalde zakelijke relaties.  

• Functiescheiding, als derde mogelijke structurele maatregel, vormt een goede manier om te 

voorkomen dat teveel bevoegdheden en verantwoordelijkheden door één persoon uitgeoefend 

worden. Voor een adequate functiescheiding moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 

o Binnen de organisatie bestaat een helder beeld over kwetsbare handelingen en 

functies.  

o De verschillende kwetsbare deelhandelingen kunnen door verschillende 

medewerkers worden uitgevoerd. 

o Kwetsbare handelingen die niet opgesplitst kunnen worden in deelhandelingen 

en niet afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden, worden in teamverband 

uitgevoerd. 

• Informatiebescherming is een vierde mogelijke structurele maatregel (bescherming 

geautomatiseerde bestanden, ‘clean desk policy’, omgang met geheime informatie, etc.). 

 

• Pluspunten 

 

Door de ontwikkeling of versterking van structurele maatregelen kunnen op lange termijn 

integriteitsschendingen voorkomen worden (Lamboo, 2005).  

 

• Risico’s 

 

Aandacht voor structurele maatregelen om integriteitsrisico’s op langere termijn te voorkomen is 

van belang. De wil om structurele maatregelen te ontwikkelen kan echter afwezig zijn. 

Voldoende sensibilisering vanuit het centrale niveau kan hier nuttig zijn. Door de aanpak van 

structurele maatregelen bestaat echter ook het risico dat men hierdoor de stimulerende 

benadering uit het oog verliest.219 

 

                                                 
219 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘toolbox van instrumenten’ 
(Brussel, 10 oktober 2007). 
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• Voorbeeld uit de praktijk 

 

• Het BIOS heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd om integriteitsrisico’s op structurele 

wijze aan te pakken door onder andere functieroulatie, functiescheiding en een regeling 

omtrent kwetsbare functies. 

• De Vlaamse overheid heeft een omzendbrief uitgewerkt in verband met het vermijden van 

draaideurconstructies en het beschermen van kwetsbare functies. Deze omzendbrief is geldig 

voor alle ambtenaren van de Vlaamse overheid.220 

 

• Referenties 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/handreikingen 

 

 

4.2.4. OVERZICHT KWETSBARE FUNCTIES 

 

• Doelstelling 

 

Per politiezone of directie is het belangrijk een overzicht bij te houden van de kwetsbare functies, 

de functies die extra risico’s op integriteitsinbreuken met zich meebrengen. Zo kan men deze 

functies duidelijker in het oog houden en indien nodig welbepaalde maatregelen treffen.  

De ontwikkeling van een overzicht kwetsbare functies kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. proactief en meerwaarde biedend) 

gewerkt wordt.221 

 

• Methode 

 

De ontwikkeling van een overzicht inzake kwetsbare functies kan gekoppeld worden aan de 

uitvoering van een risicoanalyse. Door de risicoanalyse worden immers de belangrijkste 

integriteitsrisico’s bepaald. Vervolgens kan men nagaan in welke functies deze integriteitsrisico’s 

voorkomen en welke functies daardoor gekwalificeerd kunnen worden als kwetsbare functies. 

Hoe meer risicofactoren voorkomen in een functie, hoe belangrijker het is om hier al aandacht 

aan te schenken in het wervings- en selectieproces, maar ook in de verdere loopbaan. De 

leidinggevenden dienen deze kwetsbare functies in een document te gieten. Het overzicht houdt 

                                                 
220 Omzendbrief 6 juli 2006 betreffende het vermijden van draaideurconstructies en het beschermen van kwetsbare 
functies in de Vlaamse Administratie. PEBE/DVO/2006/X. 
221 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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men actueel door een periodieke bevraging en door functioneringsgesprekken. Het overzicht van 

kwetsbare functies kan men idealiter ook op intranet beschikbaar stellen.222 

 

• Pluspunten 

 

Door de ontwikkeling van een overzicht van kwetsbare functies, kan men ten gepaste tijde 

maatregelen treffen, waardoor de kans op integriteitsschendingen op lange termijn vermindert 

(Lamboo, 2005). 

 

• Risico’s 

 

Men mag zich niet blindstaren op dit overzicht van kwetsbare functies. Het is eveneens mogelijk 

dat er zich in andere functies ook integriteitsschendingen voordoen. Een overzicht op zich vertelt 

weinig, maar dient ingebed te worden in een breder integriteitsbeleid (Maesschalck, 2005). 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Het BIOS stelt in een opgestelde leidraad de ontwikkeling van een overzicht kwetsbare functies 

centraal voor de verschillende diensten en departementen van de rijksoverheid.223 

 

• Referenties 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/structuren_en  
 
 
 

4.3. LEIDINGGEVENDEN 

 

4.3.1. ROL VAN HET TOP- EN MIDDENMANAGEMENT  

 

• Doelstelling 

 

De leidinggevenden vervullen een belangrijke rol in het integriteitsbeleid. Medewerkers 

moeten het gevoel hebben dat de leidinggevenden door het integriteitsbeleid de integriteit in de 

organisatie oprecht trachten te stimuleren (Mc Donald, 1999). Zij mogen niet het idee krijgen dat 

                                                 
222 Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
223 Zie http://www.integriteitoverheid.nl/handreikingen. 
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de leidinggevenden louter een stok achter de deur willen hebben voor het geval er ooit een 

schandaal uitbreekt. Met leidinggevenden verwijzen we dan zowel naar het topmanagement (de 

korpschef, de commissaris-generaal en de directeurs-generaal) als naar het 

middenmanagement. 

 

De aandacht voor integriteit vanwege de leidinggevenden kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. externe oriëntering en afleggen van 

verantwoording) en informatiegestuurd (meerwaarde biedend) gewerkt wordt via een ‘optimale 

bedrijfsvoering’ (leiderschap met lef in het bijzonder).224 

 

• Methode 

 

Als er initiatieven worden genomen betreffende integriteit, kan het management hier steeds bij 

betrokken worden en vinden de initiatieven plaats vanuit hun naam. In speeches benadrukken 

zij het belang van integriteit voor de politiezone, directie of entiteit. In door de zone of directie 

georganiseerde trainingen beklemtonen zij eveneens het belang van integriteit. In kleinere 

korpsen kunnen de korpschefs aanwezig zijn bij de introductie van trainingen die in het korps 

gegeven worden en zo het signaal geven dat ze de training belangrijk vinden (het is meestal wel 

aangewezen dat leidinggevenden zich terugtrekken voor de training zelf). In grotere korpsen kan 

men de optie overwegen om een videoboodschap in te spreken. 

Kadervergaderingen of opleidingsmomenten vormen de ideale plek om ethische problemen te 

bespreken, die zich in de directie/politiezone voordoen, welke oplossingen men hiervoor wenst te 

gebruiken, etc. Idealiter leidt de korpschef/directeur deze discussie. Hij kan de leidinggevenden in 

deze vergaderingen steeds weer wijzen op het feit dat zij personeelsleden moeten aanspreken 

op niet-integer gedrag. Door hier steeds weer de nadruk op te leggen en zelf het goede 

voorbeeld te geven, kan dit na verloop van tijd deel beginnen uitmaken van de cultuur. Daarnaast 

is het belangrijk om in vergaderingen van leidinggevenden praktijkvoorbeelden aan te halen van 

positieve rolmodellen op het gebied van ethisch leiderschap (Brown en Trevino, 2006), waaraan 

leidinggevenden zich kunnen spiegelen. 

 

Leidinggevenden kunnen eveneens gebruik maken van het medium intranet, waar zij berichten 

kunnen achterlaten over het belang van integriteit, maar tevens over goed (~integer) geleverd 

werk door medewerkers. Verhalen over vroeger, waarin collega’s op een zeer integere wijze 

handelden en voor de leidinggevende als voorbeeld dienden, kunnen bijzonder zinvol zijn. Door 

                                                 
224 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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middel van een praktijkverhaal wordt interesse opgewekt en wordt een en ander heel concreet 

(Watson, 2003). 

 

• Pluspunten 

 

Als leidinggevenden belang hechten aan integriteit in woord en in daad, verhoogt dit drastisch de 

kans dat ook de medewerkers hier belang aan zullen hechten.225 

 

• Risico’s 

 

Als het management aandacht besteedt aan integriteit, is het eveneens van belang dat zij zelf het 

goede voorbeeld geven. Als zij in hun dagelijks werk handelingen zouden plegen die niet integer 

zijn, zou dit niet alleen de legitimiteit van het integriteitsbeleid ondermijnen, maar dit zou zelfs een 

averechts effect kunnen hebben en het cynisme nog kunnen versterken.226 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De korpschef van de politiezone Antwerpen heeft in zijn “maiden speech” sterk de nadruk gelegd 

op het belang van integriteit, naast diversiteit. Ook in de welkomstspeech voor nieuwe 

personeelsleden verwijst de korpschef naar het belang van integriteit. Bij de huidige opleiding 

integriteit-deontologische code wordt tevens na de inleiding een videomontage getoond waar de 

korpschef zijn visie over integriteit uiteenzet en op het belang van integriteit wijst.227 

In andere korpsen geeft de korpschef of de adjunct-korpschef bij aanvang van de 

integriteitstraining een toespraak over het belang van integriteit en training rond integriteit.  

 

Andere ‘goede praktijken’ 

• De korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland heeft in zijn nieuwjaarsspeech reeds 

meermaals het onderwerp integriteit en het belang ervan aangekaart. Ook in de ontwikkelde 

dvd over integriteit van het korps doet de korpschef een woordje uitleg.228 

• De topleiding van het Nationaal Onderzoeksbureau in Finland publiceert regelmatig artikels in 

het personeelsblad over het belang van de waarden.229 

                                                 
225 Gebaseerd op interviews met Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en 
met Monica Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
226 Ibid. 
227 Sigismund Claes. 01 oktober 2007. 12u53. mailbericht. 
228 Piet Keesman. 23 maart 2007. 09u30 t/m 16u. Bureau Integriteit Politie Amsterdam-Amstelland. Amsterdam. 
229 Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
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• De directie van de ethische strategieën van de Sûreté du Québec organiseert weldra een 

colloquium over ethiek, waarbij prominente figuren uit het buitenland uitgenodigd worden. Ook 

de personeelsleden kunnen hieraan deelnemen. De topleiding van de Sûreté du Québec zal 

hier een speech geven over het belang van ethiek.230 

 

 

4.3.2. ROL VAN DE MINISTER, FEDERALE ORGANEN, 

BURGEMEESTER, OVERIGE LOKALE BELEIDSMAKERS 

 

• Doelstelling 

 

Ook de minister, federale organen en lokale beleidsmakers vervullen een belangrijke rol in het 

integriteitsbeleid. Indien zij zich geëngageerd tonen betreffende integriteit, kan dit een positieve 

invloed hebben op de uitvoering van het integriteitsbeleid (Lamboo, 2005). 

De aandacht voor integriteit vanwege de minister, federale organen, burgemeester en overige 

beleidsmakers kan bijdragen tot de realisatie van een excellente politiezorg doordat 

gemeenschapsgericht (i.h.b. externe oriëntering en afleggen van verantwoording) en 

informatiegestuurd (meerwaarde biedend) gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ 

(leiderschap met lef in het bijzonder).231 

 

• Methode 

 

Als er initiatieven worden genomen betreffende integriteit, is het belangrijk dat ook de minister 

en de federale organen (Vaste Commissie van de Lokale Politie, Federale Politieraad) op 

centraal niveau enerzijds en burgemeester en andere beleidsmakers op lokaal niveau anderzijds 

wijzen op het belang ervan, bijvoorbeeld in nieuwjaarsspeeches, verspreide briefwisseling, 

videoboodschap tijdens trainingen, etc. Het is ook wenselijk dat zij betrokken worden bij de 

strategische keuzes inzake integriteitsbeleid. 

 

                                                 
230 Jacques Locas. 30 augustus 2007. 10u t/m 11u30. Sûreté du Québec. Montréal. 
231 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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• Pluspunten 

 

Doordat de minister, federale organen en lokale beleidsmakers aandacht besteden aan integriteit 

in hun communicatie, wordt het belang dat zij aan integriteit hechten, benadrukt. Dit kan een 

positief effect hebben op het belang dat de personeelsleden hechten aan integriteit.232 

 

• Risico’s 

 

Hier geldt dezelfde opmerking als voor leidinggevenden. Het is belangrijk zelf het goede 

voorbeeld te geven.233 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

• Naar aanleiding van de deontologische code heeft de minister van Binnenlandse Zaken een 

redevoering geschreven, die gepubliceerd werd in Inforevue.234 

• De burgemeester van Antwerpen communiceert het belang van integriteit, weliswaar vaak als 

onderdeel van een opsomming van aandachtspunten.235 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

De burgemeester van de gemeente Amsterdam heeft in zijn communicatie reeds meermaals 

gewezen op het belang van integriteit. Hij maakt in zijn functie eveneens deel uit van de 

Commissie Integriteit. Deze commissie kijkt toe op de werking van het Bureau Integriteit en geeft 

sturing aan de ontwikkeling, uitvoering en naleving van het integriteitsbeleid binnen de gemeente 

Amsterdam.236 

 

• Referenties 

 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/diensten_bedrijven/bureau_integriteit  
 

 

                                                 
232 Gebaseerd op Antti Turkama. 16 mei 2007. 10u30 t/m 15u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa en met Monica 
Lindeman-Valkonen. 17 mei 2007. 13u t/m 16u. Nationaal Onderzoeksbureau. Vantaa. 
233 Ibid. 
234 Dewael, P. (2006). “De deontologische code: een instrument van en voor de politie.” Inforevue. Juni 2006: 1. 
235 “Er komt meer blauw op straat” (Gazet van Antwerpen, 13 december 2005), “Ik wil hoogspringers, geen limbo dansers 
(Gazet van Antwerpen, 29 en 30 juli 2006). 
236 Gebaseerd op informatie beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/gemeente/diensten_bedrijven/bureau_integriteit;  
en op interview met Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit Amsterdam. Amsterdam. 
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4.3.3. INTEGRITEITSBIJEENKOMST N.A.V. ETHISCH PROBLEEM 

 

• Doelstelling 

 

Als een leidinggevende een integriteitsprobleem opmerkt in zijn/haar dienst en vaststelt dat dit 

probleem tot de heersende cultuur behoort, moet hij/zij hierop ingrijpen. De organisatie van een 

integriteitsbijeenkomst met verschillende leidinggevenden uit verscheidene diensten, die 

ervaringen kunnen uitwisselen en samen een oplossing voor het probleem kunnen 

zoeken, vormt één van de mogelijke reacties.237 In tegenstelling tot dagelijks integriteitsoverleg 

(zie 4.1.7) en tot nazorggesprekken (zie 4.1.11) gaat het hier om intervisiegesprekken tussen 

leidinggevenden eerder dan een gesprek van een leidinggevende met zijn medewerkers. In 

tegenstelling tot integriteitsoverleg gaat het bovendien om een uitzonderlijk overleg rond een 

specifieke moeilijke situatie en in tegenstelling tot nazorggesprekken gaat het om 

integriteitsdilemma’s en niet om integriteitsschendingen die zich reeds in een vervolgingsfase 

bevinden. 

 

De organisatie van een integriteitsbijeenkomst kan bijdragen tot de realisatie van een excellente 

politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. afleggen van verantwoording en bekwame 

betrokkenheid) en informatiegestuurd (meerwaarde biedend en uitwisseling van informatie) 

gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren en transparantie).238 

 

• Methode 

 

De problemen die zich binnen de betrokken dienst voordoen, kunnen tijdens de bijeenkomst als 

dilemmavraagstukken voorgeschoteld worden. Hierover kunnen de verschillende uitgenodigde 

leidinggevenden onderling discussiëren, waardoor de deelnemers tot het besef komen dat ook 

een andere manier van aanpak mogelijk is. Deze bijeenkomst kan resulteren in de ontwikkeling 

van een aantal voorstellen, die de medewerkers bij de uitoefening van hun functie kunnen 

volgen wanneer zij met een dergelijk probleem geconfronteerd worden.239 

 

• Succesfactor 

 

De organisatie van een dergelijke bijeenkomst kan bij de leidinggevenden een bewustwording 

teweegbrengen betreffende ethische problemen. Het geeft hen eveneens de mogelijkheid om 

                                                 
237 Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit Amsterdam. Amsterdam. 
238 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
239 Jacques Locas. 30 augustus 2007. 10u t/m 11u30. Sûreté du Québec. Montréal. 
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ervaringen uit te wisselen en aldus kennis op te doen betreffende andere zienswijzen. Voor de 

leidinggevende met het eigenlijke probleem vormt de bijeenkomst een klankbord. De 

bijeenkomst kan hem bovendien helpen om een oplossing voor het probleem te vinden.240 

 

• Risico’s 

 

Door een drukke agenda en een tekort aan tijd is de organisatie van een dergelijke bijeenkomst 

vaak moeilijk organiseerbaar, voornamelijk in kleinere korpsen.241 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

In de Sûreté du Québec stelt men de organisatie van bewustwordingsbijeenkomsten voorop. 

Wanneer een leidinggevende met een welbepaald deontologisch of ethisch probleem te maken 

krijgt en niet weet hoe hij dit probleem moet oplossen, kan hij contact opnemen met de directie 

van de ‘ethische strategieën’. De verantwoordelijke van de dienst ‘ethische strategieën’ zal als 

reactie hierop, mits akkoord van de leidinggevende, een bijeenkomst organiseren, waarbij 

verschillende leidinggevenden uitgenodigd worden. Deze ethische werkgroep zal het probleem 

van de leidinggevende uitgebreid bespreken. De mening en zienswijze van andere 

leidinggevenden en de discussie hieromtrent kan de leidinggevende die met het probleem kampt 

helpen om het betreffende probleem op te lossen of om een beslissing te nemen.242 

 

 

4.3.4. TRAINING 

 

• Doelstelling 

 

In de officiersopleiding is het van belang dat ethisch leiderschap door verscheidene cursussen 

heen centraal staat. Er kan eveneens gedacht worden aan een aparte cursus rond ethisch 

leiderschap. 

Het is ook van belang om trainingen te organiseren voor leidinggevenden die reeds in dienst zijn. 

Leidinggevenden zouden immers vaker over de mogelijkheid moeten beschikken om over 

integriteit en ethische dilemma’s te reflecteren.243 Allereerst kan men een training ontwikkelen 

om leiders het belang te doen inzien van hun rol als ethisch leider en hoe zij een ethisch rolmodel 

                                                 
240 Ibid. 
241 Ibid. 
242 Ibid. 
243 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘toolbox van instrumenten’ 
(Brussel, 10 oktober 2007). 
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kunnen vormen voor hun medewerkers (Brown en Trevino, 2006). Daarnaast is een training op 

het gebied van interpersoonlijke vaardigheden eveneens belangrijk. Deze trainingsvorm kan 

leiders helpen om communicatievaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om medewerkers met 

zorg en op een interpersoonlijke en integere wijze te behandelen (Brown en Trevino, 2006). 

Aandacht voor integriteit in de promotieopleiding of in voortgezette opleidingen voor 

leidinggevenden draagt bij tot de realisatie van een excellente politiezorg doordat 

informatiegestuurd (i.h.b. meerwaarde biedend) gewerkt wordt.244 

 

• Methode 

 

In een cursus ‘integer leidinggeven’ wordt een aspirant-leidinggevende of leidinggevende 

vertrouwd gemaakt met de integriteitstaken die men als leidinggevende vervult, met de ethische 

problemen waarmee hij/zij te maken krijgt en de grenzen van zijn/haar integere optreden. Om de 

toekomstige leidinggevenden te ondersteunen in de ontwikkeling van hun moreel 

oordeelsvermogen, wordt idealiter gewerkt met voorbeelden uit de praktijk van 

leidinggevenden, die vervolgens bediscussieerd en uitgebreid besproken worden.245 Bij de 

ontwikkeling van trainingen voor leidinggevenden kan men een aantal aandachtspunten 

benadrukken.246 

• De training is idealiter praktisch, concreet en gerelateerd aan de dagelijkse werkpraktijk. 

• Een goede training is maatwerk. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van de leidinggevenden. 

 

• Pluspunten 

 

Door de leidinggevenden te trainen in de ontwikkeling van hun morele oordeelsvermogen, leren 

zij om te gaan met integriteitsproblemen, specifiek voor een leidinggevende functie. Dit kan de 

kwaliteit van hun leidinggevend vermogen verhogen (Lamboo, 2005). 

 

• Risico’s 

 

Een eenmalige training kan de leidinggevenden misschien wel bewust maken van het belang van 

integer leidinggeven, maar dit zal hun gedrag nog niet veranderen. Het komt er dus op aan om 

continu aandacht aan dit thema te besteden (Maesschalck, 2005), door onder andere integer 

                                                 
244 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
245 Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
246 Ibid. 
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leidinggeven te beschouwen als één van de agendapunten op vergaderingen van 

leidinggevenden. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

De cursus ‘ethisch leidinggeven’247 vormt sinds 2007 een onderdeel van de promotieopleiding tot 

leidinggevende in de Sûreté du Québec. In deze opleiding wordt het zeer belangrijk geacht om 

aan ethiek en ‘ethical leadership’ aandacht te besteden. Allereerst worden de leidinggevenden 

nogmaals aan de belangrijke elementen op het gebied van ethiek herinnerd. Het grootste 

gedeelte van de cursus bestaat uit de uitvoering van oefeningen die zich richten op de ethische 

problemen waarmee een leidinggevende te maken krijgt. Leidinggevenden worden zich hierdoor 

meer bewust van de belangrijke ethische opdracht die zij te vervullen hebben.  

 

 

4.3.5. AANSTELLING CONSULENT LEIDERSCHAP 

 

• Doelstelling 

 

Een consulent leiderschap beschikt over een expertise op het vlak van leiderschap, waaronder 

ethisch leiderschap en biedt aldus ondersteuning aan leidinggevenden in de ontwikkeling 

van een (ethische) leiderschapstijl.248  

De aanstelling van een consulent leiderschap kan bijdragen tot de realisatie van een excellente 

politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. probleemoplossend werken) en 

informatiegestuurd (meerwaarde biedend en uitwisseling van informatie) gewerkt wordt via een 

optimale bedrijfsvoering (continu verbeteren).249 

 

• Methode 

 

De consulent is steeds telefonisch bereikbaar, maar kan eveneens voor een tijdje ter plaats 

gaan (bij de korpsen zelf) om de leidinggevenden bij te staan in hun verdere ontwikkeling.250 

Binnen de DSI werd onlangs een project ‘leadership’ opgestart. Deze personen hebben reeds 

een zekere expertise opgebouwd inzake leiderschap. De functie van deze personen kan 

                                                 
247 Gebaseerd op interview met Yves Carpentier. 31 augustus 2007. 10u t/m 11u. Ecole nationale de police du Québec. 
Nicolet en op interne documenten en een infobrochure betreffende de opleiding tot rechercheur. 
248 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
249 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
250 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
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uitgebreid worden met een consulentenopdracht naar de federale directies en lokale korpsen 

toe.251 

 

• Pluspunten 

 

Door de aanstelling van deze persoon beschikken de leidinggevenden over een kanaal waar zij 

zelf met vragen terecht kunnen. Op langere termijn kan dit mogelijk het niveau van 

leidinggeven verhogen.252 

 

• Risico’s 

 

Het risico bestaat dat leidinggevenden teveel zullen rekenen op de diensten van een consulent 

leiderschap, waardoor hun verantwoordelijkheid wordt ondermijnd.253 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Voorbeeld in de Belgische politie 

De directie van de interne relaties heeft samen met de directie van het beleid, het beheer en de 

ontwikkeling een project ‘leadership’ opgestart, met het oog op de definiëring van een 

geïntegreerde, globale benadering, waarin ook aandacht wordt besteed aan integriteit. Deze 

werkgroep wordt bijgestaan door een consultant inzake ‘human resources’.254 Men kan de functie 

van deze werkgroep verder uitbreiden naar advisering ten aanzien van lokale zones en federale 

directies inzake (integer) leidinggeven. 

 

Andere ‘goede praktijken’ 

De Finse douaneorganisatie heeft op nationaal niveau een expert-psycholoog aangesteld met 

een expertise inzake leiderschap (ook integer leidinggeven). Deze persoon reist de verschillende 

douanedivisies rond. Dit gebeurt steeds op vraag van de leidinggevenden. Door middel van 

informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken, leert de expert-psycholoog de verschillende 

leidinggevenden hoe zij een goede leider kunnen zijn.255 

 

 

                                                 
251 Zie http://www.hrpol.be  
252 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 
253 Ibid. 
254 Zie http://www.hrpol.be/WWWDGM/ASPXDOC/ASPXGOMENU.ASPX?MENU=15810.  
255 H. Hämälainen. 15 mei 2007. 14u t/m 16u. Hoofdbureau Douane Finland. Helsinki. 



 

 171 

4.3.6. EVALUATIE BELEID 

 

• Doelstelling 

 

Als leidinggevenden een integriteitsbeleid introduceren, kunnen zij na verloop van tijd nagaan of 

het gevoerde beleid wel effectief is. Om integriteit op een effectieve wijze te managen, is het van 

belang te weten in welke mate de organisatie ethisch gedrag aanmoedigt en of de genomen 

initiatieven positief ontvangen worden. Door het verrichten van integriteitsmetingen op 

organisatieniveau (cf. Deel V, 2. ‘metingen’) houdt de organisatie zich een spiegel voor en kan 

ze nagaan in hoeverre de gehanteerde beleidsinstrumenten daadwerkelijk geïntegreerd zijn 

in de organisatie. 

De evaluatie van het beleid betreffende integriteit kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat informatiegestuurd (i.h.b. meerwaarde biedend en doelgericht) 

gewerkt wordt via een ‘optimale bedrijfsvoering’ (continu verbeteren en leiderschap met lef).256 

 

• Methode 

 

Een integriteitsbeleid wordt kwantitatief meestal in kaart gebracht door de uitvoering van 

zelfrapportageonderzoek. De respondenten (medewerkers) vullen een survey in, waarin hen 

gevraagd wordt aan te geven in welke mate bepaalde beleidsinstrumenten in de organisatie 

aanwezig zijn. Men kan deze evaluatie intern leiden, maar men kan er ook voor opteren om een 

externe evaluator aan te werven om de opdracht op zich te nemen. Een zelfevaluatie-instrument 

is wel van belang om de betrokkenheid van de medewerkers te verzekeren (Vos en Beentjes, 

2004). Een andere evidente kwantitatieve indicator zijn de gerapporteerde 

integriteitsschendingen. Deze moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden, vermits een stijging van gerapporteerde integriteitsschendingen niet noodzakelijk hoeft te 

wijzen op een feitelijke stijging, maar ook gewoon een artefact kan zijn van betere registratie. 

 

Een kwalitatieve meting van integriteitsbeleid is mogelijk aan de hand van interviews met 

uitvoerende medewerkers. De interviews peilen naar de verschillende initiatieven betreffende 

integriteit ondernomen in de organisatie, de mate waarin de geïnterviewden veranderingen 

opmerken met betrekking tot integriteit, de mate waarin integriteit besprekbaar is, etc. (Lamboo, 

2005). Op deze wijze vergaart men meer informatie dan met een kwantitatieve methode, hoewel 

men hierdoor minder respondenten bereikt. De kwantitatieve metingen kan men echter ook 

gebruiken als vertrekpunt voor een kwalitatieve groepsmeting. De respondenten worden dan 

                                                 
256 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
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gevraagd om een week ervoor een kwantitatieve vragenlijst in te vullen. Tijdens een 

groepsdiscussie worden de resultaten van deze vragenlijsten met de respondenten besproken. 

Uit deze discussies kan men relevante informatie distilleren voor toekomstige acties betreffende 

integriteit (Nijhof e.a., 2003). Daarnaast maakt men meer en meer gebruik van checklists. Een 

uitgebreide bespreking van integriteitsmetingen vindt u in Deel V, 2.4.1. van het eindrapport.  

 

• Pluspunten 

 

De resultaten van de metingen kunnen wijzen op belangrijke verbeterpunten. Door hieraan te 

werken, kan men het integriteitsbeleid steeds weer optimaliseren (Nijhof e.a., 2003). 

 

• Risico’s 

 

De resultaten van de metingen vormen percepties van medewerkers. De resultaten kunnen aldus 

een globaal, doch geen accuraat beeld geven (Nijhof e.a., 2003).  

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

• Het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven) werkt momenteel in het kader van het SBOV 

(Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen) aan een integriteitsmeting op 

organisatieniveau. Daarbij wordt ondermeer gepeild naar de aanwezigheid van instrumenten 

van integriteitsbeleid, ethisch leiderschap, ethisch klimaat en integriteitsschendingen. Het 

instrument wordt specifiek voor de Vlaamse overheid ontwikkeld, maar de mogelijkheid 

bestaat om het in een latere fase te vertalen naar de politie.257 

 

• De Algemene Rekenkamer van Nederland heeft een checklist ontwikkeld, die gebruikt werd 

om de initiatieven inzake integriteit in kaart te brengen. Deze checklist werd ter invulling 

voorgelegd aan de medewerkers van de verschillende Nederlandse overheidsdiensten. De 

resultaten van deze checklist fungeren als een nulmeting betreffende integriteitsbeleid.258 Ook 

het Belgische Rekenhof is recent gestart met de peiling naar de integriteitsinitiatieven in de 

federale overheid (Van West, 2007). 

 

• Referenties 

 

Lamboo, T. (2005). Integriteitsbeleid van de Nederlandse politie. Delft: Eburon. 461 p. 

                                                 
257 Voor verdere informatie rond de integriteitsmeting kan men steeds terecht bij het Instituut voor de Overheid. 
258 Zie http://www.rekenkamer.nl/cgi-bin/as.cgi/028000/c/start/file=/9282302/modules/gznf03jw.  
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waarden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer om de interne controleomgeving (interne audit en 
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4.4. HANDHAVING 

 

4.4.1. ADEQUATE REACTIE OP INTEGRITEITSSCHENDINGEN 

 

• Doelstelling 

 

De deontologische code van de Belgische politie wil geen bestraffend instrument zijn. Het is 

nochtans erg belangrijk om een adequate reactie te voorzien wanneer er zich een schending 

van de deontologische code voordoet (Duhaut, 2004).  

Een adequate reactie op integriteitsschendingen kan bijdragen tot de realisatie van een 

excellente politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. probleemoplossend werken) gewerkt 

wordt via een optimale bedrijfsvoering (leiderschap met lef).259 

 

• Methode 

 

Wanneer er zich een schending van de deontologische code voordoet, is het belangrijk hier op 

een adequate wijze op te reageren. 

• Wanneer het om een ernstige schending gaat die eveneens een tuchtrechtelijke schending 

uitmaakt, is het opportuun om de tuchtrechtelijke procedure in te stellen. 

• Wanneer het niet om een tuchtfeit maar wel om een schending gaat, is het eveneens 

belangrijk om hier een adequaat gevolg aan te geven, zoals de bespreking van de schending 

                                                 
259 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
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in een functioneringsgesprek, het advies aan de schender om een training te volgen of 

nazorggesprekken. 

Duidelijke communicatie is hierbij cruciaal. 

 

• Pluspunten 

 

Een adequate reactie op een integriteitsschending kan op lange termijn een preventieve 

werking hebben (Duhaut, 2004). 

 

• Risico’s 

 

Men loopt het risico dat de politieambtenaren de deontologische code als een 

bestraffingsinstrument beschouwen, eerder dan als een ondersteunend managementinstrument 

dat hen helpt bij het omgaan met ethische dilemma’s. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

De deontologische code van de Canadese politie stelt op duidelijke wijze dat bij een schending 

van de deontologische code een adequate reactie zal volgen. Ook in de communicatie rond 

deontologie wordt steeds duidelijk gesteld dat een deontologische schending aanleiding kan 

geven tot een straf.260 Door de introductie van een deontologische commissaris en een 

deontologisch comité werden adequate reactiemechanismen in werking gesteld.261 

 

• Referenties 

 

Duhaut, G. (2004). “Politiedeontologie: in welke context werken we?”. Snels, M., Collier, A. 

Deontologie en integriteit bij de politie. Brussel: Politeia. 121 p. 

 

Le code de déontologie des policiers du Québec. R.R.Q., 0-81, r.1 

 

 

                                                 
260 Le code de déontologie des policiers du Québec. R.R.Q., 0-81, r.1. (Beschikbaar op 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/O_8_1_O8_1R1.htm).  
261 La loi sur la police, L.R.Q., c-P-13.1. (Beschikbaar op 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_13_1/P13_1.htm).  
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4.4.2. KLOKKENLUIDERSREGELING  

 

• Doelstelling 

 

Klokkenluiden is een complexe aangelegenheid. Enerzijds verdienen ambtenaren die een 

dergelijk risico nemen in het algemene belang veel respect en spelen zij een belangrijke rol in de 

ondersteuning van de democratie. Anderzijds brengt het klokkenluiden, zeker op korte termijn, 

schade toe aan het imago van de organisatie in kwestie, iets wat doorgaans uitstraalt naar de 

overheid in het algemeen. De jongste jaren hebben, als reactie op talrijke schandalen, steeds 

meer landen een klokkenluidersregeling uitgewerkt. Een dergelijke regeling vormt idealiter een 

onderdeel van een integraal beleid dat de integriteit van de organisaties en hun werknemers 

bevordert (Maesschalck, 2005). Op de problematiek van klokkenluidersregelingen werd ook al 

hoger ingegaan bij de bespreking van de rapporteringsfunctie, één van de drie noodzakelijke 

functies in de organisatie van het integriteitsbeleid (Deel IV, 1.3). 

 

De ontwikkeling van een klokkenluidersregeling kan bijdragen tot de realisatie van een excellente 

politiezorg doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. bekwame betrokkenheid) en informatiegestuurd 

(doelbepalend) gewerkt wordt.262 

 

• Methode 

 

Een klokkenluidersregeling bestaat in essentie uit twee luiken: een rapporteringssysteem en een 

systeem van bescherming voor diegenen die te goeder trouw gebruik maken van de 

rapporteringskanalen (Maesschalck en Ornelis, 2003).  

 

Ten eerste voorziet een goede klokkenluidersregeling verschillende rapporteringskanalen, 

naast het klassieke kanaal van de hiërarchische lijn. Men kan de rapporteringskanalen op 

verscheidene criteria onderscheiden. 

� Intern versus extern. Meestal wordt een interne melding in een 

klokkenluidersregeling als eerste forum aangeduid. Een extern rapporteringskanaal is 

eveneens van belang, daar werknemers in bepaalde gevallen (het gevoel hebben) niet 

terecht (te) kunnen bij de interne rapporteringskanalen. 

� Open versus gesloten. In een open stelsel heeft de klokkenluider de mogelijkheid om 

bij gelijk welke, zelf gekozen instantie of persoon de onregelmatigheid aan te klagen. 

De gesloten stelsels staan enkel een melding toe bij een uitdrukkelijk vermelde 
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instantie of persoon. Mengvormen zijn ook hier mogelijk (Maesschalck en Ornelis, 

2003). 

Bij de uitwerking van deze rapporteringsstructuur houdt men best steeds voor ogen dat het de 

bedoeling is van de regeling om de mogelijkheid te bieden onregelmatigheden te rapporteren, 

zodat de organisatie het probleem kan oplossen zonder dat het een publiek schandaal moet 

worden. De regeling dient dus eerder als managementinstrument ter verbetering van het 

overheidsfunctioneren, dan als een zware, formeel-juridische rapporteringsprocedure. De nadruk 

ligt op de efficiënte en flexibele afhandeling van de klacht en de zoektocht naar een oplossing. 

Vandaar ook dat het aangewezen is om verschillende rapporteringskanalen te voorzien. 

 

Ten tweede voorziet een klokkenluidersregeling ook in een bescherming tegen represailles. 

Represailles tegen klokkenluiders kunnen van velerlei aard zijn, gaande van nauwere supervisie 

op de uitvoering van het werk, minder interessant of zwaarder werk tot gedwongen ontslag (of 

‘gedwongen vrijwillig’ ontslag) én machtaanwending om zo te verhinderen dat de klokkenluider 

elders een gelijkaardige functie kan uitoefenen. 

Het is niet eenvoudig om represailles te voorkomen. De meer ernstige represailles zijn goed 

observeerbaar en kunnen in die zin vrij effectief voorkomen worden door een juridische 

bescherming. Daarbij is het wel aangewezen dat de bewijslast bij de overheid en niet bij de 

klokkenluider ligt (Maesschalck en Ornelis, 2003). Moeilijker is het om subtielere represailles en 

pesterijen te voorkomen, al biedt de recente bescherming in het kader van de wet ter 

bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk263 hier al 

enige soelaas. Dit zal nog versterkt worden als deze wordt gecombineerd met een bescherming 

in het kader van een klokkenluidersregeling.  

De meest effectieve manier om represailles te voorkomen is natuurlijk door een 

cultuurverandering. Als bona fide klokkenluiders in de organisatie ook als dusdanig gezien 

worden en gewaardeerd worden voor hun engagement ten aanzien van het algemeen belang, 

zullen represailles veel minder aanvaard worden en zal de sociale controle als een effectieve rem 

de kans op represailles verminderen. Een dergelijke cultuurverandering bereiken, is geen 

sinecure, maar ook niet onmogelijk. Wet- en regelgeving ter bescherming van klokkenluiders zijn 

een eerste belangrijke stap, aangezien ze het signaal geven dat de administratieve en de 

politieke top klokkenluiders hoog inschatten en gebruik willen maken van hun informatie. De 

tweede stap bestaat erin de klokkenluidersregeling in te bedden in een globaal integriteitsbeleid. 

Vooral de stimulerende instrumenten creëren een cultuur waarin open over integriteitsproblemen 

kan worden gepraat, en dus ook over de problemen die de klokkenluider wou aanklagen en over 

de represailles die hij of zij sindsdien misschien heeft ondervonden. 

 

                                                 
263 Wet 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 
B.S. 22 juni 2002. 
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De ontwikkeling van een goede klokkenluidersregeling is geen gemakkelijke en een vrij 

technische zaak. Het zou ons te ver leiden om hier verder op in te gaan. Toch is het belangrijk 

om naar de toekomst toe hier verder onderzoek naar te verrichten. We beperken ons hier, bij 

wijze van besluit, echter tot een aantal algemene aanbevelingen (Maesschalck, 2005).  

 

Ten eerste is het belangrijk er zich van bewust te zijn dat een slecht uitgewerkte 

klokkenluidersregeling heel wat ongewenste effecten kan hebben, zoals de ontwikkeling van 

een paranoïde sfeer. Het is dus van belang de regeling goed voor te bereiden en zich daarbij te 

laten inspireren door praktijken en ervaringen in andere organisaties in binnen- en buitenland.264  

Een klokkenluidersregeling (voor zowel intern grensoverschrijdend gedrag als voor andere 

integriteitsschendingen) wordt daarnaast idealiter aangevuld worden met “een adequate 

‘herstelregeling’ voor de onterecht beschuldigden (al dan niet te kwader trouw)” (Lynen, 

Roggeman en De Weirdt, 2004). Daarmee kunnen de ongewenste effecten van een in se goede 

regeling worden opgevangen. Als de klokkenluider echter vanuit een malafide oogpunt verkeerde 

informatie doorgeeft, beschikt men best ook over de mogelijkheid om in zo een geval zijn/haar 

anonimiteit te verbreken.265  

Bij het installeren van rapporteringskanalen kan men denken aan personen binnen elke 

politiezone of directie, maar ook aan één centraal rapporteringspunt op het niveau van de 

geïntegreerde politie of zelfs één dienst op het niveau van de overheid als geheel.  

Tot slot mag de regeling, hoe belangrijk ook, enkel maar een sluitstuk zijn van het 

integriteitsbeleid. Het mag nooit het kernelement vormen. Een klokkenluidersregeling is immers 

voornamelijk een controlerend instrument dat dient als vangnet voor de melding van 

integriteitsschendingen, terwijl een modern, stimulerend integriteitsbeleid vooral een positieve, 

ondersteunende opdracht heeft. De klokkenluidersregeling wordt dus best gelanceerd samen met 

(of eventueel na) andere, meer stimulerende instrumenten die voldoende zichtbaar zijn 

(Maesschalck, 2005). 

 

• Pluspunten 

 

Het concept ‘klokkenluidersregeling’ wekt op zich veel weerstand op. Die weerstand is onterecht, 

voor zover het om een goede klokkenluidersregeling gaat. Precies door een kanaal te voorzien 

waarlangs onregelmatigheden gemeld kunnen worden (en waar die ernstig genomen worden), 

voorkomt men dat diegenen die onregelmatigheden vaststellen enkel maar naar de pers 

kunnen stappen om gehoord te worden (Maesschalck en Schram, 2006). 

 

                                                 
264 Verder onderzoek hieromtrent wordt aldus aanbevolen. 
265 Analyse op basis van informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
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• Risico’s 

 

De huidige politiecultuur staat op dit moment nog niet open voor een klokkenluidersregeling, zo 

tonen praktijkervaringen aan.266 Als men een klokkenluidersregeling wil implementeren, is het van 

belang om volledige vertrouwelijkheid aan de klokkenluider te kunnen garanderen, daar de 

huidige cultuur geen appreciatie kent voor klokkenluiders. Dit vormt echter geen sinecure. In 

kleinere korpsen is het bijvoorbeeld zeer moeilijk om de anonimiteit van de klokkenluider te 

garanderen. Als men toch voor de implementatie van een klokkenluidersregeling kiest, is het 

belangrijk dat dit een sterk uitgewerkt systeem is. Het is essentieel om de 

klokkenluidersregeling goed af te bakenen, zoniet loopt men het risico dat het systeem 

misbruikt wordt.267 Verder onderzoek naar een efficiënt klokkenluiderssysteem voor de 

Belgische politie kan aldus aanbevolen worden.268 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

• Nederland kent sinds januari 2001 een regeling voor de rijksoverheid. Een wettelijke basis 

voor deze procedure is sinds kort in de Ambtenarenwet opgenomen.269 Misstanden of 

vermoedens van misstanden moeten in Nederland in principe intern aan de orde worden 

gesteld. Binnen de Nederlandse overheid wordt het normaal geacht dat een ambtenaar die 

kennis heeft van dergelijke zaken deze eerst intern bespreekt, daar dit “handelen is zoals een 

goed ambtenaar betaamt”. Een ambtenaar die feiten constateert welke misstanden uitmaken 

of het vermoeden daarvan oproepen, wendt zich onmiddellijk tot zijn directe overste. Indien 

het feit betrekking heeft op de directe overste, stapt men naar diens directe overste. De chef 

die een dergelijke melding ontvangt, is verplicht om daar op een adequate wijze mee om te 

gaan. De melding wordt schriftelijk vastgelegd, een onderzoek wordt gestart en de ambtenaar 

krijgt een schriftelijke reactie. Ook de ambtelijke top wordt via de lijn geïnformeerd, zelfs indien 

de chef van mening is dat er niets aan de hand is en hij daar de medewerker van overtuigd 

heeft. De ambtelijke top beoordeelt vervolgens of men de politieke top in kennis zal stellen. De 

ambtenaar krijgt van de hoogste ambtelijke top eveneens een schriftelijke reactie dat het 

signaal over de misstand geregistreerd werd. Zo weet de melder dat de zaak in behandeling 

is. De ambtenaar kan zich, indien hij er bijvoorbeeld aan twijfelt of zijn melding aan de chef 

voldoende overgekomen is of indien hij zijn identiteit anoniem wil houden, eveneens wenden 

tot de departementale vertrouwenspersoon.  

                                                 
266 Analyse op basis van informatie verkregen uit de focusgroep van experten omtrent het thema ‘toolbox van 
instrumenten’ (Brussel, 10 oktober 2007). 
267 Ibid. 
268 Ibid. 
269 Wet 23 januari 2003 tot wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit, Staatsblad 2003, 60 
(inwerkingtreding: 1 mei 2003). 
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De interne meldingsprocedure vormt de regel. Wanneer er echter naar de mening van de 

ambtenaar geen acties ondernomen worden tegen de misstand of de leidinggevende een 

standpunt inneemt waarmee de ambtenaar zich niet kan verzoenen, verkeert de ambtenaar in 

de mogelijkheid om de zaak bij een onafhankelijk, extern meldpunt aan de orde te stellen, met 

name de Commissie Integriteit Rijkspersoneel (gesloten stelsel).270 Alvorens men beroep kan 

doen op dit externe meldpunt, moet men eerst de interne procedure doorlopen hebben. De 

ontvangst van een melding wordt door het externe meldpunt aan de ambtenaar en de 

leidinggevende bevestigd. Het meldpunt stelt, indien het dit noodzakelijk acht, een onderzoek 

in. Het meldpunt is bevoegd om bij de leidinggevende alle inlichtingen in te winnen die het 

voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het meldpunt kan in een aantal gevallen het 

advies geven om de melding niet ontvankelijk te verklaren. Indien het gemelde vermoeden 

van een misstand wel ontvankelijk is, legt het meldpunt binnen zes weken (mogelijke 

verlenging met vier weken) zijn bevindingen neer in een advies aan de leidinggevende. De 

ambtenaar wordt op de hoogte gebracht dat een advies is uitgebracht. 

Het advies wordt op anonieme en vertrouwelijke wijze openbaar gemaakt op een manier die 

het meldpunt opportuun acht. De leidinggevende stelt op basis van het advies van het externe 

meldpunt een nader standpunt vast en stelt de ambtenaar (of de vertrouwenspersoon indien 

de identiteit van de ambtenaar anoniem is) hiervan op de hoogte. 

In praktijk blijkt echter dat maar heel weinig gebruik gemaakt wordt van deze formele 

procedure.271 

 

• Het decreet van 7 mei 2004 betreffende wijzigingen van het decreet van 7 juli 1998 houdende 

de instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, ook wel het klokkenluidersdecreet genoemd, 

beoogt een bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden.272 Dit 

decreet creëert een bijkomend, extern kanaal waar een ambtenaar die binnen de Vlaamse 

Overheid een onregelmatigheid vaststelt, terecht kan om deze onregelmatigheid te melden en 

te laten onderzoeken. Daarnaast regelt dit decreet een specifieke bescherming voor deze 

personen.273 

De Vlaamse ambtenaar kan zich sinds 1 januari 2005 wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst, 

die in principe fungeert als derdelijnsinstantie, in die zin dat door de Vlaamse ombudsman in 

principe pas een onderzoek wordt ingesteld naar een gemelde onregelmatigheid als de 

eerdere melding van het personeelslid bij de hiërarchische meerdere en daarna bij de entiteit 

                                                 
270 Zie http://www.ministerremkes.nl/contents/pages/6756/besluit_klokkenluidersregeling_11-00.pdf. 
271 N. (2006). Weinig klokkenluiders onder ambtenaren. Beschikbaar op 
http://www;telegraaf.nl/binnenland/49593611/weinig_klokkenluiders_onder_ambtenaren.html.  
272 Decreet 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse 
Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden, B.S. 11 juni 
2004, 2004035872. 
273 J. MEERMANS en J. NOOTENS, Jaarverslag 2005 Vlaamse Ombudsdienst, Brussel, Vlaamse Ombudsdienst, 2006, 
35. 
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‘Interne Audit’ van de Vlaamse Overheid niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Het 

decreet geeft echter wel de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot de Vlaamse ombudsman te 

wenden als de ambtenaar in kwestie vanwege zijn melding represailles vreest.274 De 

specifieke opdracht van de Vlaamse ombudsman met betrekking tot de problematiek van 

klokkenluiders werd verder uitgewerkt in een protocol met de Vlaamse Regering, voor de 

bescherming van klokkenluiders binnen de Vlaamse Overheid, zoals bepaald in het 

klokkenluidersdecreet.275 Het protocol stelt een beschermingsperiode in die loopt van de vraag 

om bescherming tot twee jaar na het einde van het onderzoek ten gronde van de gemelde 

onregelmatigheid. Gedurende deze periode mag de Vlaamse Overheid ten aanzien van de 

klokkenluider geen tuchtsancties of andere maatregelen276 nemen, die hun oorsprong vinden 

in de melding van de onregelmatigheid door de klokkenluider. Daarenboven worden alle reeds 

ingestelde tuchtprocedures277 van rechtswege geschorst tot na het onderzoek van de 

Vlaamse ombudsman. Indien de Vlaamse Overheid gedurende de beschermingsperiode toch 

een dergelijke maatregel of een tuchtstraf zou nemen ten aanzien van de klokkenluider, 

onderzoekt de Vlaamse ombudsman of deze maatregel in verband staat met de melding. Het 

protocol legt in dit verband een bijzondere bewijslast op aan de werkgever van de ambtenaar. 

Hij moet immers aantonen dat de maatregel of de tuchtstraf geen verband houdt met de 

melding door de klokkenluider. Indien er geen verband bestaat tussen beide kan de overheid 

de maatregel verder zetten.278  

 

• Referenties 

 

Maesschalck, J. (2005). Een ambtelijk integriteitsbeleid in de Vlaamse overheid. Leuven: 

Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen. 150 p. 

 

Maesschalck, J. en Ornelis, F. (2003). “Een interdisciplinaire analyse van de 

klokkenluidersproblematiek in de openbare sector”. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en 

publiekrecht. Jaargang 2003: 548. 

 

MEERMANS, J. en NOOTENS, J. (2005). Jaarverslag 2005 Vlaamse Ombudsdienst, Brussel, 

Vlaamse Ombudsdienst, 2006, 35. 

 

                                                 
274 Ibid. 
275 Ibid. 
276 Bijvoorbeeld: ontslag, overplaatsing, ongunstige evaluatie, weigering of intrekking van verlof. 
277 Dit slaat op alle procedures die nog niet bij gerechtelijke instanties aanhangig zijn gemaakt.  
278 J. MEERMANS en J. NOOTENS, Jaarverslag 2005 Vlaamse Ombudsdienst, Brussel, Vlaamse Ombudsdienst, 2006, 
37. 
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Decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling 

van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken 

van onregelmatigheden, B.S. 11 juni 2004, 2004035872. 

 

http://www.ministerremkes.nl/contents/pages/6756/besluit_klokkenluidersregeling_11-00.pdf 

 

 

5. OP HET EINDE VAN DE CARRIERE BIJ DE POLITIE 

 

5.1. EXIT-GESPREK 

 

• Doelstelling 

 

Werknemers kunnen om verschillende redenen de arbeidsorganisatie verlaten. Het is belangrijk 

met deze werknemers een exitgesprek te voeren om zo de redenen te achterhalen. Het kan zijn 

dat mensen ontevreden zijn met de bedrijfscultuur, salariëring, de leiding, of de 

doorgroeimogelijkheden. Dit is belangrijke input omdat het ook factoren zijn die medewerkers 

kunnen verleiden tot niet-integer gedrag. Wanneer werknemers de organisatie verlaten, voelen zij 

zich vaak vrijer om ongeremd te praten over integriteit. Zij kunnen ook mogelijke verbeterpunten 

voor de organisatie aanbrengen.279 

De organisatie van een exit-gesprek kan bijdragen tot de realisatie van een excellente politiezorg 

doordat gemeenschapsgericht (i.h.b. probleemoplossend werken) en informatiegestuurd 

(proactief, meerwaarde biedend) gewerkt wordt via een optimale bedrijfsvoering (continu 

verbeteren).280 

 

• Methode 

 

In een exit-gesprek is het belangrijk met volgende zaken rekening te houden.281 

• Exitgesprekken worden idealiter met iedere werknemer gevoerd die op eigen initiatief de 

organisatie verlaat. 

                                                 
279 Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
280 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be. 
281 Gebaseerd op http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/personeel_en#Exitgesprek en een 
interview met Alain Hoekstra en Terry Lamboo, 23 augustus 2007. 11u t/m 13u. BIOS. Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties. Den Haag. 
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• Tijdens het gesprek wordt integriteit expliciet aan de orde gesteld. Men peilt naar de 

integriteit van andere personen. Men stelt vragen over de houding van de persoon ten 

aanzien van het gevoerde beleid. Men tracht een inschatting te maken van de integriteit van 

de werknemers. 

• Tijdens het exitgesprek wordt aan de persoon gevraagd om expliciete verbeterpunten voor 

de organisatie aan te geven. 

 

• Pluspunten 

 

Een exit-gesprek kan interessante informatie opleveren, die gebruikt kan worden om bepaalde 

aanpassingen te verwezenlijken betreffende onder meer het gevoerde integriteitsbeleid. Zo kan 

men het beleid steeds verbeteren. Toch mag men zich niet beperken tot een exit-gesprek. Men 

dient functioneringsgesprekken te organiseren om de onvrede van politieambtenaren vroegtijdig 

op te sporen en om verbeteringen te treffen.282 

 

• Risico’s 

 

Het is van belang dat de informatie verworven uit exit-gesprekken aan een controle 

onderworpen wordt en niet de enige bron is op basis waarvan veranderingen plaatsgrijpen. 

 

• Voorbeeld uit de praktijk 

 

Het BIOS doet aan de Nederlandse overheidsdiensten de aanbeveling om exit-gesprekken te 

voeren met personeelsleden.283 

 

• Referenties 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/personeel_en#Exitgesprek  

                                                 
282 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘toolbox van instrumenten’ 
(Brussel, 10 oktober 2007). 
283 Zie http://www.integriteitoverheid.nl/infrastructuur/beschrijving_van_het/personeel_en#Exitgesprek.  
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C. KRITIEKE SUCCESFACTOREN VOOR EEN 

INTEGRITEITSBELEID 

 

Deze succesfactoren sluiten aan bij de voorwaarden voor een effectief integriteitsbeleid van 

Lamboo (2005) (cf. Deel 1, 2.4.), maar zijn toegespitst op wat de analyses van de literatuur, 

binnenlandse en buitenlandse relevante casussen, workshops en testtraining ons geleerd 

hebben. 

 

 

1. PROCESSUELE DIMENSIE VAN EEN INTEGRITEITSBELEID 

 

In deze paragraaf wordt uitgebreid aandacht besteed aan de processuele dimensie van een 

integriteitsbeleid. Het proces waardoor een integriteitsbeleid tot stand komt (en later geëvalueerd 

en aangepast), is van cruciaal belang. Het is immers door dit proces dat de geesten gevormd 

worden, dat de betrokkenen een gevoel van eigenaarschap ontwikkelen tegenover het 

integriteitsbeleid. De volgorde waarin stappen worden gezet en de instrumenten worden 

ingevoerd speelt daarbij een heel belangrijke rol. 

 

1.1.  INVENTARISATIEFASE 

 

Wanneer een korpschef/directeur de intentie heeft om rond integriteit te werken, weet deze vaak 

niet hoe hier juist aan te beginnen. Het is in de eerste plaats van belang dat de leidinggevende 

inzicht krijgt in de bestaande initiatieven en cultuur binnen het korps. Een korpschef of directeur 

die een stand van zaken wenst op te maken van wat er in zijn korps/directie reeds bestaat aan 

initiatieven, maar ook wat er binnen het korps/directie leeft, kan gebruik maken van volgende 

suggesties. Uiteraard gaat het maar om een aantal voorbeelden en zijn er ook andere goede 

benaderingen denkbaar. 

• Bij de voorbereiding van het integriteitsbeleid of om een stand van zaken op te maken 

van de situatie binnen de politiezone of directie is het van belang in de eerste plaats na te 

gaan welke instrumenten er al bestaan en waar er zich lacunes bevinden. Een 

risicoanalyse kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. Hierbij houdt men best in het 

achterhoofd dat een risicoanalyse vaak een controlerend signaal geeft. Er bestaan echter 

verscheidene voorbeelden waarbij het controlerende signaal beperkt is: SAINT, 

risicoanalyse uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, handboek integriteitsonderzoek, 

etc. (cf. Deel IV, 4.1.1.). Op basis van een dergelijke risicoanalyse kan een ontwerp van 

beleidsplan opgesteld worden dat dan uiteraard verder besproken wordt door de 
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leidinggevenden. 

• Men kan daarnaast ook enkele workshops organiseren waarin de medewerkers worden 

geconsulteerd over de dilemma’s waarmee zij geconfronteerd worden, eerder dan over 

risico’s. Een dergelijke benadering is dan ook eerder stimulerend van aard. Een 

voorbeeld is de workshop ‘ontwikkeling van een korpsspecifieke deontologische leidraad’ 

(cf. Deel IV, 4.2.2). Het is dan wel essentieel dat achteraf ook daadwerkelijk rekening 

wordt gehouden met de feedback van de medewerkers, ander leidt deze oefening 

mogelijk tot cynisme. Men kan ook andere belangengroepen raadplegen, zoals de 

vakbonden, buurtcomités of individuele burgers. Feedback van deze groepen kan nuttig 

zijn, al is het natuurlijk ook belangrijk te bewaken dat het proces niet al te veel tijd in 

beslag neemt. 

• Men kan ook gebruik maken van een kwantitatieve vragenlijst om de stand van zaken 

in een lokale politiezone of federale politiedienst in kaart te brengen. Het gaat dan om 

een survey op mesoniveau (cf. Deel V, 2.4.). 

 

 

1.2. IMPLEMENTATIEFASE 

 

De ultieme doelstelling van een integriteitsbeleid is om integriteit te integreren in de processen, 

en aldus het dagelijks handelen van de leden van de organisatie te beïnvloeden. Een 

integriteitsbeleid dat zich beperkt tot een beleidsnota en een louter papieren code zal deze 

doelstelling niet bereiken en is dan ook ruim onvoldoende. Hierna volgen enkele concrete 

suggesties om een echte implementatie van het integriteitsbeleid te realiseren, maar uiteraard 

moeten deze samengelezen worden met de suggesties bij de bespreking van de individuele 

instrumenten (bijvoorbeeld bespreking van het proces van ontwikkeling en implementatie van een 

deontologische code, Deel IV, B. 4.2.1.). 

• Ten eerste is het essentieel dat de politieke en politionele top expliciet haar steun 

uitspreekt voor het integriteitsbeleid en vooral ook zelf het goede voorbeeld geeft. Niets is 

fataler voor de effectiviteit van een integriteitsbeleid dan leidinggevenden die officieel het 

belang ervan benadrukken, maar in de praktijk zelf geregeld niet-integer gedrag vertonen. 

Een dergelijke dubbele moraal ondermijnt de waarde van het integriteitsbeleid en kan er zelfs 

toe leiden dat het integriteitsbeleid een averechts effect heeft en het cynisme nog versterkt in 

de organisatie. 

• De integratie van het integriteitsbeleid in de HRM-cyclus door integriteit systematisch ter 

sprake te brengen in sollicitatiegesprekken, introductiegesprekken, functioneringsgesprekken, 

evaluatiegesprekken, etc. is eveneens van belang. Wanneer de organisatie aan 

competentiemanagement doet, is het belangrijk bij de competenties expliciet te verwijzen 
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naar integriteit als morele competentie.  

• Ten derde, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het 

integriteitsbeleid in de interne communicatiekanalen van de organisatie (cf. Deel IV, 

B.4.1.2.).  

• Men kan ook externe communicatie rond het integriteitsbeleid verspreiden (cf. Deel IV, 

B.4.1.2.). Op zich heeft elke maatregel afzonderlijk weinig zin en bestaat steeds het risico dat 

deze louter als ‘window-dressing’ wordt beschouwd. Maar wanneer deze maatregelen 

gekoppeld worden aan andere instrumenten en geïntegreerd zijn in een globaal beleid 

kunnen ze, door onderlinge synergie, wel een belangrijke impact hebben.  

• Tot slot is het belangrijk om ook op langere termijn de borging van het integriteitsbeleid te 

garanderen. Het gevaar is immers reëel dat na een eerste golf van aandacht de interesse 

voor het integriteitsbeleid wegzinkt. Dit kan men deels ondervangen door enkele van de 

hoger vermelde suggesties structureel te verankeren (bv. systematische bespreking van 

integriteit in functioneringsgesprekken, de sanctieregeling), maar ook door een systematische 

rapportering te voorzien over de toepassing van de instrumenten (bv. opname van een 

rubriek in jaarverslagen). Ook zou men geregeld sessies rond integriteit kunnen organiseren 

onder de medewerkers, als onderdeel van het werkoverleg. Op die sessies kan het 

integriteitsbeleid eventueel geëvalueerd worden en kunnen aanpassingen voorgesteld 

worden.  

 

Wat de precieze volgorde van de controlerende en stimulerende instrumenten moet zijn, hangt af 

van de concrete omstandigheden. Als men bijvoorbeeld in een welbepaalde organisatie recent 

met een schandaal te maken heeft gehad, is het belangrijk eerst een aantal structurele 

maatregelen te treffen om te verhelpen dat een dergelijk schandaal zich nog voordoet. Na de 

focus op controlerende instrumenten kan men dan stimulerende instrumenten ontwikkelen om de 

werknemers bij te staan in de omgang met ethische problemen. Als men echter in een 

organisatie werkt waar er geen indicaties zijn van integriteitsschendingen, richt men zich best in 

de eerste plaats op de implementatie van stimulerende instrumenten (Maesschalck, 2005). 

 

 

2. GEÏNTEGREERDE BENADERING ALS KRITISCHE 

SUCCESFACTOR 

 

De instrumenten van integriteitsbeleid moeten onderling op mekaar afgestemd worden, én 

tegelijkertijd ook afgestemd zijn op instrumenten van verwante beleidsdomeinen. Deze paragraaf 

gaat achtereenvolgens in op beide punten.  
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Daarbij moet ook voortdurend het noodzakelijke evenwicht tussen controlerende en stimulerende 

instrumenten van integriteitsbeleid voor ogen worden gehouden. 

In elke overheidsorganisatie, ook binnen de politie, is er een voortdurende neiging om de 

controlerende benadering te beklemtonen. Dit is echter onvoldoende. Een modern 

integriteitsbeleid wil de medewerkers niet zozeer controleren, maar vooral responsabiliseren en 

ondersteunen in het gebruik van die verantwoordelijkheid. Het ziet de medewerkers als morele 

actoren van wie verwacht wordt dat ze een zekere vaardigheid hebben in het omgaan met 

ethische dilemma’s en op een verantwoordelijke manier omgaan met hun discretionaire ruimte. 

 

 

2.1. EIGEN IDENTITEIT VOOR INTEGRITEITSBELEID 

 

Integriteitsbeleid moet beschouwd worden als een beleidsdomein op zich, dat verschillende 

instrumenten samenbrengt onder één label en met één globale visie. Dit is belangrijk om 

minstens twee redenen. 284  

Ten eerste leert de beleidswetenschap hoe belangrijk en wervend een label kan zijn in het 

plaatsen van een thema op de agenda en het stimuleren van beslissingen rond dit thema. Sinds 

de Visa-crisis in Antwerpen kwam de aandacht voor ‘integriteitsbeleid’ in een stroomversnelling 

terecht. Het label ‘integriteitsbeleid’ heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. 

 

In de tweede plaats wijst de meer praktijkgeoriënteerde beleidsliteratuur voortdurend op het 

belang van een expliciete formulering van beleidsdoelstellingen, waarna alle instrumenten op 

elkaar kunnen afgestemd worden met het oog op de realisatie van die doelstellingen. 

Instrumenten zijn immers pas echt maximaal effectief, als ze zijn afgestemd op andere 

instrumenten. Op die manier kunnen ze elkaar immers versterken en wordt het geheel meer dan 

de som van de afzonderlijke delen. De beste manier om een dergelijke afstemming te bereiken 

is door de instrumenten ook werkelijk als onderdelen van één beleidsdomein te beschouwen. 

Aangezien er tot voor kort in de Belgische politiecontext weinig sprake was van het domein 

‘integriteitsbeleid’, was het bijgevolg onmogelijk om hierrond een systematische en geïntegreerde 

beleidsvoorbereiding te organiseren. Er bestonden wel instrumenten naast elkaar, maar zonder 

systematische onderlinge afstemming. De huidige ontwikkeling naar een expliciet 

integriteitsbeleid met een stevige organisatorische verankering kan dit probleem helpen oplossen.  

 

Er gaan soms stemmen op om het label ‘integriteit’ niet te gebruiken omdat dit te zeer zou 

afschrikken, maar in de plaats daarvan bv. over ‘kwaliteit’ te spreken. ‘Integriteit’ zou immers een 

                                                 
284 Gebaseerd op Maesschalck, J. (2005). Een ambtelijk integriteitsbeleid in de Vlaamse overheid. Leuven: Steunpunt 
bestuurlijke organisatie Vlaanderen. 150 p. 



 

 187 

negatieve connotatie hebben en de onderliggende suggestie wekken dat men de medewerkers 

niet vertrouwt en dat er meer controle zal gevoerd worden. Het zou inderdaad problematisch zijn 

mocht men die indruk wekken, maar het lijkt veel effectiever om dit aan te pakken door een 

goede communicatiestrategie, waarin men duidelijk toelicht dat het integriteitsbeleid in de eerste 

plaats stimulerend en responsabiliserend wil zijn. Als men integendeel het label ‘integriteit’ zou 

vermijden en bv. zou vervangen door het label ‘kwaliteit’, neemt men een aantal belangrijke 

risico’s. Allereerst is men dan erg onduidelijk over de doelstellingen van het beleid (integriteit is 

immers iets anders en veel fundamenteler dan kwaliteit) en verzwakt men zo de onderlinge 

coördinatie van de instrumenten. Bovendien wordt de taakstelling van de persoon 

verantwoordelijk voor de beleidsondersteunende functie zo veel onduidelijker. De lancering en 

ondersteuning van een integriteitsbeleid is op zich al complex genoeg; men vermijdt dan ook best 

conceptuele discussies en coördinatieproblemen. Tot slot suggereert dit ook een gebrek aan 

engagement vanwege de top. De medewerkers vragen zich namelijk af waarom ze belang 

zouden hechten aan integriteit als men vanuit de top het woord zelfs niet in de mond wil nemen.  

 

 

2.2. AFSTEMMING OP ANDERE BELEIDSDOMEINEN 

 

Het is niet enkel van belang om de instrumenten van integriteitsbeleid op elkaar af te stemmen, 

ze moeten ook afgestemd zijn op instrumenten van andere horizontale domeinen, zoals 

personeel of financiën (Maesschalck, 2005). De integratie van integriteitsbeleid in andere 

beleidsdomeinen is niet in tegenspraak met de eigen identiteit voor het integriteitsbeleid. Om dit 

toe te lichten werd hoger reeds een onderscheid gemaakt tussen kerninstrumenten en perifere 

instrumenten van het integriteitsbeleid (cf. Deel I, 2.2.). De kerninstrumenten (bv. deontologische 

code, dilemmatrainingen, integriteitsaudits, vangnet voor het melden van integriteitsschendingen, 

etc.) hebben als belangrijkste doelstelling integriteit te stimuleren en integriteitsschendingen te 

voorkomen. De ontwikkeling van die instrumenten is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid 

van de verantwoordelijke voor de beleidsondersteunende functie. De perifere instrumenten, 

daarentegen, hebben integriteit niet als primaire doelstelling, maar zijn wel belangrijk voor het 

bereiken van die doelstelling (bv. functiebeschrijvingen, evaluatieprocedures en procedures voor 

aankopen). Deze instrumenten vallen onder de bevoegdheid van de respectievelijke diensten (bv. 

personeel of financiën), maar de ontwikkeling ervan gebeurt wel in overleg met de 

integriteitscoördinator en –commissie en rekening houdend met de doelstellingen van het 

integriteitsbeleid. Beide soorten instrumenten passen dus in een globale visie op integriteitsbeleid 

en moeten op elkaar afgestemd worden, maar voor de perifere instrumenten houdt men er 

rekening mee dat integriteit niet hun primaire doelstelling is. 
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2.3. LEGITIMITEIT BIJ DE WERKNEMERS ALS KRITIEKE 

SUCCESFACTOR 

 

Hoewel het integriteitsbeleid aangestuurd wordt door het management en de 

integriteitscoördinator en –commissie, zijn het uiteindelijk de medewerkers die er gestalte aan 

moeten geven en die zo de effectiviteit ervan zullen bepalen. In de toolbox werden enkele 

manieren besproken om de betrokkenheid van de medewerkers te versterken, zoals het 

betrekken van de medewerkers bij de ontwikkeling van een korpsspecifieke leidraad of de 

organisatie van een integriteitsoverleg als onderdeel van het regulier werkoverleg. 
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DEEL V FOCUS OP TWEE INSTRUMENTEN 

 

Na de bespreking van de toolbox, gaat de aandacht van dit laatste deel van het eindrapport naar 

twee specifieke instrumenten, meerbepaald trainingen en metingen. De focus werd gericht op 

deze twee instrumenten omdat hiernaar vanuit de politie vraag was. 

 

 

1. FOCUS OP TRAININGEN 

 

1.1. INLEIDING 

 

De afgelopen decennia is de aandacht voor integriteitstrainingen in de overheidssector sterk 

toegenomen. Ook binnen de politie neemt het belang van integriteitstrainingen toe, zowel binnen 

de basisopleiding als bij interne opleidingen (Pollock en Becker, 1996). In verschillende landen 

organiseren politiedepartementen diverse vormen van trainingen op het gebied van integriteit. 

Ook in ons land vindt het onderwerp integriteit zijn weg naar de opleidingen. 

 

Integriteitstrainingen spelen een onmiskenbare rol in de ontwikkeling van het gedrag van 

werknemers en worden gebruikt om werknemers van begeleiding, informatie en instrumenten te 

voorzien om ethisch gedrag en besluitvorming te bevorderen (Loescher, 2006). Ze hebben tot 

doel de deelnemers te helpen zich meer bewust te worden van wetten, regels, codes die 

bestaan, maar ook van de morele kwesties die zich in de job voordoen (Sims en Sims, 1991; 

Metzger e.a., 1993). Integriteitstrainingen worden ontwikkeld om werknemers te sensibiliseren 

voor de ethische dimensies in het werkgedrag en hen praktijkvoorbeelden aan te reiken om de 

waarden te vertalen naar realistische problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Daarnaast 

is het belangrijk dat integriteitstrainingen aan leidinggevenden de juiste manier tonen om te 

reageren op ethische bezorgdheden van medewerkers (Metzger e.a., 1993).  

 

Verscheidene onderzoeken tonen aan dat integriteitstrainingen mogelijk een positieve invloed 

hebben op het ethische gedrag op de werkvloer en een belangrijke rol kunnen spelen in het 

morele groeiproces van de deelnemers (Weber, 2007). Ontwikkeling vergt echter tijd. Op basis 

van één training heeft men de aangeboden know-how nog niet onder de knie. Een training levert 

vooral een raamwerk dat reeds een eerste maal ingeoefend wordt. Na de training moet de 

mogelijkheid bestaan om de geleerde technieken in de praktijk toe te passen zodat men deze 

echt in de vingers krijgt. Zoniet zal het effect van de training slechts beperkt zijn (Mayo, 1999). 

Meer algemeen is het belangrijk voor ogen te houden dat training maar één element is in een 
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integriteitsbeleid. Een integriteitstraining zal pas effecten teweegbrengen als men ook in andere 

organisatiedomeinen aandacht aan integriteit schenkt en er zo synergieën ontstaan (Hejka-Ekins, 

2001).  

 

 

1.2. SELECTIECRITERIA 

 

Alvorens dieper in te gaan op de inhoudelijke, constitutieve bestanddelen van een 

integriteitstraining, is het belangrijk even stil te staan bij een aantal praktische criteria die men in 

overweging neemt bij de keuze van een integriteitstraining. 

 

1.2.1.  INTEGRATIE ETHIEK IN ANDERE CURSUSSEN VS. APARTE 

 CURSUS 

 

Het is van belang om integriteit zowel doorheen verschillende cursussen te integreren, als er een 

aparte cursus rond te voorzien.  

 

Aan de ene kant is het belangrijk specifieke opleidingen rond integriteit te voorzien (Barger en 

Elliot, 2000). De verdere bespreking van het instrument ‘trainingen’ zal zich voornamelijk 

beperken tot deze aparte cursussen.  

Aan de andere kant moet integriteit ook integraal deel uitmaken van het opleidingscurriculum en 

aldus in verscheidene cursussen aan bod komen (Herkert, 2000). Opleidingen rond integer 

leidinggeven, managen van integriteit of een workshop leeroverleg belichten diverse aspecten 

van ‘integriteit’ vanuit verschillende invalshoeken. Ook cursussen rond vuurwapengebruik, 

undercover werk of bijzondere opsporingsmethoden bespreken bijvoorbeeld de verschillende 

ethische implicaties die hiermee gepaard gaan. De integratie van integriteit in diverse cursussen 

vergt echter een gespecialiseerde training van de verschillende trainers. Daarnaast zijn de 

docenten vaak niet geneigd om bepaalde onderdelen van de leerstof op te geven om ruimte te 

creëren voor de integratie van integriteit in de cursus. Daarom is het belangrijk deze trainers 

allereerst te sensibiliseren voor het belang van integriteit door de ontwikkeling van een train-the-

trainer cursus rond integriteit, waarin enerzijds de deontologische code/waarden/vooropgestelde 

principes aan bod komen en anderzijds ethische besluitvormingsmodellen en ethische dilemma’s 

besproken worden. Integriteitstraining voor docenten is cruciaal om de ethische bezorgdheid over 

het gehele curriculum te verspreiden (Jordan, 1994). 

Tot slot nog een voorzichtige waarschuwing voor een risico dat in de Belgische context zeker nog 

niet aan de orde is, maar waar men wel rekening mee kan houden. Gross-Schaefer, e.a., (2000) 
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wijzen op het gevaar dat deelnemers aan trainingen mogelijk op een bepaald moment een 

overdaad aan integriteit zouden kunnen ervaren. 

 

1.2.2. BASISOPLEIDING VS. VOORTGEZETTE OPLEIDING 

 

Het is belangrijk om zowel binnen het kader van de politieschool, als in het verdere verloop van 

de loopbaan aandacht te besteden aan integriteit in opleidingen en trainingen (Jordan, 1994). 

 

Allereerst is het wenselijk dat integriteit een onderdeel uitmaakt van het 

basisopleidingscurriculum. Internationaal gezien blijkt dat de bestede aandacht aan integriteit in 

de basisopleiding vaak minimaal is, en dit om verschillende redenen (IACP, 1996). Zo stelt men 

meermaals vast dat de gehele politieopleiding vooral qua tijd te beperkt is om een sterke nadruk 

te leggen op een onderwerp als integriteit dat dan, ten onrechte, als minder belangrijk wordt 

gepercipieerd. Verder gaat men er vaak vanuit dat integriteit niet iets is wat men iemand kan 

leren. Daarnaast zijn er eveneens een aantal mentale barrières die de aandacht voor integriteit 

binnen een training kunnen verhinderen (cf. Deel V, 1.4.).  

 

Wij zijn er echter van overtuigd dat integriteit is één van de meeste vitale elementen vormt die in 

een (politie)opleiding aan bod moeten komen. Massey (1993) stelt dat het belangrijk is om al 

vanaf de politieschool aandacht te besteden aan ethiek en integriteit. Het geeft de studenten 

immers de mogelijkheid om enerzijds hun ethische opvattingen, disposities en competenties uit te 

breiden door de studie van de ethische opvattingen van anderen (voornamelijk diegene met 

expertise) en anderzijds hun eigen opvattingen, waarden en praktijken op te helderen en in detail 

te onderzoeken (bevordering van integriteit). Dit omvat onder andere een onderzoek naar de 

overtuigingen, waarden en praktijken in politie(sub)culturen. Zo krijgen aspiranten de 

mogelijkheid om de ethische overtuigingen en waarden te definiëren alvorens ze deze in hun 

dagelijkse werk nodig hebben (Marion, 1998).  

Door dit thema vroeg genoeg aan te brengen, worden aspiranten ook weerbaarder tegen 

mogelijke verleidingen in het verdere verloop van hun loopbaan.  

Aangezien aspiranten echter weinig of geen ervaring hebben met politiewerk, zullen de 

opleidingen rond ethiek en integriteit veelal erg theoretisch van aard zijn. Toch is het belangrijk 

om in de mate van het mogelijke ook de praktische kant aan bod te laten komen door 

bijvoorbeeld hypothetische ethische dilemma’s te bespreken of na praktische ervaringen (stage) 

de beleefde dilemma’s te bespreken en hierover te discussiëren (Jordan, 1994). 

 

Jordan beschrijft enkele typische componenten van een syllabus over politie-integriteit voor de 

basisopleiding. 
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• Een introductie waarin men de begrippen ethiek, integriteit en deontologie definieert, maar ook 

het belang van integriteit voor de politie duidelijk maakt. 

• Een uiteenzetting over de deontologische code, relevante wetten, procedures. 

• Een inleiding in ethische theorieën en besluitvormingsmodellen. 

• Verscheidene, uitgewerkte voorbeelden (cases). 

Het theoretische cursusmateriaal kan vervolgens in groepsverband besproken worden. Zo kan 

men discussiëren over verhouding tussen wet- en regelgeving, moraliteit/ethiek/integriteit en 

specifieke ethische dimensies van politiewerk, maar ook over een mogelijke oplossing voor de 

verschillende cases in de cursus (Pollock en Becker, 1996). Verder is het van belang om meer de 

nadruk te leggen op concrete oefeningen, zoals rollenspelen rond ethisch gerelateerde 

onderwerpen. Zo leren de aspiranten de theoretische elementen al een eerste maal praktisch toe 

te passen.285 

 

Daarnaast stelt Lamboo (2005) dat het ook belangrijk is om gedurende de loopbaan opleidingen 

rond integriteit te voorzien. Dit houdt o.m. dilemmatrainingen en trainingen rond 

organisatiecultuur (waarmee integriteit nauw verwant is) in. Ook gespecialiseerde trainingen 

(bijvoorbeeld opleidingen rond gemeenschapsgerichte werking of bepaalde politietechnieken) 

kunnen aandacht besteden aan integriteit. Deze trainingen wijzen politieambtenaren idealiter op 

het belang van integriteit voor de politie, maar vergroten ook hun kennis over de ethische 

principes, maken hen bewust van de dilemma’s waarmee ze geconfronteerd worden en leren hen 

hiermee op adequatere en meer bewuste wijze omgaan.  

 

1.2.3. TRAIN-THE-TRAINER OPLEIDING 

 

Binnen de Belgische politie beschikken de federale politie en de politiescholen niet over de 

mogelijkheid om de integriteitstraining van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie voor 

hun rekening te nemen. Een train- the-trainer opleiding zou hier soelaas kunnen bieden. Zo kan 

men minimum één trainer per politiezone en directie opleiden, waarna zij de taak overnemen en 

integriteitstrainingen geven in korpsen/directies. 

 

Vooraleer de geïnteresseerden aan deze training kunnen deelnemen, bestaat de mogelijkheid 

om hen aan een selectie te onderwerpen. Dit hoeft geen assessment te zijn, maar eerder een 

afweging van waar de betreffende persoon op dat moment mee bezig is, hoe hij/zij tegenover 

bepaalde waarden staat, zijn/haar didactische kwaliteiten en vaardigheid om een gesprek te 

faciliteren, etc. Vervolgens zouden de personen een opleiding dienen te volgen, waarin zij leren 

                                                 
285 L’école nationale de police du Québec besteedt in de basisopleiding aandacht aan praktische oefeningen aangaande 
integriteitsgerelateerde zaken, simulaties genaamd. Ook de Police Nationale (Frankrijk) besteedt in de basisopleiding heel 
wat aandacht aan rollenspelen inzake deontologie. 
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hoe zij als trainer een integriteitstraining kunnen aanpakken. Op dit moment is er binnen de politie 

wel een opleiding om les te geven, maar die wordt niet door iedere lesgever gevolgd (vooral niet 

in de provinciale politiescholen). Het zou opportuun zijn om deze opleiding verplicht te maken 

voor alle personen die integriteitstrainingen (zullen) geven. De personen die dan uiteindelijk 

slagen voor de opleiding en als trainer aangesteld worden, zouden hiervoor op één of andere 

(formele) wijze beloond kunnen worden (bijvoorbeeld door een vergoeding). Deze opgeleide 

personen kunnen bovendien samen een netwerk van trainers vormen, om wederzijdse 

ondersteuning en de uitwisseling van ervaringen (terugkoppeling op vaste momenten) mogelijk te 

maken.286  

 

1.2.4. DOELPUBLIEK 

 

De literatuur onderscheidt integriteitsopleidingen soms naargelang het doelpubliek; andere 

auteurs leggen dan weer de nadruk op uniformiteit tussen verschillende opleidingen (Adams, 

Harris en Carley, 1998). Er bestaat wel min of meer een consensus over de wenselijkheid om 

integriteitstrainingen “top-down” te organiseren: het is van belang een integriteitstraining 

allereerst voor de leidinggevenden te organiseren, alvorens de medewerkers aan bod te laten 

komen. Door als eerste de integriteitstrainingen te volgen, verwerven leidinggevenden het recht 

op de verkondiging dat integriteitstrainingen van belang zijn voor de morele ontwikkeling 

(Loescher, 2006). Als de medewerkers bovendien weten dat de leidinggevenden zelf ook een 

dilemmatraining hebben gevolgd en daar enthousiast over waren, zal dit de kans op een 

effectieve training verhogen. Op deze wijze kan de voorbeeldfunctie immers ten volle werken 

(Maesschalck, 2005).  

 

Sommige integriteitstrainingen worden voor een specifieke doelgroep ontwikkeld (Massey, 1993).  

• Zo worden er bijvoorbeeld trainingen voor leidinggevenden georganiseerd waarin zij leren hoe 

ze op een integere wijze kunnen leidinggeven of hoe belangrijk hun rol is binnen een 

integriteitsbeleid.  

• Men kan ook specifieke trainingen organiseren voor andere personen met een specifieke rol 

in het integriteitsbeleid, zoals vertrouwenspersonen of de personen die de risicoanalyse zullen 

uitvoeren. 

• Binnen de politie moet men een onderscheid maken tussen het operationele, calog-, gesko-

personeel, etc. Het is mogelijk om voor deze verschillende groepen werknemers aparte 

integriteitstrainingen te ontwikkelen, naargelang hun behoeften. Het is echter eveneens 

denkbaar om de training voor de verschillende doelgroepen te voorzien van dezelfde 

                                                 
286 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘training’ (Brussel, 15 oktober 
2007). 
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structuur, maar de gebruikte cases/dilemma’s aan te passen aan de respectievelijke 

werkcontext. 

• Men kan de trainingen organiseren voor mensen die in hetzelfde team werken. Aangezien de 

deelnemers aldus samen dezelfde ervaring meemaken verhoogt dit de kans op 

cultuurverandering.  

• Anderzijds kan men er ook voor opteren om deelnemers met een gelijkaardige functie in 

verschillende diensten samen te brengen, bijvoorbeeld beleidsondersteuners uit verschillende 

lokale korpsen. Dit verkleint de kans op drastische cultuurverandering (de deelnemers keren 

met hun inzichten alleen terug naar hun dienst) maar versterkt wel de kans op uitwisseling en 

originele perspectieven. 

• Men kan ook de keuze maken om niet één samenstelling te gebruiken, maar verscheidene 

samenstellingen voor verschillende groepen.287 

 

Een specifieke vraag is die naar de aanwezigheid van de leidinggevende bij een training. Daar is 

geen universeel antwoord op te geven, vermits dit afhangt van het soort training en de concrete 

omgeving waar de training plaatsvindt. Het is wel zo dat in heel hiërarchische organisaties met 

een grote gevoeligheid voor zwijgcultuur het risico groot is dat mensen niet volledig vrijuit durven 

spreken en hun onzekerheden en fouten niet op tafel durven leggen als de leidinggevende 

aanwezig is. Met name voor dilemmatrainingen zou dit een probleem zijn. Aangezien de 

politieomgeving vaak hoog scoort op deze kenmerken lijkt de aanwezigheid van leidinggevenden 

in die context dan ook meestal niet aangewezen. De leidinggevende kan uiteraard wel in het 

begin van de training aanwezig zijn en een uiteenzetting geven over het belang van integriteit. 

 

1.2.5. DOEL VAN DE TRAINING 

 

Het uiteindelijke doel van een integriteitstraining wordt idealiter tijdens de training duidelijk 

uiteengezet. Dit doel kan immers verschillen.  

• Kennis verwerven van regels en principes 

• Bewust worden van de integriteitsproblematiek en sensitiviteit voor concrete dilemma’s 

• De vaardigheid ontwikkelen om met ethische dilemma’s om te gaan 

• De vaardigheid en de houding om andere personen aan te spreken op niet-integer gedrag 

• Etc. 

 

                                                 
287 Ibid. 
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1.2.6. ROL VAN DE TRAINER 

 

De rol van de trainer zal sterk verschillen naargelang de specifieke doelstellingen of opzet van de 

training. In het merendeel van de gevallen zal hij de deelnemers voornamelijk stimuleren om 

zelfstandig en onderling te reflecteren. Hij is dan niet degene die alle wijsheid in pacht heeft. De 

trainer is in die zin slechts de persoon die de agenda, de voortgang en de structuur van het 

gesprek bewaakt en ervoor zorgt dat iedereen (ongeveer in gelijke mate) aan bod komt. In vele 

trainingen is het eveneens van belang dat hij ervoor zorgt dat het gesprek niet te abstract wordt, 

maar dat er concrete vraagstukken besproken worden. De trainer stuurt, bij de bespreking van 

dilemma’s, bij indien de dilemma’s teveel in een bepaalde richting gaan, bijvoorbeeld wanneer 

enkel dilemma’s behandeld worden in de sfeer van het personeelsbeleid en men niet spreekt 

over contacten met ‘klanten’ of ‘collegialiteit’ (Karssing, 2001). 

 

De literatuur benadrukt dat een trainer van een integriteitstraining over een aantal specifieke 

kenmerken moet beschikken, wil de training effectief zijn (Woodward, 1994; Mc Donald, 1999). 

• De trainer beschikt over achtergrondkennis betreffende ambtelijke integriteit en ethische 

theorieën. Daarnaast heeft hij kennis van de deontologische code en de waarden die in de 

politieorganisatie centraal staan. 

• Een trainer heeft respect voor de deelnemers, in de zin dat hij/zij gelooft dat iedere deelnemer 

bekwaam en bereid is om te leren en aldus ‘professionele’ waardering verdient tijdens het 

trainingsproces.  

• Een trainer straalt geloofwaardigheid en vertrouwen uit. Het vertrouwen wordt echter in twijfel 

getrokken als de trainer geen goed imago heeft binnen de organisatie. Daarom is het 

aanbevelenswaardig om enkel trainers aan te stellen die reeds over een relevant aantal jaren 

werkervaring beschikken en die bovendien op positieve wijze gekend zijn binnen de 

organisatie.  

 

De rol van trainer zou verenigd kunnen worden met die van mentor, al is het risico dan wel dat de 

tijd om elk van de rollen uit te oefenen eerder beperkt is. Ditzelfde risico ontstaat ook als de 

trainer tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor beleidsondersteuning, advisering en rapportage 

in het kader van het bredere integriteitsbeleid.288  

 

1.2.7. EXTERNE CONSULENT VS. INTERNE TRAINER 

 

Het is belangrijk om dieper in te gaan op wie de trainersfunctie moet vervullen: een externe 

consultant of een interne leidinggevende. Aan de aanstelling van een interne leidinggevende, 

                                                 
288 Ibid. 
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maar ook van een externe consulent zijn voor- en nadelen verbonden. Men moet aldus een 

afgewogen keuze maken. De aanstelling van een interne manager-trainer kan eerst en vooral 

een aantal voordelen met zich meebrengen (Miller, 2003). 

• Een gekende manager stimuleert de geloofwaardigheid van de training. 

• Een leidinggevende is meer bekwaam om een adequate uitleg te verschaffen over de centrale 

waarden in een organisatie. 

• Door het geven van trainingen is een leidinggevende goed geïnformeerd over de 

ethiek/integriteit en de betreffende initiatieven die men in de organisatie neemt. 

• Een interne trainer drukt de financiële kosten (maar impliceert uiteraard wel een 

personeelskost). 

De aanstelling van een intern leidinggevende brengt echter ook een aantal nadelen met zich mee 

(Miller, 2003). 

• Een leidinggevende kan als trainer de participatie van de deelnemers en het discussieniveau 

verhinderen, zeker in een sterk hiërarchische omgeving. Dit probleem kan men verlichten door 

de opzet van de training (leidinggevende geeft bv. geen training aan eigen medewerkers). 

• Vaak oppert men het bezwaar dat leidinggevenden geen professionele trainers zijn. Een 

goede selectieprocedure en train-the-trainer kunnen dit probleem voor een belangrijk deel 

verhelpen. 

 

Een externe consulent als trainer heeft ook diverse voordelen (Miller, 2003). 

• De externe consulent staat niet in een machtsverhouding tot de deelnemers van de training. 

Dit brengt met zich mee dat de deelnemers makkelijker open zullen praten. 

• Idealiter beschikt de externe consulent over een specifieke expertise op dit vlak. Hij kan ook 

vlot verwijzen naar ervaringen en oplossingen in andere organisaties en zo de kwaliteit van de 

training versterken. 

Aan de keuze voor een externe consulent zijn daarnaast echter ook nadelen verbonden. 

• Een externe consulent impliceert hogere kosten. 

• De externe consulent kent de organisatie slechts oppervlakkig en kan op bepaalde 

ogenblikken, juist omwille van deze oppervlakkige kennis, niet op een adequate wijze 

optreden. 

 

Een mogelijk alternatief is de bovenlokale aanstelling van een trainer, d.i. een trainer uit een 

andere zone of een andere directie. Betrokkene is dan vertrouwd met de politiepraktijk, terwijl 

enkele andere nadelen van een interne trainer minder spelen. Binnen de Belgische politie zou 
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een netwerk van trainers aldus interessant zijn. De trainers kunnen ook op regelmatige tijdstippen 

samenkomen om ervaringen uit te wisselen en de trainingen te verbeteren.289 

 

Wie de rol van trainer ook opneemt, het is vooral belangrijk dat de trainer door de deelnemers 

van de training geaccepteerd wordt, zoniet zal het effect van de training beperkt zijn.290 

 

1.2.8. FINANCIËLE EN TIJDSGEBONDEN KOSTEN 

 

Een training impliceert uiteraard in de eerste plaats een personeelskost, doordat de deelnemers 

tijdens de training niet op een andere manier renderen. De andere kosten verschillen naargelang 

de context.  

 

Als men ervoor opteert om de trainingen zelf te organiseren impliceert dit vooral een hoge 

personeelskost (met uitzondering van de aankoop van de “train-the-trainer”). Indien men 

bijvoorbeeld alle personeelsleden aan een dilemmatraining wil onderwerpen, zullen een aantal 

personen binnen de organisatie zich in sterke mate bezighouden met de contextspecifieke 

ontwikkeling van de training, het volgen van cursussen om zich in de materie in te werken, 

voorbereiding op de trainingen, etc. Zowel de voorbereiding als het geven van de trainingen zal 

een groot gedeelte van hun diensturen 

 

De kost voor een externe trainer is van directere financiële aard. In een aantal gevallen bieden 

private organisaties een totaalpakket aan: de ontwikkeling van een contextspecifieke training, 

externe consulenten die de training geven, infrastructuur, pedagogisch materiaal, etc. Hieraan is 

vaak een hoog prijskaartje verbonden.  

 

 

1.3. INTEGRITEITSTRAININGEN ONTLEED 

 

Als men de internationale literatuur betreffende integriteitstrainingen erop naslaat, treft men 

talrijke soorten trainingen aan. Deze analyse presenteert eerst twee algemene benaderingen en 

somt vervolgens een aantal constitutieve bestanddelen op waaruit een training kan bestaan en 

die men onderling kan combineren, naargelang het resultaat dat men met de integriteitstraining 

wenst te bereiken. 

 

                                                 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
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1.3.1. BENADERINGEN VAN INTEGRITEITSTRAINING 

 

Naar analogie met het controlerend-stimulerende continuüm, kan men ook hier twee modellen 

van integriteitstraining onderscheiden (Lewis en Gilman, 2005; Hejka-Ekins, 2001). De 

“controlerende” aanpak van trainingen verwijst dan naar het onderricht van medewerkers 

betreffende relevante wetten, procedures, richtlijnen, etc. Het doel van deze training is om bij de 

medewerkers de nodige kennis van specifieke regels bij te brengen en hen te helpen bij de 

toepassing van deze regels in hun werk. De “stimulerende” aanpak van integriteitstraining tracht 

de deelnemers daarentegen meer bewust te maken van de ethische waarden en normen die in 

de organisatie leven. Dit gebeurt door een ethisch besluitvormingsmodel aan te reiken en 

ethische kwesties op de werkplek te bespreken. Zoals ook werd benadrukt in het controlerend-

stimulerende continuüm, is het van belang om beide trainingsbenaderingen te combineren, 

waarbij de precieze verhouding afhankelijk is van de concrete omstandigheden (Maesschalck, 

2005).  

 

1.3.2. CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN INTEGRITEITSTRAINING 

 

Op basis van de uitgebreide literatuur rond integriteitstraining, worden constitutieve bestanddelen 

van een integriteitstraining opgesomd. Deze opdeling in constitutieve elementen maakt het 

mogelijk om zelf elementen te combineren tot een training, afhankelijk van wat in een organisatie 

belangrijk wordt geacht. Wanneer een training zich slechts beperkt tot één van de constitutieve 

elementen (theoretische uiteenzetting, zelfstudie, praktische oefeningen, etc.) kan dit met zich 

meebrengen dat de training minder succesvol is. Deelnemers kunnen immers allen verschillende 

leerstijlen hebben. Weber (2007) stelt dan ook dat hoe meer componenten men in een 

integriteitstraining betrekt, hoe groter de kans op succes zal zijn. Als men zich hier echter aan 

waagt, dient men in het achterhoofd te houden dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor de 

opleiding, wil men de nodige grondigheid behouden (Ferrell, Fraedrich en Ferrell, 2002). 

 

Vooraleer de eigenlijke bouwstenen te bespreken, is het van belang om twee leermethodes te 

onderscheiden. 

De zogenaamde inductieve leermethode vertrekt van concrete voorbeelden en op basis 

daarvan komt men tot algemenere modellen (deontologische codes, centraal gestelde waarden, 

ethisch besluitvormingsmodel, etc.) die dan al dan niet geëxpliciteerd worden. Aan een dergelijke 

inductieve leermethode zijn een aantal voordelen verbonden. 

• De deelnemers trekken hun eigen conclusies op basis van de studie van verschillende 

voorbeeldsituaties. Zo stimuleert men de individuele, morele ontwikkeling door zelfontdekking 

(Zion en Slezak, 2005).  
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• De deelnemers vervullen in een inductieve training een zeer actieve rol in het morele 

versterkingsproces (Woolnough, 1999).  

In het merendeel van de gevallen worden praktische oefeningen echter voorafgegaan door een 

theoretische uiteenzetting over de deontologische code en/of een ethisch besluitvormingsmodel 

(cf. Deel V, 1.3.2.A.). Men gebruikt aldus een eerder deductief model. Dat biedt het voordeel dat 

de deelnemers van bij het begin vanuit een gemeenschappelijk kader denken, dat bovendien 

aansluit bij het kader ontwikkeld door de organisatie  

Veel trainingen combineren een deductieve en inductieve aanpak en bewegen zich vlot heen en 

weer tussen theoretisch kader en concrete gevallen. De variatie zit hem dan in het accent dat 

men legt op het theoretisch kader.  

 

1.3.2.1. VOORAF AAN DE TRAINING 

 

Het is mogelijk om vooraf aan de training bepaalde documenten toe te sturen aan de 

deelnemers. Hierin kan men bijvoorbeeld de deontologische code van de politiediensten 

opnemen, de contextspecifieke waarden en een aantal voorbeelden van ethische dilemma’s. De 

deelnemers krijgen zo reeds de kans om de documenten op voorhand in te kijken. Het is 

eveneens mogelijk om de deelnemers vooraf te vragen om zelf een aantal ethische dilemma’s te 

verwoorden. Deze dilemma’s kunnen dan tijdens de training besproken worden of men kan op 

het einde van de training op deze dilemma’s terugkomen om het blikveld van de deelnemers 

betreffende integriteit te verruimen. Zo draagt de training ertoe bij dat de theorie kan vertaald 

worden naar de concrete werksituaties van de deelnemers.291 

 

1.3.2.2. INTRODUCTIE 

 

De introductie vormt een belangrijke component van eender welke training. Zo is het van belang 

om bij aanvang van de training het ijs te breken en de deelnemers te vragen zich aan elkaar voor 

te stellen (naam, functie, organisatie/afdeling). Hoe sneller de deelnemers een interactie 

aangaan, hoe sneller zij geneigd zullen zijn om hun stem te laten horen tijdens het verdere 

verloop van de training. Daarnaast is het interessant de deelnemers te vragen naar hun 

verwachtingen over de training. Zo kan de trainer de deelnemers verzoeken een vraag op te 

schrijven die zij graag beantwoord zien tegen het einde van de training. De trainer kan deze 

vraag gedurende de training proberen te beantwoorden of op het einde de deelnemers zelf 

verzoeken de vraag ter afsluiting te beantwoorden (ICMA University, 2000). 

 

                                                 
291 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘trainingen’ (Brussel, 15 oktober 
2007). 
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Tijdens de introductie is het van belang om de doelstelling van de training duidelijk te maken. Wat 

wenst men met de integriteitstraining te bereiken? Wenst men de deelnemers vooral kennis bij te 

brengen op het gebied van integriteit? Wil men bij de deelnemers een bewustwording op gang 

brengen betreffende integriteit en ethische dilemma’s? Wenst men gedragsverandering bij de 

deelnemers te bewerkstelligen? Etc. Idealiter gebeurt deze omkadering van de integriteitstraining 

door een leidinggevende. Zo kunnen zij hun betrokkenheid ten aanzien van de integriteitstraining 

aantonen.292 

 

Hier kan men ook een eerste keer ingaan op de belangrijke boodschap van aanspreekbaarheid, 

een cruciaal element als men rond integriteit werkt. Het is essentieel dat de deelnemers van de 

dilemmatraining zich niet enkel bewust zijn van integriteitsdilemma’s en niet-integer gedrag, maar 

dat zij er ook collega’s op kunnen aanspreken. Het kan van belang zijn om de deelnemers reeds 

van in het begin van de training te wijzen op hun aanspreekgedrag. Verder is het belangrijk om 

de training te kaderen binnen politiespecifieke elementen, waaronder gemeenschapsgerichte 

politiezorg en optimale bedrijfsvoering.293 

 

1.3.2.3. THEORETISCHE UITEENZETTING 

 

Sommige cursussen omtrent ethiek en integriteit beperken zich tot een theoretische uiteenzetting 

van het bredere kader rond integriteit, deontologische code of vooropgestelde ethische principes. 

Hierdoor tracht men het begrip van de deelnemers omtrent integriteit in het algemeen te 

verhogen. Een opleiding waarin de deontologische code uitgebreid besproken wordt, zorgt voor 

de verdere ontwikkeling van de bewustwording betreffende de waarden van een organisatie en 

de betrokkenheid tot integriteit.  

Heel wat politiescholen over de gehele wereld voorzien in de basisopleiding voor uitvoerende 

politieambtenaren (in België “inspecteur van politie”) enkel een theoretische cursus rond 

integriteit, daar zij van mening zijn dat aspiranten nog maar weinig praktische ervaring hebben en 

nog niet geconfronteerd zijn met politiespecifieke praktijkcasussen (Jordan, 1994). Een 

bespreking van politiespecifieke ethische dilemma’s zou volgens hen niet de gewenste resultaten 

opleveren. Hierdoor krijgen deze theoretische cursussen echter een sterk controlerende 

connotatie: zij zijn er enkel op gericht te verhelderen wat mag en wat niet mag. 

 

De component ‘theoretische uiteenzetting’ kan verder onderscheiden worden in verschillende 

deelcomponenten. Een training hoeft niet noodzakelijk al deze deelcomponenten te omvatten. 

 

                                                 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
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1.3.2.3.1. Theorie rond filosofische definities  

 

Vanuit een filosofische benadering van integriteit gaat men dieper in op moraliteit, het moreel 

juiste, moreel oordeel, etc. De training morele oordeelsvorming van de gemeente Amsterdam 

gaat hier bijvoorbeeld dieper op in (cf. Deel V, 1.5.C.). Daarnaast kunnen ook een aantal ethische 

theorieën besproken worden, waaronder ethisch formalisme, utilitarisme en zorgethiek. Deze 

theorieën worden uitgebreid besproken in de militaire opleiding van Beukbergen (cf. Deel V, 

1.5.E.). 

 

1.3.2.3.2. Theorie rond praktische definities 

 

Deze deelcomponent bespreekt het bredere kader rond ethiek en integriteit op theoretische wijze. 

Ethiek en integriteit worden gedefinieerd, het belang van integriteit voor de politie wordt 

aangegeven, etc. De dilemmatraining die door Maesschalck en collega’s (Instituut voor de 

Overheid, LINC) gegeven wordt, gaat van start met deze theoretische uiteenzetting (Deel V, 

1.5.G.). 

 

1.3.2.3.3. Theorie over relevante wetten richtlijnen, codes, waarden 

 

Indien men focust op relevante wetten en richtlijnen is dit bestanddeel eerder controlerend van 

aard. Verschillende basisopleidingen voor politieambtenaren stellen deze theoretische 

uiteenzetting centraal. Als men daarentegen kiest voor een focus op waarden (waarbij men niet 

zozeer aangeeft wat mag en niet mag, maar wel wat belangrijk wordt geacht (Cooper, 1990)) 

kiest men voor een meer stimulerende benadering. 

 

1.3.2.3.4. Theorie rond een ethisch besluitvormingsmodel 

 

 De bespreking van theoretische besluitvormingsmodellen staat hier centraal. Aan de hand van 

een ethisch besluitvormingsmodel wenst men aan te tonen hoe een individu tot een ethische 

beslissing komt. Dit theoretische onderdeel wordt vaak gecombineerd met praktische oefeningen 

(cf. Deel V, 1.3.H.): ethische praktijkcasussen worden besproken en bediscussieerd aan de hand 

van het ethische besluitvormingsmodel (Pollock en Becker, 1996).  

 

In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende ethische besluitvormingsmodellen terug te 

vinden. We vermelden enkele vaak gebruikte modellen. 
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1.3.2.3.4.1. Ethisch besluitvormingsmodel van Cooper (1990) 

 

Cooper beschrijft in vijf stappen hoe een persoon een dilemma dient op te lossen. Deze stappen 

volgen elkaar sequentieel op. 

1. In de eerste stap wordt een zo objectief mogelijk beeld van het dilemma geschetst. 

2. In de tweede stap wordt het ethische probleem gedefinieerd in termen van waarden 

en principes, dus niet meer in praktische termen. 

3. In de derde stap worden de alternatieve actiemogelijkheden geïdentificeerd. Hier 

waarschuwt Cooper (1990) voor het denken in dichotomieën (twee uitersten) en 

beklemtoont hij het belang van de zoektocht naar alternatieve oplossingen. In deze 

stap is het van belang de creatieve geest van de deelnemers zoveel mogelijk de vrije 

loop te laten. 

4. In de vierde stap is het belangrijk de waarschijnlijke gevolgen van de verschillende 

actiemogelijkheden te projecteren. Hierbij is de ‘morele verbeelding’, meerbepaald de 

vaardigheid om zich de mogelijke scenario’s zo levendig mogelijk voor te stellen, 

essentieel. 

5. In de laatste stap is het proces niet meer lineair, maar worden drie elementen parallel 

afgewogen. 

o Identificeren en expliciteren van de ethische principes die resp. elk van de 

alternatieven ondersteunen. 

o De verdediging van elk van die alternatieven ondersteunen. 

o Testen welke actie het meest met het zelfbeeld overeenkomt door ‘anticiperende 

zelfbeoordeling’: hier moeten de deelnemers zich inbeelden welke gevoelens 

zich zouden manifesteren, wanneer zij één van de alternatieve 

actiemogelijkheden zouden kiezen. 

  

De dilemmatraining die door Maesschalck en collega’s gegeven wordt, stelt dit ethische 

besluitvormingsmodel voorop. De praktijk leert dat de didactische aanpak van dit 

besluitvormingsmodel idealiter aangepast wordt aan de doelgroep. Bij lager opgeleide 

deelnemers kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om de verschillende stappen te vertalen naar 

praktische vragen die dan door de trainer aangereikt worden.294 

 

                                                 
294 Ibid. 
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1.3.2.3.4.2. Het model gebruikt door het vormingscentrum van de 

diensten geestelijke verzorging bij de Nederlandse 

krijgsmacht295 

 

Het model gebruikt door het vormingscentrum van de diensten geestelijke verzorging bij de 

Nederlandse krijgsmacht omvat vier stappen. 

 

1. Wat is het kernprobleem? Nadat de trainer de casus gepresenteerd heeft, vraagt hij/zij 

aan de deelnemers wat het probleem is en verzamelt hij/zij de verschillende opvattingen. 

Deze worden door de trainer op een visuele wijze voorgesteld en geclusterd. Het is 

belangrijk er rekening mee te houden dat een aantal deelnemers vinden dat de situatie 

voor hen eigenlijk geen dilemma is. In een dergelijk geval kan de trainer vragen wanneer 

de situaties dan wel een dilemma zou zijn. 

2. Wie zijn de betrokken partijen in het dilemma en wat zijn hun belangen? In deze 

fase worden alle betrokken partijen benoemd. Zij spelen immers een rol bij de afweging 

van de mogelijke oplossingen. 

3. - Benoem de mogelijke oplossingen en toets deze aan volgende elementen. 

a. Heb ik alle belangen van de partijen afgewogen en welke prioriteit heb ik hieraan 

gegeven? Men gaat na of alle partijen betrokken zijn in de discussie en welke de 

verschillende overwegingen waren. In deze stap kan de trainer het dilemma 

eventueel nog uitbreiden om de deelnemers uit te dagen verder na te denken 

over het morele aspect van de zaak (bijvoorbeeld door verzwarende 

omstandigheden toe te voegen). 

o Waarom vind je de belangen van de hoofdpersoon van meer (of 

minder) belang dan die van de ander? 

o Is er een partij die meer recht heeft op bescherming dan de andere 

partij? Zo ja, waarom? 

o Wat zou je zeggen tegen volgend argument? 

o In welke omstandigheden zou je dit standpunt ook onderschrijven?  

b. Welke oplossingen vind ik het meest rechtvaardig en waarom? 

o Behandel je met deze beslissing de stakeholders zoals jij zelf 

behandeld zou willen worden? 

o Zou je jezelf later recht in de ogen kunnen kijken om deze beslissing? 

o Wat zou hier het zwaarst moeten wegen: dat de keuze wettelijk 

toegestaan is of dat het moreel door de beugel kan? Waarom? 

o Geldt die waarde voor jou altijd of enkel in dit geval? 

                                                 
295 http://www.beukbergen.nl/ethiek/diltrain.htm. 
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o Vind je dat andere mensen deze waarde ook zouden moeten 

onderschrijven? 

c. Zijn de oplossingen wettig toegestaan? 

o Vind je dat de hoofdpersoon in dit geval de wet zou moeten 

overtreden? 

- Confronteer vervolgens de deelnemers of groepen met elkaars argumenten. 

4. Neem een besluit. De bedoeling van deze stap is om de deelnemers de gelegenheid te 

geven om voorlopige argumenten te kunnen wijzigen op basis van betere standpunten of 

argumenten. Vraag tot slot naar een definitief standpunt. In het afsluitende gedeelte kan 

de trainer wijzen op het belang van leiderschap op het gebied van integriteit en vraagt hij 

om feedback van de deelnemers. 

 

1.3.2.3.4.3. Model morele oordeelsvorming van Van Luijk (2000) 

 

Van Luijk introduceerde een zevenstappenplan om tot een ethisch besluit te komen.  

1. Voor welke keuze sta ik? 

Welke handelingsalternatieven staan er tegenover elkaar? Men verwoordt een eerste 

voorlopige keuze waarvan men denkt dat die moreel juist is. Men geeft hierbij tevens het 

belangrijkste bezwaar waarom men tegen de voorlopige keuze gekant is. 

2. Wie zijn de betrokkenen? 

In deze stap dient men te verwoorden met wiens rechten, belangen en wensen men 

rekening dient te houden. Hoewel men bij het nemen van een beslissing nooit evenveel 

gewicht kan geven aan de belangen van de verschillende betrokkenen, houdt een morele 

beslissing wel zoveel mogelijk rekening met de rechten, belangen en wensen van al deze 

betrokkenen. 

3. Wie neemt de beslissing? 

Hierbij vormt het antwoord steeds ‘ik’. ‘Ik’ ben immers aanspreekbaar en aansprakelijk 

voor de keuze die ‘ik’ maak en de verantwoording die ‘ik’ hiervoor geef. 

4. Heb ik nog nadere informatie nodig? 

Een verantwoorde morele beslissing vraagt dat de omstandigheden en feiten die ertoe 

doen, gekend zijn.  

5. Wat zijn de argumenten? 

Hierbij verzamelt men alle argumenten waarvan men op het eerste zicht verwacht dat zij 

een rol kunnen spelen in de morele afweging. De argumenten voor de verschillende 

alternatieven verdienen allemaal evenveel aandacht. Zo voorkomt men dat belangrijke 

argumenten reeds sneuvelen in een vroegtijdig stadium. Men kan aldus op een open 

wijze van gedachten wisselen. 
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6. Tot welke conclusie kom ik? 

In deze stap wegen de deelnemers de argumenten af en nemen zij een beslissing. Het is 

van belang dat aan alle argumenten recht kan worden gedaan en het juiste gewicht kan 

worden toegekend. Aanvullend is het belangrijk om na te gaan wat men kan doen om de 

morele schade te verminderen die met een bepaalde keuze gepaard gaat. 

7. Ik peil bij mezelf of ik me goed voel over het gevormde oordeel, of niet. 

Ons intellect kan ons in een bepaalde richting duwen. Het morele gevoel vormt hierbij 

een correctiemechanisme en duidt er vaak op dat er vermoedelijk een aantal belangrijke 

stappen overgeslagen werden. Als men zich goed voelt bij de beslissing, mag men erop 

vertrouwen dat men de voorgaande stappen met voldoende zorgvuldigheid heeft 

doorlopen. 

 

In tegenstelling tot Cooper benadrukt Van Luijk in de eerste stap net wel het belang van het 

dichotome denken. Van Luijk is immers van mening dat personen in het nemen van een ethische 

beslissing een besluit moeten durven nemen en dus een keuze moeten durven maken voor één 

van de twee extremen. Dit model wordt gehanteerd door de gemeente Amsterdam in haar 

training morele oordeelsvorming (cf. Deel V, 1.5.C.). 

 

Het vijfstappenplan van Karssing (2001) vormt een variant op het model van Van Luijk. 

Karssing ontwikkelde een besluitvormingsmodel om het besluitvormingsproces te ordenen en 

inzichtelijk te maken. Het is van belang om steeds het gehele model te doorlopen. Het overslaan 

van één of meerdere stappen gaat ten koste van het eindresultaat. Het model stelt vijf stappen 

voorop bij de bewerking van een moreel dilemma. 

a. Wat is de hoofdvraag? 

Waar ligt het gevoelige punt? Heeft het te maken met opvattingen over wat mag 

en wat niet mag, wat geoorloofd en niet geoorloofd is? 

b. Wie zijn de belanghebbenden? 

Wiens rechten en belangen zijn betrokken bij de beslissing om iets wel of niet te 

doen? 

c. Welke argumenten kunnen worden aangevoerd? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden (doen/nalaten), moet men argumenten 

geven die ook voor anderen overtuigend kunnen zijn. Specifieke aandacht gaat 

naar de argumenten die tegen het vooropgestelde standpunt kunnen worden 

ingebracht. 

d. Wat is mijn conclusie? 
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Eens men de voor- en tegenargumenten heeft uitgewisseld en afgewogen, moet 

er een duidelijke conclusie geformuleerd worden die betrekking heeft op wat 

eerder als de ‘hoofdvraag’ werd aangegeven. 

e. Doe ik het ook? 

Staat men achter zijn conclusie? Kan men zichzelf nog in de spiegel aankijken? 

Gaat men het ook daadwerkelijk doen? 

Ook in dit ethische besluitvormingsmodel wordt het dichotome denken benadrukt. 

 

1.3.2.3.4.4. Vragen zonder volgorde 

 

Sommige trainingen maken geen gebruik van een besluitvormingsmodel, maar hanteren een 

leidraad van vragen om praktische cases op te lossen. Deze manier van werken is minder 

abstract en wordt vaak gebruikt in groepen met een lager opleidingsniveau. Veelal wordt een 

bepaalde case voorgesteld door de trainer, waarna hij/zij hierover een aantal vragen stelt. 

• Wat is hier het probleem? Wat is hier het dilemma? 

• Wat moet je doen? 

• Waarom maak je deze keuze? (cf. Deel V, 1.5.A.) 

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de deelnemers een casus krijgen voorgelegd en hen 

gevraagd wordt om voor zichzelf een aantal vragen te beantwoorden. 

• Is mijn beslissing legaal? 

• Zou ik deze beslissing nemen als mijn familie mij bijstond? 

• Hoe zou mijn beslissing me doen voelen binnen twintig jaar? 

• Is mijn beslissing het waard om mijn job en carrière op het spel te zetten? 

• Zou ik deze beslissing nemen als ze op video opgenomen zou worden? 

• Zouden mijn geliefden trots op me zijn of zich voor me schamen? 

• Volg ik de vooropgestelde code? (cf. Deel V, 1.5.D.) 

 

Sommige trainingen geven geen theoretische uiteenzetting over een ethisch 

besluitvormingsmodel, maar bespreken wel praktijkcasussen. Sommige auteurs stellen immers 

dat niet alle doelpublieken bekwaam zijn om een ethisch besluitvormingsmodel te gebruiken 

(Hejka-Ekins, 1994).296 In feite wordt dan een impliciet besluitvormingsmodel gehanteerd.297 

                                                 
296 Zie http://www.beukbergen.nl/ethiek/diltrain.htm. 
297 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘trainingen’ (Brussel, 15 oktober 
2007). 
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1.3.2.4. ZELFSTUDIE 

 

In sommige trainingen kiest men ervoor om de deelnemers zelf het kader rond ethiek/integriteit, 

de deontologische code of de vooropgestelde waarden te laten lezen. Experts benadrukken dat 

het gebruik van zelfstudie in een integriteitstraining de deelnemers meer doet nadenken over het 

thema, terwijl de deelnemers in een theoretische uiteenzetting de informatie louter absorberen 

(Weber, 2007).  

 

Een andere mogelijkheid is de deelnemers vooraf aan de training huiswerk geven. Zo kan men 

hen vragen om op voorhand zelf een aantal praktijkcasussen te formuleren of na te denken over 

wat begrippen als ethiek en integriteit precies inhouden voor hen, waarna ze vervolgens de 

antwoorden toesturen aan de trainer, die ze kan integreren in de training. 

Onderzoek toont aan dat deelnemers positiever oordelen over trainingen waarbij zij een actieve 

rol spelen in hun eigen leerproces, bijvoorbeeld door discussies te voeren. Daarom is het van 

belang om een leeromgeving te voorzien waarin deelnemers worden aangemoedigd om meer 

verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerproces (Woolnough, 1999). 

 

1.3.2.5. DISCUSSIES 

 

Groepsdiscussies vormen een belangrijke pedagogische component in een integriteitstraining. Ze 

kunnen voorkomen in allerlei vormen. Kleinere subgroepjes worden gebruikt om te discussiëren 

over argumenten, voor- en nadelen, etc. Plenaire besprekingen zijn daaropvolgend belangrijk om 

te rapporteren wat men uit de discussies in de subgroepjes geleerd heeft (Weber, 2007). 

Daarnaast is het van belang om groepjes zo willekeurig mogelijk samen te stellen. Hierdoor kan 

discussie plaatsvinden tussen mensen met verschillende niveaus van morele ontwikkeling 

(Ferrell, Fraedrich en Ferrell, 2002). 

Sommige deelnemers zullen mogelijk zelf een discussie op gang brengen wanneer zij het oneens 

zijn met bepaalde theoretische aspecten die de trainer aanhaalt. Als de trainers merken dat de 

deelnemers hier behoefte aan hebben, is het belangrijk om ruimte te maken voor discussie, al 

kan men wel beslissen om deze kort en efficiënt te houden. Zoniet voelen de deelnemers zich 

geremd en wordt er onvoldoende betrokkenheid gecreëerd (Mayo, 1999). 

 

De discussies zijn op te delen in verschillende deelcomponenten naargelang het thema dat 

bediscussieerd wordt. 
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1.3.2.5.1. Discussies betreffende het begrippenkader 

 

Het is mogelijk om als trainer een discussie op te wekken rond bepaalde definities van ethiek, 

deontologie, integriteit en moraliteit aan de hand van vragen zoals: Voldoet de definiëring aan uw 

visie over ethiek, integriteit, etc.? Waarom is integriteit volgens u belangrijk? Moet men als 

politieagent meer integer zijn dan de modale burger, etc.? Een discussie rond dit onderwerp geeft 

de deelnemers de mogelijkheid om meningen uit te wisselen en eens bewust bij het onderwerp 

stil te staan. Men kan er daarnaast ook voor opteren om de trainingen te starten met dergelijke 

discussies. Zo wakkert men de interesse van de deelnemers op voor de verdere theoretische 

uiteenzetting. 

 

1.3.2.5.2. Discussies over deontologische code/vooropgestelde waarden 

 

Na een theoretische beschrijving van de deontologische code of de waarden die men in de 

organisatie belangrijk acht, kan men ook hierover een discussie opwekken. Zijn er bepaalde 

elementen in de deontologische code waar men het niet mee eens is? Zijn bepaalde gegevens 

niet van toepassing op de functie die zij uitoefenen? Kan men voorbeelden van situaties voor de 

geest halen waarin elementen uit de deontologische code aan bod kwamen? Is men het eens 

met de betekenis die aan de vooropgestelde waarden gehecht wordt? Hoe zou men de waarden 

zelf invullen? Etc. Op deze wijze wenst men betrokkenheid te creëren bij de deontologische code 

en de centraal gestelde waarden. 

 

Het is ook mogelijk om een discussie aan te gaan over waarden zonder dat hier een theoretische 

waardenbeschrijving aan vooraf gaat. Men vraagt de deelnemers welke waarden zij belangrijk 

vinden in de organisatie en wekt hierover vervolgens een groepsdiscussie op. Het resultaat van 

de discussie vormt een lijst met waarden. Op deze wijze worden de personeelsleden actief 

betrokken bij de waardendefiniëring en worden de waarden niet ‘opgelegd’ van hogerhand. In 

sommige gevallen wijdt men zelfs een volledige training aan dergelijke waardendiscussies en 

waardendefiniëring (cf. Deel IV, 4.2.2.). Het is dan wel belangrijk expliciet in te gaan op de 

verhouding tussen deze inductief gedefinieerde waarden enerzijds en de bestaande 

deontologische code anderzijds. Zoniet blijven de deelnemers met een ambigu gevoel achter. 

 

1.3.2.5.3. Discussie rond theorie ethische besluitvorming 

 

De discussie rond een theoretisch besluitvormingsmodel wordt vaak niet formeel opgenomen in 

de training. Meestal nemen de deelnemers het initiatief doordat zij het manifest eens of oneens 

zijn met het model of er zich bepaalde vragen bij stellen. Het is belangrijk om hiervoor voldoende 
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ruimte en openheid te voorzien in de training, zoniet voelen de deelnemers zich mogelijk geremd 

en zal de training uiteindelijk niet de gewenste effecten teweegbrengen (Mayo, 1999). 

 

1.3.2.6. OPWARMINGSOEFENINGEN 

 

Als opwarmingsoefening kan men denken aan gezelschapsspelen rond integriteit. Deze hebben 

doorgaans als doel het blikveld van de deelnemers op het gebied van integriteit te verruimen. 

Eén voorbeeld van zo een spel is het dilemmaspel van de Vlaamse Overheid.298 Dit is een soort 

kaartspel waarbij 56 dilemmasituaties (op kaartjes) worden beschreven die sterk gerelateerd zijn 

aan de dagdagelijkse realiteit van de deelnemers. Daarbij worden telkens vier mogelijke 

oplossingen aangeboden. Het dilemmaspel bestaat uit twee rondes. In een eerste ronde leest 

een deelnemer telkens een dilemma voor van een dilemmakaart. Alle deelnemers moeten een 

keuze maken uit vier aangereikte oplossingen. De dilemmahouder maakt zijn keuze eerst bekend 

en motiveert deze. Vervolgens maken de andere spelers hun keuze bekend. Dan begint de 

tweede ronde. Hierin wordt van start gegaan met een korte discussie (vijf minuten) over het 

voorgelezen dilemma. Daarna maakt de dilemmahouder zijn definitieve keuze bekend. De andere 

deelnemers bepalen of ze hiermee akkoord gaan. Als ze niet akkoord gaan, geven ze hun eigen 

resultaten weer. Zo kunnen verscheidene dilemma’s besproken worden. Dit spel wil de 

deelnemers op een speelse manier bewust maken dat ook zij met dilemma’s geconfronteerd 

worden, dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn buiten de klassieke dichotomie en dat de 

explicitering van afwegingen om tot een beslissing te komen van belang is. Hierna is het voor de 

deelnemers meestal gemakkelijker om zelf dilemma’s te verwoorden. Dit instrument kan echter 

enkel als opwarmingsoefening gebruikt worden, daar de creativiteit van de deelnemers 

belemmerd wordt door de vier reeds gegeven oplossingen.299 

 

Men kan als opwarmingsoefening eveneens opteren voor de vragenlijst van Gundlach en 

collega’s (Gundlach, Alberts en Jasper, 2003). In deze lijst worden honderd beweringen 

beschreven. De deelnemers geven hier hun mening over, waarbij zij telkens de keuze hebben 

tussen vijf mogelijkheden (onaanvaardbaar, erg, hangt ervan af, niet zo erg, ok). Door de 

resultaten van de ethische vragenlijst plenair te bespreken, worden de deelnemers zich ervan 

bewust dat niet iedereen op gelijke wijze reageert, wanneer zij geconfronteerd worden met een 

bepaalde situatie. Zij beseffen aldus dat er niet één mogelijke oplossing is voor een ethisch 

dilemma.300 

 

                                                 
298 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘trainingen’ (Brussel, 15 oktober 
2007) en op extracten uit interne documenten verkregen van Patricia Van Den Bossche (Agentschap voor 
Overheidspersoneel). 
299 Ibid. 
300 Ibid. 
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1.3.2.7. AANSPREEKBAARHEID 

 

Een integriteitstraining dient de deelnemers niet enkel bewust te maken van het belang van 

integriteit en van ethische dilemma’s, maar zou hen eveneens moeten aanzetten om andere 

mensen hierover aan te spreken. Aanspreekbaarheid vormt een cruciaal element in een 

integriteitsbeleid. Open communicatie rond niet-integer gedrag en ethische dilemma’s naar 

collega’s, leidinggevenden en medewerkers toe moet voortdurend benadrukt worden. De trainer 

zou hier gedurende de training dus dieper op in moeten gaan. Hij kan dit praktisch aanpakken 

door gebruik te maken van het model van Görtner, dat aandacht besteedt aan de 

bespreekbaarheid van een dilemma in een omgeving die niet volledig meewerkt (Görtner, 2001). 

Dit model benadrukt dat men, wanneer men het oneens is met het gedrag van een collega, eerst 

moet proberen het probleem met de persoon zelf te bespreken (aanspreekbaarheid) en de 

persoon te overtuigen van de fout die hij maakt. Indien dit niet tot de gewenste resultaten leidt, 

dient men de persoon te waarschuwen voor een eventuele openbaarmaking als de situatie geen 

gevolg krijgt. Als dat tot slot niets uithaalt, kan men er eventueel anderen bij betrekken. Dit model 

stelt dus de bespreekbaarheid voorop. Een belangrijk onderdeel van dit model is dat je op elk 

moment kan stoppen. Je hoeft aldus niet steeds tot het hoogste conflictniveau te gaan.  

Men kan dit model integreren in de praktijkoefeningen die men maakt. Men kan er echter ook 

voor opteren om aanspreekbaarheid een aparte plaats te geven in de training, om op deze wijze 

het belang ervan nog meer te benadrukken.301 

 

1.3.2.8. PRAKTISCHE OEFENINGEN 

 

De ontwikkeling van ethische besluitvormingsvaardigheden vindt niet plaats door een loutere 

toelichting van een ethisch besluitvormingsmodel, maar ook door de uitvoering van praktische 

oefeningen, waardoor het besluitvormingsmodel ingeoefend wordt (Hejka-Ekins, 1988). Dit 

constitutieve bestanddeel van een integriteitstraining helpt twee belangrijke doelstellingen te 

verwezenlijken (Goodpaster, 1992; Woodward, 1994). 

1. Praktische oefeningen zorgen ervoor dat de deelnemers het belang inzien van integriteit 

en de kritische bespreking ervan, waarbij de trainer benadrukt dat ethische 

beschouwingen belangrijk zijn voor de organisatiepraktijk en -besluitvorming en waarbij 

de trainer de deelnemers aanmoedigt om hun ethische bezorgdheden te uiten. 

2. Praktische oefeningen bevorderen de helderheid van de training door deelnemers de 

kans te geven om hun ethische vaardigheden toe te passen op bestaande situaties en 

hen aan te moedigen om hun ethische oordeel te oefenen. Zij leren dus om morele 

oordelen te vormen, gebaseerd op ethische waarden en een model van besluitvorming. 

                                                 
301 Ibid. 
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Wat echter van groot belang is om deze vooropgestelde doelen te realiseren, is de ontwikkeling 

van een vertrouwelijk klimaat, waar de deelnemers vrijuit kunnen, willen en durven spreken.302 

 

In praktische oefeningen maakt men gebruik van ofwel hypothetische cases, ofwel waargebeurde 

cases. Het gebruik van hypothetische cases heeft volgens sommige auteurs het voordeel dat 

men het probleem op een objectieve wijze kan analyseren en beoordelen. Hierdoor kunnen de 

deelnemers een zekere afstand behouden, waardoor zij zich veilig voelen als zij argumenten 

aanhalen in het voordeel van een bepaalde beslissingskeuze (Adams e.a., 1998). Andere experts 

benadrukken dan weer het belang van contextspecifieke, real-life oefeningen. Deze zijn 

relevanter voor de deelnemers, omdat ze zich dan duidelijk kunnen herkennen in de concrete 

situaties waarmee zij en hun collega’s worden geconfronteerd. Zo stellen Pollock en Becker 

(1996) dat een integriteitstraining voor politieambtenaren, om effectief te zijn, idealiter aansluit bij 

hun concrete werkervaringen. Hypothetische situaties zijn volgens hen minder relevant omdat 

iedere politieambtenaar wel eens met een reëel ethisch dilemma geconfronteerd wordt. Het 

gebruik van waargebeurde cases creëert betrokkenheid bij de deelnemers, waardoor de 

vooruitgang van de morele ontwikkeling bevorderd wordt. Deze morele ontwikkeling wordt nog 

versterkt door de deelnemers te vragen zelf contextspecifieke cases aan te reiken (Adams, Harris 

en Carley, 1998). Waargebeurde cases liggen soms echter te gevoelig om ter discussie voor te 

leggen. Hier speelt de groepssfeer in de training een zeer belangrijke rol. 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele hypothetische cases. 

• U bent als politie-inspecteur werkzaam in een lokale politiezone. U bent op patrouille met een 

collega. Op een bepaald ogenblik krijgen jullie een wagen in het oog die vrij bruusk rijdt. Jullie 

merken op dat deze persoon eveneens aan het telefoneren is met de GSM in de hand. U doet 

deze wagen stoppen. De man in de wagen vertelt u dat zijn zwangere vrouw in allerijl in het 

ziekenhuis opgenomen is en snel zal bevallen. Geeft u deze persoon een boete? 

• U bent politie-inspecteur op de dienst onthaal van een lokale politiezone. Op een dag hebt u 

permanentie, samen met uw leidinggevende. Een burger van allochtone afkomst komt aan op 

de dienst onthaal en wil een klacht neerleggen. Uw leidinggevende meldt de persoon dat hij 

maar een andere keer moet terugkomen want dat het veel te druk is. Dit is echter niet het 

geval. De burger reageert hier verontwaardigd op en vraagt enige uitleg waarom zijn klacht 

niet behandeld kan worden. Uw leidinggevende reageert zeer opgehitst dat de dienst geen tijd 

heeft voor futiliteiten en maakt bovendien een racistische opmerking. U hebt altijd een goede 

band gehad met uw leidinggevende. Onderneemt u stappen of niet? Spreekt u uw 

leidinggevende hierover aan? Stapt u naar de leidinggevende van uw leidinggevende? Etc. 

                                                 
302Zie 
http://www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/4790/protocol_trainingen_19082003gewijzigd270420
04.pdf  
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• U bent politie-inspecteur in een lokale politiezone. Gisteren hebt u een verloren gelopen 

vrouwtje terug naar huis geholpen. Vandaag komt het oude vrouwtje met haar dochter op het 

politiekantoor met een kist met twaalf flessen wijn, ter bedanking. Neemt u dit geschenk aan? 

Zou het iets veranderen mocht het maar om 1 fles gaan? 

 

Hieronder vindt u tot slot nog een aantal voorbeelden van de formulering van waargebeurde 

cases. 

• Een collega binnen het korps kopieert geregeld een blaadje van een sportvereniging in vijftig 

exemplaren op de kopieermachine van de dienst. Wat zou jij doen als je dit opmerkt? 

• Tijdens de permanentieronde reed een collega met een andere collega naar de frituur. Hij 

bluft met de laatste interventie en de frituuruitbater zegt dat jullie wel je pak friet verdiend 

hebben en dit niet moeten betalen. Ze plaatst hierbij nog een gratis blik cola. Hoe reageert u? 

• Een politieambtenaar waarmee u op dienst in het dienstvoertuig vertrekt (hij zit aan het stuur), 

ruikt uitgesproken naar alcohol. Hoe reageert u?  

 

1.3.2.9. ANALYSE STAKEHOLDERS 

 

De integratie van een stakeholdersanalyse in een integriteitstraining is volgens sommige experts 

eveneens van belang (Weber, 2007). Ook binnen de politie wordt externe gerichtheid 

vooropgesteld (Bruggeman, Van Branteghem en Van Nuffel, 2007). In sommige 

besluitvormingsmodellen is een stakeholdersanalyse expliciet opgenomen als een aparte stap 

(bv. het besluitvormingsmodel morele oordeelsvorming van Van Luijk). Men kan aan de 

deelnemers verschillende problemen voorleggen die betrekking hebben op de politie en de 

trainer kan hen vragen om vervolgens de verschillende stakeholders te identificeren. Daarna kan 

de trainer een discussie opwekken over welke alternatieve keuzes mogelijkerwijze de 

verschillende stakeholders beïnvloeden (Jordan, 1994). Door deze component aan een training 

toe te voegen, leren de deelnemers hoe zij rekening houden met de verschillende stakeholders 

bij het nemen van een morele beslissing (Carroll en Buchholtz, 2003). Wanneer ethische 

dilemma’s besproken worden, is het van belang dat de deelnemers de verschillende stakeholders 

in het achterhoofd houden. 

 

1.3.2.10. AFSLUITING TRAINING 

 

De component ‘afsluiting training’ omvat verschillende deelcomponenten. Welke component men 

ook opneemt in de training, het is vooral van belang om tot een conclusie te komen. 
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1.3.2.10.1. Mondelinge feedback 

 

Allereerst kan men de verschillende deelnemers de vraag stellen of zij een zekere verandering 

opmerken in hun attitudes betreffende wat moreel aanvaardbaar gedrag is, of zij een ethisch 

dilemma vanaf nu op een andere wijze zullen benaderen, hoe zij het ethische 

besluitvormingsmodel en de praktische oefeningen ervaren, etc. Wanneer de deelnemers deze 

vragen positief of negatief beantwoorden, zoekt de trainer (al dan niet samen met de deelnemers) 

naar verklaringen. Zo vraagt hij de deelnemers om bij zichzelf na te gaan waarom er zich 

bijvoorbeeld een verandering voordoet. Oefenen de meningen van de andere deelnemers een 

invloed uit? Heeft de zoektocht naar andere alternatieven een aantal goede alternatieven 

opgeleverd?… (Weber, 2007). Een actieve discussie hieromtrent kan een mooie afsluiter vormen 

voor de integriteitstraining en belangrijke informatie geven voor toekomstige trainingen. 

 

1.3.2.10.2.  “Happy sheets” 

 

De trainer kan eveneens feedback verwerven door middel van “happy sheets”. “Happy sheets” 

zijn evaluatieformulieren waarin een aantal vragen worden gesteld om de reacties van de 

deelnemers op een training in kaart te brengen (reactie op de trainer, gebruikte materiaal, inhoud 

van de training, etc.). Het voordeel van “happy sheets” is dat de deelnemers op anonieme wijze 

en zonder remmingen hun gevoelens over de training kunnen weergeven. Ook voor de trainers 

zijn “happy sheets” een handig hulpmiddel. Op basis van de resultaten kunnen zij immers de 

nodige aanpassingen doorvoeren. Daarenboven vergen “happy sheets” weinig tijd en geld 

(Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006). 

Naast deze peiling in “happy sheets”, kan het eveneens nuttig zijn om na een aantal maanden 

het effect van de dilemmatraining na te gaan, namelijk in welke mate de deelnemers gebruiken 

wat ze op de dilemmatraining geleerd hebben. Dit gebeurt door middel van een transfermeting. 

Devis, Maesschalck en collega’s (Leuvens Instituut voor Criminologie) hebben een dergelijke 

transfermeting ontwikkeld.303 

 

1.3.2.10.3. Opstelling actieplan 

 

Sommige trainers vragen de deelnemers om zich gedurende 10 minuten te wijden aan de 

opstelling van een plan over hoe zij in de nabije toekomst integriteit voorop zullen stellen in hun 

organisatie. Aan een aantal deelnemers wordt gevraagd om dit plan plenair voor te leggen. Deze 

plannen worden dan ook kort in groep besproken (Preston, 1994). 

                                                 
303 Deze meting werd recent voor de eerste maal getest. Voor meer informatie, contacteer Dr. Jeroen Maesschalck 
(jeroen.maesschalck@law.kuleuven.be). 



 

 214 

1.3.2.10.4. Follow-up mogelijkheden 

 

Als een integriteitstraining geen vervolg krijgt, zullen de effecten op lange termijn minimaal zijn. 

Daarom is het van belang dat de trainer follow-upmogelijkheden aanreikt. 

• Eén van de mogelijkheden is een follow-upsysteem, waar de deelnemers van de trainingen 

terecht kunnen voor verdere informatie, maar waar de trainers zelf ook informatie kunnen 

verkrijgen van de deelnemers over de alledaagse toepassing van wat zij geleerd hebben 

gedurende de training in de confrontatie met ethische dilemma’s (Weber, 2007). Hiervoor kan 

men gebruik maken van gestandaardiseerde formulieren. Deze gegevens kunnen vervolgens 

verder verwerkt en geanalyseerd worden (Kirkpatrick en Kirkpatrick, 2006).  

• Een dilemmatraining zal pas effect hebben als men deze thematiek in de dagelijkse praktijk 

regelmatig met collega’s bespreekt. Een dergelijk overleg stelt medewerkers in staat om 

waarden en dilemma’s een praktische invulling te geven en elkaar inzake integriteit te 

ondersteunen. In een werkoverleg kunnen lastige beslissingen uit de dagelijkse praktijk onder 

collega’s verder besproken worden aan de hand van het besluitvormingsmodel dat men zich 

eigen heeft gemaakt tijdens de integriteitstraining. Leidinggevenden kunnen deze discussie 

ook draaiende houden door een lijst met onderwerpen op te stellen die men op regelmatige 

wijze op een werkoverleg bespreekt.304 Ook het belang van aanspreekbaarheid kan in een 

dergelijk werkoverleg steeds opnieuw benadrukt worden.305 

• Uit dilemmatrainingen kunnen ook interessante suggesties komen naar integriteitsbeleid (vb. 

lacunes in de deontologische code of ontevredenheid over bepaalde praktijken) of naar 

andere aspecten van management en beleid in de organisatie. De trainer zou, mits 

toestemming van de deelnemers, die belangrijke beleidsinformatie in geanonimiseerde vorm 

kunnen doorgeven aan het topmanagement van de organisatie dat op basis hiervan haar 

beleid eventueel kan bijsturen. 

 

1.3.3. ALGEMENE BEMERKINGEN OMTRENT DE ONTWIKKELING EN 

ORGANISATIE VAN EEN INTEGRITEITSTRAINING 

 

Ter afsluiting, is het van belang om even te wijzen op een aantal belangrijke elementen die men 

best in het achterhoofd houdt bij de ontwikkeling en organisatie van een integriteitstraining.306 

• Er is bestaat geen ideale, universeel toepasbare integriteitstraining. Niet elke opzet is immers 

geschikt voor elke doelgroep. Men kan er wel voor kiezen om een globale 

                                                 
304 Bas Van Delden. 21 maart 2007. 14u t/m 16u. Bureau Integriteit. Amsterdam. 
305 Analyse gebaseerd op informatie verkregen uit focusgroep van experts omtrent thema ‘trainingen’ (Brussel, 15 oktober 
2007). 
306 Ibid.. 
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gemeenschappelijke aanpak voor te stellen, die dan qua concrete didactische aanpak 

verschillend kan ingevuld worden naargelang de concrete doelgroep. 

• Het is van belang dat de top engagement toont tegenover de integriteitstraining. Daarom is 

het aangewezen dat de leidinggevenden als eerste de integriteitstraining volgen. Ook tijdens 

de integriteitstrainingen voor de medewerkers, is betrokkenheid van de top van belang. Eén 

van de leidinggevenden kan bijvoorbeeld de dilemmatraining inleiden door een korte 

introductie te geven over het belang en het uiteindelijke doel van de training. 

• Een dilemmatraining mag door de deelnemers niet gepercipieerd worden als de zoveelste 

verplichting want dit wekt mogelijk aversie op. Daarom is het cruciaal om het belang van 

integriteit en ethische dilemma’s op positieve wijze te benadrukken. 

• Om de communicatie vlot te laten lopen spreekt de trainer idealiter dezelfde landstaal als de 

deelnemers aan de training. 

• In de integriteitstraining kan de koppeling gemaakt worden naar excellente politiezorg. Zo 

vormt een integriteitstraining niet weer iets nieuws, maar zorgt men voor integratie van de 

verschillende concepten. 

Als de trainer een manifeste schending te horen krijgt, vormt een terugkoppeling naar het 

management een mogelijkheid. Deze terugkoppeling beperkt zich echter idealiter tot structurele 

aanbevelingen, zoniet komt de vertrouwelijkheid van wat tijdens de training gezegd wordt op de 

helling te staan. Om zo open mogelijk naar de deelnemers toe te zijn, kan de trainer op het einde 

van de training aangeven wat hij al dan niet aan het management zal doorgeven. 

  

 

1.4. MENTALE BARRIERES 

 

In een training werpen de deelnemers vaak typische argumenten op die het vlotte verloop van de 

training kunnen verhinderen. De trainer bespreekt en weerlegt deze zogenaamde mentale 

barrières dan ook bij aanvang van de training (Maesschalck, 2004a; 2005). 

1. “Deze integriteitstraining suggereert dat onze chef twijfelt aan onze integriteit.” 

Een toelichting van het verschil tussen een controlerend en een stimulerend integriteitsbeleid en 

de verduidelijking dat integriteitstrainingen duidelijk in deze laatste benadering passen kan deze 

bedenking meteen nuanceren. Het feit dat het management een integriteitstraining organiseert, 

toont immers op zich al aan dat ze aanvaarden dat hun medewerkers een zekere 

beoordelingsruimte hebben en dat ze bereid zijn om hen te ondersteunen in het omgaan met die 

beoordelingsruimte.  
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2. “Je zou beter onze chefs opleiden, want daar liggen de echte integriteitsproblemen.” 

Dergelijke verhalen over zogenaamde integriteitsschendingen door de chef doen vaak de ronde. 

Niet zelden zijn deze verhalen incorrect en te verklaren door het feit dat de medewerkers maar 

over beperkte informatie beschikken. Toch vormt dit een pertinente opmerking. Leidinggevenden 

hebben, via hun woorden en nog veel meer via hun daden, een cruciale invloed op de integriteit 

van hun medewerkers. Als het inderdaad zo is dat leidinggevenden het zelf niet zo nauw nemen 

met de integriteit, dan legt dit inderdaad een belangrijke hypotheek op de integriteitstraining en 

haar effectiviteit. Toch is het uiteraard mogelijk om ook in die omstandigheden de deelnemers 

van het nut van een integriteitstraining te overtuigen. Men zou dan uitgebreid kunnen ingaan op 

concrete casussen over situaties waarin leidinggevenden zich niet integer gedragen en de 

medewerker zo voor een dilemma stellen. De gezamenlijke bespreking van een dergelijke casus 

onder de medewerkers kan een bemoedigend en ondersteunend effect hebben.  

3. “In de dagelijkse praktijk hebben we niet de tijd om stil te staan bij ethische dilemma’s.” 

Deze bemerking komt meestal naar voor in een later moment in de training, wanneer een 

besluitvormingsmodel wordt toegelicht. Als de deelnemers zien dat dit een vrij veeleisend model 

is dat nogal wat tijd kan vragen, vragen ze zich soms af of het realistisch is om zo een model in 

de drukke dagelijkse praktijk te doorlopen. Drie bedenkingen kunnen dit nuanceren. Ten eerste is 

het natuurlijk niet de bedoeling om het stappenmodel op elke beslissing toe te passen. Het is 

maar nodig voor echte, complexe ethische dilemma’s die tot substantiële morele kosten kunnen 

leiden en waar regels en intuïties geen eenduidige oplossing suggereren. Ten tweede is het niet 

per se noodzakelijk om het besluitvormingsmodel in alle details te doorlopen. Bij de bespreking 

van het model komen ook enkele kleine oefeningen aan bod die men ook heel vlug kan 

toepassen, zonder het volledige model te doorlopen. Tot slot is er natuurlijk het leereffect. Hoe 

meer men het stappenmodel heeft toegepast, hoe beter men het zal beheersen en hoe sneller 

men het kan toepassen. Net zoals andere professionele vaardigheden is ethische besluitvorming 

een vaardigheid die verbetert door oefening en op de duur een soort professionele intuïtie wordt. 

Men moet de stappen van een ethisch besluitvormingsproces wel eerst verschillende keren 

expliciet doorlopen hebben alvorens ze een tweede natuur kunnen worden.  

4.“Integriteitstrainingen zijn wel leuke denkoefeningen om op zoek te gaan naar wenselijk 

gedrag, maar ze zijn weinig relevant voor de harde dagelijkse realiteit, waar we met veel 

meer dan ethiek alleen moeten rekening houden.” 

Net als de vorige bemerking komt ook deze doorgaans later in de training naar voor. Een typisch 

moment daarvoor is wanneer het stappenmodel een eerste keer is toegepast op een casus. Het 

is de rol van de trainer om hier heel kordaat tegen in te gaan, want een dergelijke opmerking gaat 

terug op een fundamentele misvatting over integriteitstrainingen en kan, indien ze niet weerlegd 

wordt, de effectiviteit van de training volledig ondermijnen. De bedoeling van een 
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integriteitstraining is niet om op zoek te gaan naar een mooie oplossing in een ideale wereld, 

maar om te zoeken naar een realistische oplossing in de echte wereld vol complexe belangen 

(inclusief het eigenbelang), tijds- en prestatiedruk, etc. Die harde elementen staan niet buiten het 

proces van ethische besluitvorming, maar moeten er juist in opgenomen worden. Het uiteindelijke 

doel van integriteitstrainingen is dan om de besluitvorming en dus het daadwerkelijke gedrag van 

de deelnemers te beïnvloeden.  

5.“Integriteit kan je niet leren. Je hebt het of je hebt het niet.” 

Dit is gedeeltelijk waar. De fundamentele wil van mensen om “het goede” te doen (hun “moreel 

karakter”) wordt door heel wat factoren beïnvloed, waar een integriteitstraining op zich niet veel 

aan kan veranderen. Een integriteitstraining kan wel het morele oordeelsvermogen van de 

deelnemers aanscherpen. Dit oordeelsvermogen bestaat uit twee componenten: het kennen van 

de waarden en normen die moeten worden nageleefd en de vaardigheid om die waarden en 

normen toe te passen in de dagelijkse praktijk (Hejka-Ekins, 1994). 

 

6. “Een integriteitstraining haalt niets uit, de onderlinge loyaliteit is toch te sterk om 

ethische dilemma’s te kunnen bespreken.” 

Hier verwijst men naar de zwijgcultuur en de sterke onderlinge loyaliteit. Dit fenomeen bestaat, 

maar een dilemmatraining kan net een eerste stap richting cultuurverandering betekenen. Het 

blijft natuurlijk maar één instrument. Cruciaal is de verdere opvolging, bv. het bespreken van 

dilemma’s in later werkoverleg. Maar ook leidinggevenden vervullen hier een erg belangrijke rol: 

zij dienen immers voorbeeldgedrag te stellen. Gebeurt dit niet, zal een cultuurverandering haast 

niet mogelijk zijn. Daarom is het van belang dat integriteitstrainingen eerst door leidinggevenden 

en vervolgens door de overige medewerkers worden gevolgd. 307 

 

 

1.5. INTEGRITEITSTRAININGEN IN DE PRAKTIJK 

 

Volgende uiteenzetting wenst een beeld te geven van verschillende soorten integriteitstrainingen, 

maar fungeert daarnaast ook als een inspiratiebron voor lokale politiezones of federale directies 

die een training wensen uit te werken. De voorbeelden herhalen niet wat hoger is gezegd, maar 

gaan slechts kort in op het concrete traject dat in de opleiding gevolgd wordt. Het is dan ook van 

belang om de voorbeelden te lezen samen met de hoger besproken bouwstenen. Volgende tabel 

biedt een overzicht van de verschillende trainingen en de aanwezige componenten. 

                                                 
307 Ibid. 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Introductie  X  X  X  X 

Theoretische uiteenzetting         

 Filosofische definities   X     

 Praktische definities  X X    X 

 Wetten, procedures, 

deontologische code, etc. 

 X X    X 

 Ethisch 

besluitvormingsmodel 

  X  X   

Zelfstudie         

Actieve inbreng   X X X X  X 

Discussies Begrippen X X      

 Deontologische 

code/waarden 

 X     X 

 Ethisch 

besluitvormingsmodel 

       

Praktische oefeningen  X X X X X  X 

Analyse stakeholders         

Afsluiting training         

 Mondelinge feedback   X X X  X 

 Happy sheets        

 Opstelling actieplan        

 Follow-up systeem   X     

 

Tabel 10: Overzicht van de verschillende trainingen en de aanwezige componenten. 

 

De bestudeerde trainingen zijn de volgende. 

A. “Ethical training” van de “School of police staff and command” (VS) 

B. Dilemma’s als onderwijsinstrument (Pollock en Becker, 1996) 

C. Training morele oordeelsvorming (gemeente Amsterdam) 

D. Dilemmatraining vormingscentrum diensten geestelijke verzorging (Nederlandse krijgsmacht) 

E. Dilemmatraining aanstaande leidinggevenden (Nederlandse krijgsmacht) 

F. Deontologie als instrument voor cultuurevolutie (België) 

E. Dilemmatraining, gebruik makend van de methode van Cooper (Maesschalck, 2004a) 
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1.5.1. “ETHICAL TRAINING” VAN DE “SCHOOL OF POLICE STAFF 

AND COMMAND” (VS) 

 

De “School of Police Staff and Command” van de Eastern Michigan University308 heeft een 

integriteitstraining ontwikkeld voor politieambtenaren. Na een korte introductie van de training, 

gaat deze van start met de fundamentele vraag van “entitlement” (de overtuiging dat men als 

politieagent door zijn/haar positie over specifieke privileges beschikt). Hieromtrent wordt een 

korte discussie georganiseerd. Men gaat ervan uit dat door “entitlement” te bediscussiëren, de 

politieambtenaren de noodzakelijke informatie verkrijgen om onafhankelijke waardengebaseerde 

beslissingen te nemen. Vervolgens bespreekt men praktische casussen aan de hand van de 

“ethische dilemma test”, die zeven vragen omvat die bij elke casus door de trainer aan de 

deelnemers worden voorgelegd. 

1. Is mijn beslissing legaal? 

2. Zou ik deze beslissing nemen als mijn familie mij bijstond? 

3. Hoe zou mijn beslissing me doen voelen binnen twintig jaar? 

4. Is mijn beslissing het waard om mijn job en carrière op het spel te zetten? 

5. Zou ik deze beslissing nemen als ze op video opgenomen zou worden? 

6. Zouden mijn geliefden trots op me zijn of zich voor me schamen? 

7. Volg ik de vooropgestelde code? 

 

Deze training omvat de componenten ‘discussies over belang van integriteit’ (cf. Deel V, 1.3.E.) 

en ‘praktische oefeningen’ (cf. Deel V, 1.3.H.). Het theoretische kader wordt geïntegreerd in de 

praktische oefeningen doordat de trainer de vragen gedurende deze oefeningen steeds herhaalt. 

De ‘Ethical Training School of Police Staff and Command’ is van mening dat de deelnemers 

hierdoor de “ethische dilemma test” optimaal incorporeren. Dit is echter niet wetenschappelijk 

aangetoond. 

 

1.5.2. DILEMMA’S ALS ONDERWIJSINSTRUMENT 

 

De trainingsvorm van Pollock en Becker (1996) werd in de VS al meermaals gebruikt in 

verschillende types van politieagentschappen. Ongeacht de samenstelling, toonde deze 

trainingsvorm zich volgens de auteurs een effectief instrument om realistische problemen, 

waarmee politieambtenaren geconfronteerd worden, te integreren in een formele discussie over 

integer gedrag. Deze trainingen hechten groot belang aan ethische dilemma’s, die fungeren als 

basis voor de inhoud van de training.  

                                                 
308 Informatie over deze training is beschikbaar op http://www.emich.edu/cerns.  
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Gedurende verscheidene uren wordt een theoretisch overzicht geboden inzake ethiek, integriteit, 

waarden, normen en de deontologische code. Vooraleer men overgaat tot de praktijkoefeningen, 

vragen de trainers aan de deelnemers om een ethisch dilemma neer te schrijven waarmee ze al 

geconfronteerd werden. Voorts vraagt men de deelnemers een deontologische code van één zin 

op te stellen. Nadat de trainer al deze deontologische codes verzameld heeft, leidt hij een 

discussie om de uitgesproken waarden te bespreken en de waarden te identificeren die het 

meest frequent voorkwamen in de gegeven antwoorden. Op deze wijze worden de verschillende 

deelnemers actief betrokken in de dilemmatraining. Zij bepalen actief mee wat in het verdere 

verloop van de training besproken en bediscussieerd wordt. 

 

Voor de eigenlijke dilemmabesprekingen (praktische oefeningen) groeperen de trainers de 

dilemma’s in verschillende algemene categorieën in overeenstemming met de waarden die 

uiteindelijk uit de discussie naar voren kwamen. Op deze wijze worden gelijkaardige dilemma’s 

samen besproken en realiseren de deelnemers zich dat vele ethische praktijkcasussen een 

gemeenschappelijke basis hebben. Doordat deze praktijkcasussen anoniem verzameld worden, 

waarborgt men dat een aantal meer mondige deelnemers een bepaald onderwerp niet als 

onbelangrijk kunnen afdoen als minstens één ambtenaar het onderwerp belangrijk genoeg acht 

om het als casus aan te reiken. Vervolgens bediscussieert en analyseert de groep onder leiding 

van de trainer de ethische dimensies van elke categorie en de dilemma’s van de 

politieambtenaren in groep. 

 

Om een analyse van de praktijkcasussen mogelijk te maken, bepalen de trainers allereerst het 

niveau van onenigheid. De trainer kan hiervoor volgende vragen stellen. 

• ‘Wat vereist de wet?’ 

• ‘Wat vereist het beleid?’ 

• ‘Wat vereist uw persoonlijke integriteit?’ 

De trainer vraagt de deelnemers om voor een welbepaalde praktijkcasus een oplossing te vinden 

aan de hand van een aantal vragen, die ondersteuning bieden bij het nemen van een beslissing. 

Alvorens deze dilemma’s aan een ethische analyse te onderwerpen, beschrijft de trainer 

verschillende ethische raamwerken, waaronder ethisch formalisme (iets is goed als het 

overeenstemt met algemene principes en aldus goed bedoeld is), utilitarisme (iets is goed als het 

goede gevolgen heeft voor een groot aantal mensen) en zorgethiek (iets is goed als het 

tegemoetkomt aan de noden van de betrokkenen en als het geen relaties schaadt). De trainer 

vraagt de groep om de meest optimale oplossing voor het dilemma voorop te plaatsen. Deze 

oplossing wordt vervolgens geanalyseerd aan de hand van een specifiek ethisch raamwerk. Elke 

deelnemer moet in staat zijn een besluit te trekken door de verschillende ethische systemen toe 
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te passen. Tezelfdertijd moet de trainer duidelijk maken dat deze ethische systemen niet verward 

mogen worden met morele beslissingen. Zij zijn eerder richtlijnen die een individu in het 

achterhoofd kan houden wanneer hij een ethische beslissing neemt.  

 

Concluderend omvat deze vorm van dilemmatraining verschillende constitutieve bestanddelen, 

waaronder een theoretische uiteenzetting over ethische theorieën, praktische definities, de 

deontologische code (indien voorhanden) en de centraal gestelde waarden (cf. Deel V, 1.3.C.), 

praktische dilemmaoefeningen zonder de bespreking van een formeel ethisch 

besluitvormingsmodel (cf. Deel V, 1.3.H.) en een discussie over waarden (cf. Deel V, 1.3.E.).  

 

1.5.3. TRAINING MORELE OORDEELSVORMING (GEMEENTE 

AMSTERDAM) 

 

De training ‘morele oordeelsvorming’ wil een cultuur van professionele verantwoordelijkheid 

bevorderen door te werken aan integriteit. De training ‘morele oordeelsvorming’ richt zich op 

leidinggevenden en medewerkers die hun werk naar eer en geweten doen, maar wel 

geconfronteerd worden met moeilijke beslissingen en lastige situaties. De training maakt de 

deelnemers niet enkel bewust van het belang van een integere ambtsuitoefening door de 

introductie en analyse en bespreking van reële voorbeelden, maar biedt de deelnemers 

eveneens een houvast door middel van een ethisch besluitvormingsmodel (het 

zevenstappenplan).  

Een training ‘morele oordeelsvorming’ oriënteert zich allereerst theoretisch op integriteit. Wat is 

integriteit? Waarom is er in de samenleving zoveel aandacht voor morele vraagstukken? Waarom 

is een integere ambtsuitoefening binnen de overheid (waaronder politie) zo belangrijk? Wat is het 

beleid dat door de overheid (politie) gevoerd wordt? Wat houden de basiswaarden en de 

gedragscode in?  

Vervolgens worden enkele kwesties betreffende het morele oordeel besproken. De belangrijkste 

vragen hierbij zijn of het morele oordeel relatief is en of het afhankelijk is van waarden en 

normen. Het morele oordeel wordt verder onderscheiden van het pragmatische (werkt dit?), het 

esthetische (is dit mooi?), het religieuze (komt dit overeen met de religieuze voorschriften?) en 

het juridische (is dit legaal?) oordeel. Een handeling wordt in de training omschreven als moreel 

juist als ‘er recht wordt gedaan aan de ander, als er voldoende rekening wordt gehouden met de 

rechten, de belangen en de wensen van de betrokkenen’.  

Tot slot kunnen de deelnemers eigen integriteitsvraagstukken uit de werkpraktijk aanreiken, waar 

de trainer een inventaris van opmaakt die hij in de verdere training gebruikt. In een tweede deel 

oefent men de morele oordeelsvorming. Hierbij wordt het zevenstappenplan van Van 
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Luijk/Karssing eerst geïntroduceerd (cf. Deel V, 1.3.C.) en vervolgens toegepast op enkele 

ingebrachte praktijksituaties.  

 

De training “morele oordeelsvorming” neemt twee dagdelen in beslag. Men kan voor een meer 

uitgebreide training van vier dagdelen (1dag) opteren, waar meerdere door de deelnemers 

vooropgestelde praktijksituaties aan de orde komen. Een tweedaagse training biedt de 

mogelijkheid om de training op een nog grondigere wijze aan te pakken. Zo kan men de 

deelnemers nog meer vertrouwd maken met de methodiek en met het bevragen van de morele 

aspecten van het doen en laten. Bovendien kan men meer specifieke aandacht besteden aan de 

basiswaarden en de gedragscode van die specifieke dienst. Ook kunnen de deelnemers oefenen 

in het voeren van een collegiaal gesprek over morele dilemma’s. De training beoogt aldus dat 

medewerkers hun morele competenties ontwikkelen en beter in staat zijn om gezamenlijk 

concrete situaties uit de werkpraktijk te onderzoeken. Via vervolgbijeenkomsten kan men dit 

onderhouden. De mogelijkheid van deze bijeenkomsten wordt op het einde van de 

dilemmatrainingen vermeld. 

 

Deze training morele oordeelsvorming omvat verschillende constitutieve elementen. Allereerst 

worden praktische definities, filosofische definities en een zevenstappenplan (morele 

oordeelsvorming) theoretisch behandeld (cf. Deel V, 1.3.C.). Verder worden praktische 

dilemmaoefeningen verricht (cf. Deel V, 1.3.H.). Op het einde van de training worden de 

verschillende follow-up mogelijkheden besproken (cf. Deel V, 1.3.J.).  

 

1.5.4. DILEMMATRAINING (NEDERLANDSE KRIJGSMACHT) 

 

Het vormingscentrum van de diensten geestelijk verzorging bij de Nederlandse krijgsmacht 

hanteert twee types van integriteitstrainingen. Hun training voor leidinggevenden is gebaseerd op 

het model dat hoger (cf.1.3.2.3.4.4.) werd toegelicht. Daarnaast biedt het centrum ook een 

training aan voor het basiskader die gebruik maakt van een veel minder complex 

besluitvormingsmodel dat bovendien op een veel inductievere manier wordt aangebracht. In die 

opleiding voor het basiskader presenteert men allereerst een aantal voorbereide cases, waarin 

een hoofdpersoon een (gegeven) dilemma ervaart. De trainer kiest voor casussen die de 

doelgroep aanspreken. De dilemma’s passen idealiter binnen de belevingswereld van de 

deelnemers.  

Nadat een case gepresenteerd wordt, controleert de trainer of de deelnemers van de training het 

probleem en het dilemma begrijpen. ‘Wat is hier het probleem?’ 

‘Wat is hier het dilemma?’ 

‘Begrijpen jullie voor welke keuze de hoofdpersoon in het dilemma staat?’ 
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Vervolgens laat de trainer de verschillende deelnemers een voorlopige keuze maken. 

‘Wat vind je dat de hoofdpersoon moet doen?’ 

Hierna noteert de trainer de verschillende persoonlijke keuzes op een bord. 

‘Vertel eens waarom je deze keuze maakt?’ 

Het doel van deze tussenstap is om de discussie, die nog volgt, alvast een goede basis te geven. 

De trainer gaat hier verder na hoe de verdeling van de groep is over de verschillende gekozen 

oplossingen voor het dilemma. 

In de derde fase zet men de personen met een gelijke mening samen in kleinere groepjes. Zo 

worden de keuzes en argumenten groepsgewijs besproken. Door de meningen plenair te 

bespreken, worden de groepjes met elkaars argumenten geconfronteerd. Deze derde fase 

verdient de meeste aandacht daar men hier de grootste leerwinst behaalt. De trainer leidt de 

discussie door vragen te stellen over verschillende aspecten.  

(a) de eerlijkheid van de keuze 

• Wat vinden we van de keuze? Welke is het eerlijkst? 

• Zou je zelf zo behandeld willen worden? 

• Waarom vind je dat de belangen van de hoofdpersoon meer (of minder) van 

belang zijn dan die van de ander? 

• Is er een partij die meer recht heeft op bescherming dan de andere partij? Zo ja, 

waarom? 

(b) de rechtvaardigheid van de keuze 

• Welke oplossing is het meest rechtvaardig en waarom? 

• Behandelt de persoon in kwestie de betrokkenen zoals jij behandeld zou willen 

worden? 

• Zou je jezelf later recht in de ogen kunnen kijken om deze beslissing? 

• Wat zou het zwaarst moeten wegen in het nemen van een beslissing: de wet of 

uw geweten? 

(c) de wettelijkheid van de keuze 

• Zijn de oplossingen wettelijk toegestaan? 

• Vind je dat de hoofdpersoon in dit geval de wet zou moeten overtreden? 

• Wat zou in dit geval het zwaarst moeten wegen: “dat het niet mag of dat het niet 

kan?” 

 

Tot slot rondt men de discussie af. De bedoeling van deze stap is de deelnemers de gelegenheid 

te geven om hun voorlopige standpunt te kunnen wijzigen op basis van betere standpunten of 

argumenten. Uiteindelijke wordt gevraagd naar hun definitieve standpunt. Wat vind je nu dat de 

hoofdpersoon eigenlijk zou horen te doen en wat heeft voor jou daarbij de doorslag gegeven? In 
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de afsluiting van de training kan men het belang van integriteit nogmaals benadrukken en de 

deelnemers om feedback vragen. 

 

Deze dilemmatraining focust op het verrichten van praktische dilemmaoefeningen (cf. Deel V, 

1.3.H.), waarbij een beperkt theoretisch kader aangereikt wordt.  

 

1.5.5. TRAINING VOOR AANSTAANDE LEIDINGGEVENDEN 

(NEDERLANDSE KRIJGSMACHT) 

 

Naast de training voor het basiskader biedt het vormingscentrum ook een training aan voor 

leidinggevend personeel die gebruik maakt van het hoger (cf. 1.3.2.3.4.2.) toegelicht 

besluitvormingsmodel.309 

 

Het ethische besluitvormingsmodel wordt allereerst beschreven aan de hand van een praktische 

case. Men kan er enerzijds voor opteren de deelnemers de verschillende stappen individueel te 

laten doorlopen, waarna een groepsdiscussie plaatsvindt over het besluit en de argumenten. Men 

kan anderzijds de keuze maken om de verschillende stappen in groep te bespreken. Stap 3 wordt 

dan tijdens de plenaire bespreking eerst in subgroepjes voorbereid. Vervolgens wordt het model 

verder ingeoefend aan de hand van andere voorbeelden. 

 

Deze training geeft een theoretische uiteenzetting van een ethisch besluitvormingsmodel (cf. 

Deel V, 1.3.C.), waarna praktische dilemmaoefeningen (cf. Deel V, 1.3.H.) worden verricht om het 

model in te oefenen. Het ethische besluitvormingsmodel integreert eveneens een analyse van de 

stakeholders. 

 

1.5.6. “DEONTOLOGIE ALS INSTRUMENT VOOR 

CULTUUREVOLUTIE” (BELGIË) 

 

Deze training is bestemd voor politieambtenaren van het officierenkader.310 De training wenst de 

officieren bij te brengen hoe zij de deontologische code kunnen gebruiken om veranderingen in 

de politiecultuur van hun korps te bewerkstelligen. 

De voormiddag wordt voorbehouden voor een theoretische uiteenzetting. Allereerst wordt aan de 

deelnemers een dvd getoond, waarin de politie mensen uit het veld, maar eveneens 

professionals inzake deontologie/integriteit aan het woord laat over het belang van een 

deontologische code. Vervolgens geeft ook de trainer een theoretische uiteenzetting. Hierin 

                                                 
309 Zie http://www.beukbergen.nl/ethiek/diltrain.htm.  
310 Deze training wordt gegeven door Dominique Van Ryckeghem, Alain Collier, Eric Cobut, Renato Guion, e.a. 
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worden begrippen als integriteit, ethiek en deontologie verklaard, wordt dieper ingegaan op de 

achterliggende context van ethiek en deontologie bij de politie, en wordt een analyse 

gepresenteerd van de deontologische code van de Belgische politiediensten. 

In een tweede theoretisch deel gaat men dieper in op cultuur en deontologie: definiëring van het 

begrip cultuur, studie van politiecultuur, cultuur en cultuurverandering, cultuur en deontologie. De 

trainer sluit dit theoretische luik af met de bespreking van de twee invalshoeken van een 

integriteitsbeleid (controlerend en stimulerend) en de wijze waarop deontologie gebruikt kan 

worden als component van een integriteitsbeleid. De rol van leiderschap wordt benadrukt. 

In de namiddag wordt ruimte voorzien voor discussie in werkgroepjes. Zij krijgen de opdracht om 

twee waarden die zij belangrijk achten op een concrete wijze in te vullen. Binnen de werkgroep 

wordt een externe moderator voorzien die de gesprekken in goede banen leidt. Op het einde van 

de dag worden de verschillende waarden plenair gepresenteerd en besproken. 

 

Deze training besteedt aandacht aan een theoretische uiteenzetting betreffende een aantal 

belangrijke begrippen op het gebied van integriteit (cf. Deel V, 1.3.C.), en besteedt daarnaast ook 

de nodige aandacht aan het constitutieve bestanddeel discussie (cf. Deel V, 1.3.E.). Er worden 

geen praktische oefeningen gemaakt over de concrete dilemma’s waarmee leidinggevenden 

geconfronteerd worden. 

 

1.5.7. DILEMMATRAINING GEBRUIK MAKEND VAN DE METHODE 

VAN COOPER (MAESSCHALCK, 2004a) 

De training, uitgewerkt door Maesschalck (2004a), wordt uitgebreider besproken. Deze 

trainingsvorm werd ondertussen reeds een 50-tal keren toegepast in overheidsorganisaties in 

België, waaronder eenmaal bij politie. In het kader van dit onderzoek werd de trainingsvorm 

immers uitgetest in de politiezone HERKO onder acht politieambtenaren en twee CALOG-

personeelsleden. 

 

1.5.7.1. INLEIDING VAN DE TRAINING 

 

Bij wijze van inleiding is het belangrijk om het thema ambtelijke integriteit op theoretische wijze te 

situeren. Het vermijden van een te moeilijk en te academisch taalgebruik is aan te bevelen. 

• Wat wordt verstaan onder ambtelijke integriteit?  

• Waarom krijgt het thema de jongste tijd zoveel aandacht?  

• Hoe ziet een ambtelijk integriteitsbeleid eruit?  

• Wat is een ethisch dilemma?  

Daarna kan de trainer toelichting verschaffen over de eigenlijke dilemmatraining.  
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• Wat is het doel van de training?  

• Hoe is de training gestructureerd?  

Het is belangrijk hierbij de open dialoog en de vertrouwelijkheid van de door de deelnemers 

aangebrachte casussen te benadrukken. Men kan ook enkele opwarmingsoefeningen doen. De 

trainer kan bijvoorbeeld een lijst met waarden voorleggen aan de deelnemers en hierover een 

verkennende discussie op gang brengen door te vragen naar de drie belangrijkste waarden. Zo 

worden de deelnemers reeds bij aanvang van de training actief betrokken. Hierbij vermijdt de 

trainer wel best om al te lang bij dergelijke, eerder abstracte, discussies te blijven stilstaan. Een 

dilemmatraining werkt immers het best rond concrete casussen. Het is ook van belang dat de 

trainer al in het begin van de training peilt naar de verwachtingen en eventuele vragen van de 

deelnemers. Vaak komen daarbij ook mentale barrières naar voor die een vlot verloop van de 

verdere training zouden kunnen hinderen. 

 

Vervolgens gaat de eigenlijke dilemmatraining van start. Naar analogie met de twee individuele 

doelstellingen van een dilemmatraining, wordt de training opgesplitst in twee delen. In het eerste 

deel worden de waarden en normen zoals die binnen de organisatie gelden toegelicht. In het 

tweede deel wordt, aan de hand van denkkaders en hulpmiddelen, de vaardigheid ingeoefend om 

die waarden en normen toe te passen binnen de organisatie. Dit gebeurt aan de hand van het 

stappenmodel van Cooper (cf. Deel V, 1.3.C.). 

 

1.5.7.2. DEEL I: VOORSTELLING NORMEN- EN WAARDENKADER 

 

In dit eerste deel van de training wordt aan de medewerkers een overzicht geboden van wat, qua 

integriteit, van hen verwacht wordt. Daarbij krijgen ze een overzicht van zowel de meer concrete 

normen en gedragsrichtlijnen (bv. “ambtenaren mogen geen geschenken van substantiële 

waarde aanvaarden”) als de abstracte waarden (bv. legaliteit, objectiviteit) waarop ze gebaseerd 

zijn. Het gaat dus niet enkel om de presentatie van het juridische kader (wat per definitie beperkt 

is tot het “morele minimum”), maar ook van meer ambitieuze waarden, zoals die ook bv. in de 

missie van de organisatie vermeld staan.  

 

In welke vorm het waarden- en normenkader gepresenteerd wordt, hangt af van minstens twee 

zaken: het integriteitsbeleid van de organisatie en de achtergrond van de deelnemers. Als de 

organisatie over een deontologische code beschikt, is dit uiteraard het ideale instrument om het 

waarden- en normenkader te presenteren. Als een dergelijke code niet bestaat, of als deze 

beperkt is tot algemene waarden en principes, bespreekt men best daarnaast ook wat relevante 

wet- en regelgeving: het hoofdstuk rechten en plichten in het statuut, wet- en regelgeving op 

openbaarheid van bestuur, etc. Afhankelijk van de functie van de deelnemers kan men ook nog 
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specifiekere wet- en regelgeving bespreken. Als de training bv. wordt gegeven bij een groep 

rechercheurs, zou men kunnen focussen op de wet- en regelgeving betreffende bijzondere 

opsporingstechnieken. De inhoud van deze bespreking zal uiteraard ook afhangen van de 

anciënniteit van de deelnemers. Als het gaat om ervaren deelnemers zal deze zich beperken tot 

een opfrissing van de algemene principes en eventueel een wat gedetailleerdere bespreking van 

enkele specifieke problemen. Bij een dilemmatraining voor nieuwkomers zal het overzicht een 

meer inleidend en algemeen karakter hebben. 

 

Het is belangrijk te benadrukken dat dit eerste deel vooral dient om voldoende achtergrond te 

verschaffen voor de eigenlijke dilemmabesprekingen en om ervoor te zorgen dat de deelnemers 

in ongeveer hetzelfde begrippenkader discussiëren over de eigenlijke dilemma’s. Het is in elk 

geval niet de bedoeling om hier een exhaustieve ex cathedra behandeling van de 

voorgeschreven deontologie te geven. De klemtoon ligt op het tweede deel van de 

dilemmatraining. Mocht blijken dat de deelnemers toch behoefte hebben aan een grondigere 

bespreking van het normen- en waardenkader, dan zal de trainer hen doorverwijzen naar het 

vervolgtraject van de training en aan de opdrachtgever voorstellen hierover een gespecialiseerde 

toelichting of opleiding te organiseren. De dilemmatraining is daarvoor echter niet het meest 

geschikte moment.311 

 

1.5.7.3. DEEL II: TOEPASSEN WAARDENKADER 

 

Dit tweede deel is de eigenlijke kern van de dilemmatraining. Hierin wordt het stappenmodel om 

ethische dilemma’s aan te pakken voorgesteld en ingeoefend. De bedoeling van dat model is 

tweevoudig. Ten eerste helpt het om de stappen die men vaak impliciet zet wanneer men met 

een dilemma geconfronteerd wordt, te expliciteren. Door iets te expliciteren maakt men het 

makkelijker om het te verbeteren: men kan bv. veel beter zien welke stappen worden 

overgeslagen of te weinig aandacht krijgen. Ten tweede helpt zo een stappenmodel ook om het 

besluitvormingsproces te structureren. Dit is zowel op individueel als op collectief niveau relevant. 

Wat dit laatste betreft, is het evident dat een stappenmodel helpt om structuur te geven aan de 

discussie tussen de deelnemers aan de dilemmatraining. Het voorkomt dat argumenten herhaald 

worden of dat telkens in cirkels wordt gedacht. Maar ook individueel kan het soms erg nuttig zijn 

om de gedachten eens “op een rijtje te zetten.” Een stappenmodel kan (net als andere 

structurerende hulpmiddelen zoals checklists of matrices) helpen om de gedachten te 

structureren en op een systematischere manier naar oplossingen te zoeken.  

 

                                                 
311 Het gebruik van zeer concrete waarden werd in de proefdilemmatraining in de lokale politiezone HERKO als positief 
ervaren. 
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Het stappenmodel van Cooper (cf. Deel V, 1.3.C.) wordt best toegelicht aan de hand van een 

concrete casus en dat zal hier, bij wijze van voorbeeld, ook gebeuren. Typisch wordt bij het begin 

van dit tweede deel aan de deelnemers gevraagd om de casus te lezen, waarna het model wordt 

toegelicht tegen de achtergrond van deze casus. Daarna worden nog een tweetal door de trainer 

rondgedeelde casussen plenair behandeld, waarna de casussen van de deelnemers zelf (die 

doorgaans vooraf opgestuurd werden naar de trainer) aan bod komen, al dan niet vooraf 

besproken in aparte groepjes. De trainer bewaakt hierbij telkens dat alle stappen doorlopen 

worden en dat er geen worden overgeslagen. Anders zal de training weinig impact hebben op de 

latere redeneringen in de praktijk. Uiteraard kan achteraf wel gediscussieerd worden over het nut 

van elk van de stappen, maar men kan dit pas echt beoordelen nadat men zelf effectief eens alle 

stappen doorlopen heeft in een aantal oefeningen. 

Het model werd hoger reeds voorgesteld (cf. 1.3.2.3.4.1.), maar wordt hier verder toegelicht aan 

de hand van een voorbeeld. In een training kan het model om didactische redenen aangepast 

worden. Voor sommige doelpublieken kan het als te academisch en complex ervaren worden en 

dan kan men het model herformuleren in termen van praktische vragen.312 

 

In een eerste stap wordt het dilemma zo objectief mogelijk beschreven. Omdat het hier om een 

fictief voorbeeld gaat waarvan de beschrijving door de trainer wordt rondgedeeld, is dit hier niet 

echt een probleem. In de praktijk is dat echter minder evident dan het op het eerste zicht lijkt. Een 

ethisch dilemma gaat immers vaak gepaard met sterke emoties en dan is het niet altijd 

gemakkelijk om een objectieve beschrijving te geven, zonder een al een te sterk waardeoordeel 

in de beschrijving te stoppen. 

 

Jij bent Erik, een politieambtenaar in een politiezone van een vijfhonderdtal medewerkers. Je 

werkt op de dienst interventie en hebt een zeer aangename relatie met je teamleden. Buiten de 

diensturen organiseren jullie regelmatig uitstapjes. Eén van je collega’s, Jan is een zeer 

aangename persoon en een goede persoonlijke vriend. Hij heeft de laatste tijd echter wat 

huiselijke problemen, die ook hun weerslag hebben op het werk. Hij is vaak slechtgeluimd en 

opgehitst, ook in contact met de burger. Reeds een aantal keren heeft hij zich verbaal zeer 

agressief gedragen tegenover burgers, met wat geduw en getrek tot gevolg. Eén burger heeft hij 

zelfs een slag tegen het hoofd gegeven. Je voelt je hier als teamlid wat ongemakkelijk bij en hebt 

hem hier al over aangesproken. Hij wuift je opmerkingen echter weg en stelt dat men in onze 

huidige samenleving harder moet zijn ten opzichte van de mondige burger. Je bent het niet alleen 

oneens met zijn huidig gedrag tegenover burgers, maar vreest dat hij op een bepaald moment 

nog verder zal gaan. Je vraagt je af of je zijn gedrag en je vrees voor een mogelijke escalatie van 

                                                 
312 Analyse op basis van proefdilemmatraining (Politiezone HERKO, 3 oktober 2007). 
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zijn gedrag moet melden aan je overste. Zal dit je goede persoonlijke relatie met Jan niet op het 

spel zetten? Wat zijn je opties? Wat zal je doen? 

Soms reageert men, na de lectuur van dit dilemma, dat dit eigenlijk geen dilemma is voor Erik (de 

“jij”-figuur), maar voor Jan. Het is immers Jan die het ethische probleem veroorzaakt en daar 

verantwoordelijk voor is. Dat klopt niet. Het is natuurlijk wel zo dat het probleem veroorzaakt 

wordt door Jan, maar dat betekent niet dat Erik geen ethische verantwoordelijkheid zou hebben 

en niet voor een dilemma zou staan. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn handelen. 

Om de beschrijving van het dilemma nog vollediger te maken, wordt een korte 

stakeholderanalyse uitgevoerd: alle actoren die een belang hebben bij het dilemma worden 

opgesomd en hun belangen worden beschreven. In dilemmatrainingen blijkt geregeld dat men bij 

een dergelijke opsomming telkens twee soorten stakeholders uit het oog verliest. Ten eerste 

vergeet men soms zichzelf te vermelden, hoewel de “jij”-figuur in dit dilemma duidelijk ook 

bepaalde belangen heeft in deze situatie. Nog belangrijker is dat men soms de onzichtbare 

slachtoffers vergeet te vermelden. Hier zijn dat bijvoorbeeld de mensen die mogelijk het 

slachtoffer zullen zijn van de agressieve uitlatingen van Jan. Het is dus belangrijk om zowel met 

de zichtbare als met de onzichtbare stakeholders rekening te houden. 

 

De tweede stap houdt de omschrijving van het probleem in ethische termen in. Dit blijkt één van 

de moeilijkste stappen te zijn en het is vaak de stap die het snelst sneuvelt als er tijdsdruk is. 

Toch is deze stap essentieel omdat het eigenlijke dilemma hier geformuleerd wordt als een 

spanning tussen waarden. Dat is vaak moeilijk omdat mensen van nature geneigd zijn problemen 

te definiëren in praktische termen. Voor de meeste problemen is een dergelijke praktische 

omschrijving voldoende. Wanneer het om een belangrijk ethisch dilemma gaat, is het echter 

belangrijk om een abstractieniveau hoger te gaan en te expliciteren welke waarden hier relevant 

zijn. Dit helpt om een beter inzicht te krijgen in het probleem, om de latere afweging tussen de 

handelingsalternatieven op weloverwogen manier te kunnen maken. In deze stap komt het er dus 

op aan om de relevante waarden op te sommen (bv. uit de deontologische code) en hun 

onderlinge spanning te identificeren. Het is vooral dat wat soms voor moeilijkheden zorgt. In het 

voorliggende dilemma is het eenvoudig om waarden en principes op te sommen die ervoor 

pleiten om in te grijpen: loyauteit ten opzichte van de burger, kwaliteit van het politiewerk, etc. Al 

deze waarden wijzen in dezelfde richting, maar toch gaat het om een ethisch dilemma, dus moet 

er per definitie ook een waarde zijn die ervoor pleit om de situatie niet aan een leidinggevende 

aan te geven. Die is er inderdaad, namelijk de waarde ‘collegialiteit’. Deze waarde weegt binnen 

de politieorganisatie zeer zwaar door. Uw ingreep kan de relatie met Jan immers voor jaren 

verzieken. 

Men kan dit dilemma trouwens ook zien als een conflict tussen twee invullingen of twee 

interpretaties van één waarde, in dit geval twee interpretaties van de waarde “loyauteit.” In deze 
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casus gaat het inderdaad om een conflict tussen loyauteit t.o.v. de burger en de 

organisatiedoelstellingen enerzijds en loyauteit t.o.v. de collega (Jan) anderzijds. Er zijn dus vaak 

verschillende manieren om deze tweede stap uit te voeren. Het belangrijkste is dat men het 

praktische probleem overstijgt en het probleem in ethische termen formuleert. 

 

In de derde stap worden de alternatieve actiemogelijkheden geïdentificeerd, eerst in objectieve 

en dan in ethische termen. Hierbij is de grote uitdaging om de neiging te onderdrukken om 

slechts twee oplossingen te zien. In dit geval: ofwel stellen we de directe overste op de hoogte, 

ofwel zijn we loyaal ten opzichte van Jan en laten we het op zijn beloop. Cooper (1998: 23-24) 

merkt op dat mensen inderdaad een sterke neiging hebben om in dichotomieën te denken bij het 

oplossen van een probleem. Als het om een ernstig ethisch dilemma gaat, is het nuttig om die 

neiging te onderdrukken en actief en creatief op zoek te gaan naar alternatieven. Het gebeurt 

zelden of nooit dat een dilemma maar twee oplossingen heeft. Hierna volgen enkele voorbeelden 

van alternatieven voor ons huidig dilemma, die in verschillende trainingen aan bod kwamen, de 

ene al wat realistischer dan de andere. 

• Jan trachten te overtuigen dat hij problemen heeft en misschien mogelijke oplossingen 

aanreiken (relatietherapeut, training inzake geweldbeheersing,…). 

• De andere collega’s samenroepen en vragen of zij de agressiviteit ook opgemerkt hebben. Zo 

ja, dan kan je samen tot een oplossing komen. 

• Het probleem toevertrouwen aan een nabije collega en zijn advies vragen. 

• Een anonieme melding doen bij de dienst Intern Toezicht. 

• Een gesprek voeren met zijn vrouw en haar duidelijk maken dat hun problemen een weerslag 

hebben op het werk. 

 

Deze derde stap wordt als een brainstormoefening beschouwd. De deelnemers moeten vrij en 

creatief kunnen denken en zo maximaal hun morele verbeelding laten werken. De trainer 

bewaakt deze fase streng en breekt eventuele censuur of kritiek op voorstellen meteen af. De 

beoordeling en afweging van de alternatieven is pas voor de volgende twee stappen.  

 

Met de mogelijke alternatieve oplossingen opgesomd, komt het er in de volgende stap op aan om 

de consequenties van elk van die alternatieven te “projecteren.” Ook hier zijn creativiteit en 

inbeeldingsvermogen cruciaal. Wanneer mensen een beslissing nemen, “projecteren” ze meestal 

de gevolgen van de handelingsalternatieven. In hun hoofd speelt zich dan een soort mentale film 

af voor elk van de alternatieven. Het kan echter aangewezen zijn om dit proces wat te 

expliciteren en te formaliseren, om zo de beperkingen ervan te zien en die te kunnen vermijden. 

Immers, de film die we afspelen in een typisch besluitvormingsproces heeft doorgaans een heel 

eenvoudig scenario. In de voorliggende casus kan dat bv. zijn: “Als ik hier gewoon het probleem 
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aankaart bij een leidinggevende, dan is het probleem van de baan.” Net zoals het denken in 

termen van dichotomieën, is ook dit denken in eenvoudige scenario’s een effectieve strategie in 

de meeste situaties, maar niet voldoende bij een complex ethisch dilemma zoals datgene wat 

voorligt. Om dit idee te verduidelijken werkt Cooper (1998) de metafoor van de mentale film 

verder uit. Hij beschrijft hoe we bij besluitvorming vaak in heel eenvoudige films denken: korte, 

stille melodrama’s in zwart-wit met een erg voorspelbaar scenario, eerder dan grote epische 

producties in kleur met stereogeluid en complexe plots. Nochtans, hoe creatiever de scenario’s 

voor de verschillende alternatieven in ons ethisch dilemma, hoe beter de kwaliteit van onze 

ethische besluitvorming zal zijn. In de dilemmatraining wordt dus gevraagd aan de deelnemers 

om zo creatief mogelijk te zijn in de ontwikkeling van scenario’s voor elk van de voorliggende 

alternatieven. De gevolgen van het alternatief “gewoon het probleem aankaarten bij een directe 

overste” kunnen bijvoorbeeld veel verregaander zijn dan op het eerste zicht lijkt. De relatie met 

Jan kan hierdoor sterk verzieken, maar ook de relatie met de overige collega’s kan hierdoor 

ernstig beschadigd worden. Je wordt aanzien als een verrader. Het kan zelfs zover gaan dat je 

door hen tegengewerkt wordt, waardoor problemen in jouw schoenen geschoven worden en jij 

hiervoor moet boeten. Ook je gezinsleven kan hieronder lijden. Dergelijke “projecties” maakt men 

voor elk van de plausibele alternatieven. Daarbij komt het erop aan om zo open mogelijk te zijn 

en te vermijden dat men rampscenario’s ontwikkelt voor de alternatieven die men niet verkiest, 

terwijl men blind blijft voor de mogelijk negatieve gevolgen van het geprefereerde alternatief. In 

de praktijk zal men de alternatieven aan elkaar koppelen in een proces van opeenvolgende 

fasen. Eerder dan met een lange lijst alternatieven kom je dan tot een beperkt aantal scenario’s. 

Een voorbeeld van zo een scenario is het volgende. Je zou eerst Jan kunnen proberen 

overtuigen om toch iets aan zijn probleem te doen en pas als dat niet lukt, wordt het probleem 

besproken met een collega. Als dit ook niet tot de gewenste effecten leidt, kan men meer druk 

zetten op Jan door ermee te dreigen dit aan de directe overste te rapporteren, etc. Het is nuttig 

om de opeenvolging van die fasen op voorhand al uit te werken in een oefening van 

scenariobuilding. Het is echter evident dat, in werkelijkheid, de overgang naar een volgende fase 

(in dit geval ook meteen een stap verder in de escalatie van het conflict met de chef) gepaard 

gaat met een nieuw moment van ethische besluitvorming. Immers, nadat men iets gedaan heeft, 

verandert de situatie (zie stap 1) en dient het besluitvormingsproces opnieuw doorlopen te 

worden. In die zin is ethische besluitvorming dus een constant en iteratief proces, waarbij men de 

situatie geregeld opnieuw evalueert en zich voortdurend bereid toont om het gekozen pad te 

veranderen als nieuwe gegevens of nieuwe inzichten dit noodzakelijk maken. 

 

Na afloop van stap 4 beschikt men dus over een lijst met alternatieve actiemogelijkheden (of in 

de praktijk vaak alternatieve scenario’s die elk opgebouwd zijn uit verschillende opeenvolgende 

acties) en een projectie van de mogelijke gevolgen die op elk van die acties volgen. In de vijfde 
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en laatste stap wordt een keuze gemaakt tussen deze alternatieven. In deze laatste fase is het 

proces niet meer lineair. Nu gaat het om een parallelle afweging tussen de verschillende 

alternatieven: een complexe evenwichtsoefening waarbij voor elk van de alternatieven heel wat 

overwegingen in rekening worden gebracht. Geïnspireerd door Cooper proberen we deze 

evenwichtsoefening wat te analyseren. In essentie overweegt men, voor elk alternatief, drie 

zaken. 

Allereerst wordt voor elk alternatief gespecificeerd hoeveel relatief belang het hecht aan elk van 

de waarden die opgesomd waren in stap 2. Dit is natuurlijk het makkelijkst voor de twee meest 

evidente en uitgesproken oplossingen. Als je bijvoorbeeld beslist om te melden aan de overste, 

dan geef je grote prioriteit aan “loyauteit t.o.v. de chef”, terwijl je “loyauteit ten opzichte van de 

collega” op de achtergrond schuift. Bij creatievere tussenoplossingen is de oefening moeilijker 

omdat het relatieve belang van de waarden subtieler is en omdat het dan vaak afhangt van hoe 

men de waarden definieert. Het komt er vooral op aan om een beeld te hebben van wat de 

morele kosten (i.e. welke waarden worden geschonden?) zijn bij elk alternatief en of men, in het 

besef dat morele kosten per definitie onvermijdelijk zijn in een ethisch dilemma, in staat is met 

deze kosten te leven. 

 

Voor elk van de alternatieven gaat men vervolgens na welke redenen de keuze voor dat 

alternatief het meest ondersteunen. Ook hiervoor kan morele verbeelding erg nuttig zijn. Cooper 

adviseert om zich zo levendig mogelijk voor te stellen dat men het alternatief moet verantwoorden 

aan een relevant publiek: het management van de organisatie, politieke verantwoordelijken, een 

tuchtcommissie, een parlementaire onderzoekscommissie, etc. Deze oefening is erg nuttig omdat 

ze helpt om een onderscheid te maken tussen drogredenen die je jezelf voorhoudt om je in te 

dekken en echte redenen die ook de test van een publieke beoordeling kunnen weerstaan. In 

tegenstelling tot stap 4 gaat het bij deze oefening niet om een projectie naar de toekomst. Het 

doet er m.a.w. niet toe of je jezelf ook effectief ooit zal moeten verantwoorden.  

 

Tot slot probeert men hier na te gaan of een alternatief overeenkomt met het morele zelfbeeld, 

door zich op voorhand voor te stellen welke gevoelens zich zouden manifesteren bij een bepaald 

alternatief: schuldgevoel, wroeging, schaamte, trots, voldoening, etc. Een erg goede oefening 

hiervoor is om zich, opnieuw zo levendig mogelijk, voor te stellen hoe men zich zou voelen als de 

genomen beslissing op de voorpagina van alle kranten zou staan.  

 

Door op die manier respectievelijk de waarden, de redenen en de emoties bij elk van de 

alternatieve scenario’s op te sommen en tegenover elkaar af te wegen komt men uiteindelijk tot 

een beslissing. Uiteraard ligt de nadruk bij de dilemmatraining op het proces, niet op vinden van 

dé ultieme oplossing. Toch is het belangrijk om minstens bij enkele van de besproken casussen 
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(vooral casussen die door de deelnemers zelf zijn aangebracht) ook effectief door te denken tot 

aan een beslissing. Zoniet bestaat het risico dat de deelnemers met het gevoel achterblijven dat 

het stappenmodel vooral een intellectueel instrument is voor boeiende discussies, maar niet één 

dat echt helpt bij de zoektocht naar oplossingen. 

 

1.5.7.4. AFSLUITING VAN DE TRAINING 

 

Nadat het stappenmodel uitgebreid is ingeoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden en nadat 

eventuele andere modellen zijn voorgesteld en ingeoefend, is het belangrijk om terug te keren 

naar het oorspronkelijke model en de kern ervan nog eens samen te vatten. Met het oog op het 

vervolgtraject van de training, is het ook goed om met de deelnemers te bespreken wat in de 

organisatie moet gebeuren opdat de impact van de training maximaal zou zijn. Tot slot moet ook 

de training zelf geëvalueerd worden aan de hand van een happy sheet. 

 

 

2. FOCUS OP METINGEN 

 

2.1. INLEIDING 

 

In dit hoofdstuk over het meten van integriteit focussen we vooral op gestandaardiseerde 

metingen die doorgaans kwantitatief geanalyseerd worden. Dergelijke metingen kunnen 

plaatsvinden op verschillende niveaus (Huberts e.a., 1996; Karren en Zacharias, 2007). 

• Op het niveau van het individu (microniveau) zijn er de individuele integriteitstesten, met als 

doel het individu aan de hand van de meting te beoordelen. Deze testen worden in de 

Verenigde Staten al vele jaren gebruikt bij de rekrutering van personeel. In verscheidene 

Europese landen worden deze tests tegenwoordig gehanteerd door multinationals om 

belangrijke functies in te vullen. Ook in de overheid beginnen deze testen recent hun ingang 

te vinden. Daarnaast bestaat er een meer controversiële wijze van meting van de integriteit 

van een groep politieambtenaren of een individuele politieambtenaar, namelijk de ‘Police 

Integrity Testing’, waarbij de politie ‘getest’ wordt in levensechte situaties. Deze 

‘integriteitstesten’ worden voornamelijk gebruikt in Angelsaksische landen. Verder kan ook de 

ethische besluitvorming van individuele ambtenaren gemeten worden. 

• Op het niveau van de organisatie (mesoniveau) kan men verscheidene aspecten 

gerelateerd aan integriteit meten, waaronder ethisch klimaat, ethisch leiderschap, omvang en 

aanvaardbaarheid van integriteitsschendingen en mate van implementatie van het 

integriteitsbeleid. Deze metingen gebeuren door individuen te bevragen, maar zij dienen om 

een zicht te krijgen op integriteitsgerelateerde aspecten in de organisatie, niet om individuen 
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te beoordelen. Naast dergelijke gestandaardiseerde kwantitatieve benaderingen zijn er 

uiteraard ook metingen zoals risicoanalyses of integriteitsaudits, die hoger al aan bod 

kwamen. In dit deel zullen we echter vooral focussen op survey-bevragingen. 

• Op het niveau van de samenleving (macroniveau) bestaan er talloze conventionele en 

alternatieve indexen om corruptie en andere vormen van niet-integer gedrag te meten. 

Meestal wordt er enkel op corruptie gefocust. Ook zelfrapporteringen van slachtoffers kunnen 

op dit vlak waardevolle informatie opleveren.  

 

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de verschillende niveaus van meting. Het 

mesoniveau zal hierbij benadrukt worden, daar deze een belangrijke bron van informatie kunnen 

vormen voor de politiemanager die een integriteitsbeleid wil lanceren of evalueren. 

 

2.2. MOEILIJKHEDEN BIJ METING INTEGRITEITSGERELATEERDE 

ASPECTEN 

 

Het is belangrijk voor ogen te houden dat het meten van integriteitsgerelateerde aspecten geen 

eenvoudige opdracht is. Verschillende factoren maken het bijzonder moeilijk.  

• De inhoud die aan integriteit in het algemeen en aan integriteitsschendingen in het bijzonder 

wordt gegeven, kan van onderzoek tot onderzoek verschillen. Daarenboven wordt de definitie 

van onethisch gedrag mede bepaald door de interne regels van een dienst en kan het 

verschillen doorheen de tijd (Ivkovic, 2003: 600). 

• Slechts een gedeelte van de gepleegde integriteitsschendingen komt aan de oppervlakte in de 

vorm van klachten. De officieel gemelde integriteitsschendingen vormen aldus slechts het 

topje van de ijsberg’. .  

• Ook bij het bevragen van integriteit door middel van surveys botsen we tegen belangrijke 

beperkingen. 

o Met moet rekening houden met sociaal wenselijke antwoorden van de 

respondenten (Huberts e.a., 2006). Ook met een garantie van vertrouwelijkheid 

of zelfs anonimiteit vinden respondenten het vaak moeilijk om 

integriteitsschendingen van zichzelf of van hun collega’s te rapporteren 

(Goldberg en Greenberg, 1994: 26; Samuels, 2000: 2-3). 

o De respondenten die niet geantwoord hebben, hebben misschien een geheel 

andere mening over de gestelde vragen. Deze non-respons bias moet men in 

rekening brengen (Huberts e.a., 2006).  

Het is van belang, bij de analyse van de resultaten, eveneens de beperkingen van de 

respondenten in het achterhoofd te houden: de respondenten kunnen niet alles observeren, 

schenders zullen trachten hun misdragingen te verbergen, de respondenten zijn er zich niet altijd 
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van bewust dat wat ze observeren als een schending kan beschouwd worden, etc. (Huberts e.a., 

2005: 282-283). 

 

 

2.3. MACRONIVEAU 

 

Een meting op macroniveau is zeer interessant omdat deze de mogelijkheid biedt zich een beeld 

te vormen van de integriteit in een welbepaald land/samenleving. Voor individuele organisaties is 

het belangrijk deze studies in het achterhoofd te houden bij de bevraging van medewerkers op 

organisatie- of individueel niveau omdat deze studies vaak een contextverklaring bieden voor de 

uiteindelijke resultaten. 

 

2.3.1. REPUTATIEONDERZOEK 

 

Een bekende manier om corruptie op macroniveau te meten is het reputatieonderzoek. De 

respondenten worden in het reputatieonderzoek gevraagd om een inschatting te maken van de 

corruptie in een land of gemeenschap (Huberts e.a., 2005: 70). Voorbeelden hiervan zijn de 

Corruption Perception Index (CPI) van Transparency International313 en de Public Integrity Index 

van Global Integrity.314  

 

• De CPI315 werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 (Lancaster en Montinola, 2001: 10-12). Dit 

meetinstrument plaatst de verschillende deelnemende landen op een continuüm, waarbij een 

score wordt gehanteerd van 1 (zeer corrupt) tot 10 (in grote mate zuiver) (Lambsdorff, 2007). 

Voor de positie van de landen baseert de CPI zich op de opinie van respondenten waarvan 

verondersteld wordt dat die goed geïnformeerd zijn: zakenmensen, academici, risicoanalisten 

en hooggeplaatste experts. Op deze wijze krijgt men een schatting van de relatieve corruptie 

in meer dan 50 landen. Het gaat om een samengestelde index, wat betekent dat deze 

verschillende surveys combineert en samenvoegt. Een land wordt pas in de CPI opgenomen 

als er minstens drie bestaande surveys voor dat land voorhanden zijn. De CPI kan echter 

slechts twee zaken meten, namelijk de trends die zich aftekenen in de loop der jaren en de 

relatieve positie die de onderzochte landen ten aanzien van elkaar innemen. De resultaten 

zeggen niets over het absolute corruptieniveau in het land vermits dit niveau onmogelijk 

meetbaar is door het onvermijdelijke ‘dark number’. De CPI geeft bovendien enkel weer wat 

de perceptie is rond de aanwezigheid van corruptie in een land (Galtung, 1998: 107) en er zijn 

goede redenen om te betwijfelen of die perceptie overeenstemt met de realiteit. Reputaties 

                                                 
313 Zie www.transparancy.org/cpi.  
314 Zie www.globalintegrity.org.  
315 Zie www.transparancy.org/cpi. 
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verwijzen immers naar algemene indrukken (en dus stereotypes), eerder dan naar specifieke 

ervaringen. Verder is het mogelijk dat de respondenten doorheen de tijd niet hun persoonlijke 

perceptie geven, maar eerder focussen op mediaberichtgeving en rapportering van anderen. 

Huidige reputaties zijn bovendien vaak gebaseerd op vroegere reputaties (Huberts e.a., 2005: 

273). Tot slot is het zo dat niet steeds dezelfde experts gecontacteerd worden, wat de 

vergelijkbaarheid van opeenvolgende jaren in het onderzoek eveneens in ernstige mate 

hypothekeert. Al deze beperkingen in acht genomen is het enigszins zorgwekkend dat de 

index in de hele wereld jaarlijks heel wat weerklank krijgt (Golden en Picci, 2005: 39-40) en 

dat sommige internationale organisaties resultaten van deze index soms als basis gebruiken 

voor besluitvorming. 

 

• De NGO Global Integrity ontwikkelde de Public Integrity Index316 (PBI) die de integriteit op een 

positieve wijze meet aan de hand van dataverzameling in verschillende landen op basis van 

292 indicatoren (80 algemene indicatoren en 212 subindicatoren). Deze indicatoren omvatten 

drie dimensies met betrekking tot de preventie van corruptie en andere vormen van 

machtsmisbruik. De PBI richt zich voornamelijk op de publieke sector. De index is allereerst 

bedoeld om het bestaan van wettelijke regelingen rond integriteit en de effectiviteit van 

instellingen en praktijken die de integriteitsschendingen onder controle houden in kaart te 

brengen. De index gaat uit van de veronderstelling dat hoe groter de aanwezigheid van 

openbare integriteitssystemen, hoe minder waarschijnlijk de kans dat allerhande 

integriteitsschendingen zullen plaatsvinden. Vervolgens bepaalt de PBI de effectiviteit van 

deze anticorruptiemechanismen die de publieke integriteit bevorderen. Tot slot gaat de PBI na 

in welke mate burgers toegang hebben tot publieke informatie om ambtenaren 

verantwoordelijk te kunnen stellen. De Public Integrity Index tracht aldus op basis van 

objectieve data (o.a. documenten) een uitspraak te doen over corruptie. Wat de index doet, is 

dus in kaart brengen wat er tegen corruptie gedaan wordt. Dit geeft uiteraard geen accuraat 

beeld van het eigenlijke corruptieniveau (O’Higgins, 2006). 

 

• Ook de Wereldbank tracht corruptie in kaart te brengen door gebruik te maken van indicatoren  

(De Jong, 2005).  

 

• De Raad van Europa richtte de ‘Groep van Staten tegen Corruptie’ (GRECO) op, met als doel 

corruptie te bestrijden door middel van het monitoren van de anticorruptiemaatregelen van de 

deelnemende landen.317 

 

                                                 
316 Zie www.globalintegrity.org. 
317 Zie http://www.integriteitoverheid.nl/internationale/raad_van_europa.  
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Huberts e.a. (1996) voerden een internationale expert-panelsurvey uit waarbij 257 respondenten 

uit 49 landen een vragenlijst beantwoordden over overheidscorruptie en –fraude, over de 

omstandigheden die deze integriteitsschendingen in de overheid veroorzaken en over de 

methoden en strategieën die als effectief worden aanzien om publieke corruptie en fraude te 

bestrijden. Het panel van experts bestreek verschillende landen en beroepsmatige 

achtergronden. De studie onderzocht geen eigenlijke corruptie- en fraudezaken in een land, maar 

peilde naar de percepties van de experts op gebied van fraude en corruptie in de overheid. 

 

2.3.2. SLACHTOFFERBEVRAGINGEN 

 

Men probeert corruptie of ander laakbaar gedrag ook te meten door mensen te bevragen over 

hun slachtofferschap. Deze bevragingsvorm is echter vrij risicovol. De houding die onder de 

burgers leeft is immers het gevolg van een mix van zowel werkelijke ervaringen als van algemene 

indrukken over (politie)ambtenaren. Deze algemene indrukken zijn in sterke mate gevormd door 

de media of door zaken die veel weerklank kregen, waardoor men zich de vraag kan stellen over 

hun representativiteit. Bovendien zijn integriteitsschendingen steeds verhulde activiteiten en 

hebben schendingen zoals corruptie of fraude vaak geen duidelijk identificeerbaar  slachtoffer dat 

hierover zou kunnen rapporteren in een bevraging. Tot slot is er natuurlijk het probleem van 

sociale wenselijkheid (Beyens, Goethals, Ponsaers en Vervaeke, 2002: 164; Huberts e.a., 2005: 

284-285). 

 

Een bekende toepassing van dit type publieksbevragingen zijn de door Gallup International 

uitgevoerde onderzoeken.318 In 1997 lanceerde Gallup International een survey waarbij 30.000 

individuen in 44 verschillende landen werden ondervraagd over hun perceptie van corruptie door 

middel van face-to-face gesprekken of via telefoonenquêtes. Deze survey vroeg de respondenten 

op specifieke wijze om de graad van corruptie binnen specifieke subgroepen van mensen, 

inclusief politieambtenaren, te evalueren. Deze wijze van bevraging liet toe om verschillende 

vormen van corruptie binnen een bepaald land in beeld te brengen (Lowry, Nio en Leitner, 2003). 

 

Een ander voorbeeld van een bevraging naar slachtofferschap van corruptie is de International 

Crime Victim Survey van de UNCICP.319 In meer dan 60 landen over de gehele wereld, 

waaronder België, werd een representatieve steekproef van 2000 burgers bevraagd over hun 

ervaringen met diverse vormen van misdaad. Sinds 1996 worden bij de respondenten eveneens 

gepeild naar hun ervaringen als slachtoffer van overheidscorruptie (Huberts e.a., 1996).  

 

                                                 
318 Zie www.gallup-international.com.  
319 Zie www.unicri.it/wwd/analysis/icvs/index.  
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2.4. MESONIVEAU 

 

De bestaande literatuur over metingen op organisatieniveau is zeer omvangrijk. Vele 

instrumenten zijn momenteel echter in volle ontwikkeling of zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Daarom beperkt deze uiteenzetting zich tot een beschrijving en aanbeveling van mogelijke 

integriteitsmetingen op organisatieniveau.  

 

Op basis van de wetenschappelijke literatuur kan men vaststellen dat er niet alleen verschillende 

meetmethodes voorhanden zijn, maar dat men eveneens verschillende elementen op 

mesoniveau kan meten. Deze worden geoperationaliseerd in een aantal constitutieve elementen 

waaruit een meting kan bestaan, waaronder het ethische klimaat, het integriteitsbeleid, 

integriteitsschendingen, de ethische besluitvorming en het ethische leiderschap. Deze elementen 

kunnen telkens zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze gemeten worden. Een combinatie 

van deze meetmethodes en van de verschillende analyseniveaus is eveneens mogelijk. 

Deze metingen kennen verschillende vormen, waarbij men een onderscheid kan maken tussen 

enerzijds directe methoden, waarbij de medewerkers bevraagd worden aan de hand van directe 

vragen, en anderzijds indirecte methoden, die een indirecte meetwijze aan de hand van 

scenario’s of kansmechanismen vooropstellen (Strait, 1998). Ook het gebruik van diepte-

interviews op het niveau van de organisatie behoort tot één van de mogelijkheden (Gatewoord en 

Carroll, 1991). 

 

2.4.1. INTEGRITEITSBELEID 

 

Het in kaart brengen van de ondernomen acties betreffende integriteit in een organisatie is om 

verschillende redenen van belang. 

• Een meting van het integriteitsbeleid op organisatieniveau is zeer nuttig, omdat deze enerzijds 

een nulmeting levert die nodig is om later de effectiviteit van het beleid op te volgen, en omdat 

deze anderzijds leidt tot een staalkaart die als basis kan dienen om het beleid en de 

instrumenten af te stemmen op de behoeften en lacunes van de organisaties (Trevino en 

Weaver, 2003).  

• Een meting zorgt ook voor een beter begrip van de niet verwachte gevolgen van de gebruikte 

beleidsinstrumenten, waarom bepaalde doelen of resultaten niet behaald werden, etc. Een 

meting bevordert ook transparantie en weerspiegelt de betrokkenheid van de diverse 

stakeholders (Kaptein, 2002). 

 

Een kwalitatieve meting van integriteitsbeleid is mogelijk aan de hand van interviews met 

uitvoerende medewerkers. In deze interviews wordt gepeild naar de verschillende initiatieven 
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betreffende integriteit ondernomen in de organisatie, de mate waarin de geïnterviewden 

veranderingen opmerken met betrekking tot integriteit, de mate waarin integriteit bespreekbaar is, 

etc. (Lamboo, 2005).  

Men kan kwalitatieve methoden ook combineren met kwantitatieve methoden. Men kan 

bijvoorbeeld aan respondenten eerst vragen om een kwantitatieve vragenlijst in te vullen. Een 

week later worden tijdens een groepsdiscussie de resultaten van deze vragenlijsten met de 

respondenten besproken. Uit deze discussies kan men relevante informatie distilleren voor 

toekomstige acties betreffende integriteit (Nijhof e.a., 2003).  

Ook risicoanalyses kunnen beschouwd worden als metingen van integriteitsbeleid. Daarnaast 

maakt men meer en meer gebruik van checklists voor het inventariseren van het 

integriteitsbeleid. Zo heeft de Algemene Rekenkamer van Nederland een checklist ontwikkeld, 

die gebruikt werd om de initiatieven op het gebied van integriteit in kaart te brengen. Deze 

checklist werd ter invulling voorgelegd aan de medewerkers van de verschillende Nederlandse 

overheidsdiensten. De resultaten van deze checklist fungeren als een nulmeting betreffende 

integriteitszorg.320 Ook het Belgische Rekenhof is recent gestart met de peiling naar de 

integriteitsinitiatieven in de federale overheid (Van West, 2007). 

Een integriteitsbeleid kan men ook kwantitatief in kaart brengen door de uitvoering van een vorm 

van zelfrapportageonderzoek. Aan de medewerkers wordt dan gevraagd om een survey in te 

vullen, waarin hen gevraagd wordt in welke mate bepaalde beleidsinstrumenten in de organisatie 

aanwezig zijn. Zo houdt de organisatie zich een spiegel voor en kan ze nagaan in hoeverre de 

gehanteerde beleidsinstrumenten daadwerkelijk gekend en geïntegreerd zijn in de organisatie. 

Bovendien duiden deze zelfrapportages op domeinen van verbetering, waaraan men in de 

toekomst kan werken (Nijhof e.a., 2003). 

 

2.4.2. ETHISCH WERKKLIMAAT/CULTUUR 

 

Ethisch klimaat wordt vaak in één adem genoemd met cultuur. Of cultuur en klimaat werkelijk van 

elkaar verschillen, blijft onderwerp van discussie. Het onderzoek rond beide thema’s vertoont in 

zekere mate een overlapping, doch niet helemaal. Beide begrippen verwijzen in het algemeen 

naar (percepties van) gedeelde waarden en normen (Schein, 1996). Cultuur wordt echter veelal 

opgevat als het geheel van zowel de diepere, onderliggende en vaak onbewuste aannames, als 

minder diepe normen en zelfs oppervlakkige artefacten waarin deze uitdrukking vinden. Klimaat 

daarentegen, wordt vaak beschouwd als een (meer oppervlakkige) uiting van cultuur.  

 

De onderzoeksequipe opteert, wat het ethische werkklimaat betreft, voor de definitie van Victor 

en Cullen (1987) daar deze definitie het sterkst ontwikkeld is en daarenboven het vaakst wordt 

                                                 
320 Zie http://www.rekenkamer.nl/cgi-bin/as.cgi/028000/c/start/file=/9282302/modules/gznf03jw.  
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gebruikt door wetenschappelijke onderzoekers (Fritzsche, 2000). Zij omschreven ethisch 

werkklimaat als een construct op organisatieniveau (of op niveau van een deeleenheid) dat 

bestaat uit de door de organisatieleden gedeelde percepties van wat ethisch correct gedrag is en 

hoe ethische kwesties behandeld moeten worden (Victor en Cullen, 1987). Ethisch klimaat 

weerspiegelt de organisatiecultuur maar beklemtoont meer specifiek de morele atmosfeer van 

een organisatie. 

 

Metingen rond ethisch werkklimaat zijn van belang omdat zij allereerst een idee geven van de 

percepties die in een organisatie leven rond ethisch correct gedrag. Daarnaast zijn ethische 

klimaatmetingen belangrijk omdat verscheidene wetenschappelijke studies al aantoonden dat het 

ethische klimaat van een organisatie een significante invloed uitoefent op het ethische en 

onethische gedrag van de medewerkers (Deshpande, George en Joseph, 2000; Fritzsche, 2000; 

Maesschalck, 2004; Peterson, 2002; Trevino, Butterfield en McCabe, 1998). Bovendien zou 

ethisch klimaat gekoppeld zijn aan andere relevante gedragingen, waaronder absenteïsme, 

‘laatkomen’ en lakse prestatie (Wimbush en Shepard, 1994).  

Victor en Cullen (1987) ontwikkelden de ‘Ethical Climate Questionnaire’ als een  manier om 

ethisch klimaat te meten. Ethisch klimaat wordt daarbij geoperationaliseerd in een negenvoudige 

typologie met klimaattypes als ‘eigenbelang’, ‘belang van het team’, ‘sociale 

verantwoordelijkheid’, of ‘persoonlijke moraliteit’. Door gebruik te maken van statements gaat 

men in de vragenlijst na in welke mate de verschillende types van werkklimaat in de organisatie 

aanwezig zijn. Deze vragenlijst werd uitgebreid toegepast in de privé-sector en Maesschalck 

(2004) heeft deze vertaald naar de publieke sector. De vragenlijst is echter niet zonder 

beperkingen en op dit moment werken het Instituut voor de Overheid en het Leuvens Instituut 

voor Criminologie (LINC)- aan een aangepaste versie van de vragenlijst die minstens gedeeltelijk 

aan deze beperkingen tegemoet moet komen.321 

Een alternatief voor de ‘Ethical Climate Questionnaire’ is de ‘Moral Ethos Questionnaire’ (MEQ). 

De MEQ (Snell e.a., 1999) gaat ervan uit dat de zes fasen van individuele sociomorele 

ontwikkeling van Kohlberg directe organisationele parallellen kennen. De MEQ tracht een profiel 

van relatieve aanwezigheid van de zes fasen van Kohlberg in het morele ethos van een 

organisatie voort te brengen. In complete vorm bestaat de MEQ uit 21 uitdrukkingen, die elk een 

specifiek aspect van moreel bestuur, organisationele integriteit of sociale verantwoordelijkheid in 

het alledaagse organisatieleven introduceren. Deze uitdrukkingen worden gevolgd door zes 

beweringen, die de fasen van Kohlberg (1976) in willekeurige volgorde weerspiegelen. Aan de 

respondenten wordt gevraagd om drie beweringen te selecteren en te rangschikken naar de mate 

waarop deze beweringen hun werkplek het best beschrijven. De resultaten leveren een relatie op 

                                                 
321 Voor meer informatie: jeroen.maesschalck@law.kuleuven.be 
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tussen het MEQ-profiel van een organisatie en de organisationele betrokkenheid tot ethisch 

gedrag en sociaal verantwoord beleid (Snell e.a., 1999).  

 

Kwalitatief onderzoek naar ethisch klimaat of cultuur wordt minder toegepast. Toch is het mogelijk 

om door middel van een kwalitatieve onderzoeksmethode zeer gedetailleerde informatie over én 

inzicht in de achterliggende betekenissen te verkrijgen. Een casestudie geeft een gedetailleerd 

beeld van het ethische werkklimaat binnen een organisatie. Veldobservaties en interviews doen 

inzicht verwerven in de gedeelde percepties over wat ethisch correct gedrag is, hoe men met 

ethische kwesties moet omgaan, maar ook in de oorsprong van deze percepties (Global Program 

Against Corruption, 2000). 

 

2.4.3. ETHISCHE BESLUITVORMING 

 

Ethische besluitvorming verwijst naar een moreel redeneringsproces, beginnend met een ethisch 

dilemma en resulterend in een besluit.  

Er bestaat vrij veel onderzoek om ethische besluitvorming te meten. Daarbij wordt vaak ook 

gezocht naar variabelen die een impact hebben op ethische besluitvorming(bv. persoonlijke 

karakteristieken, kenmerken van de organisatieomgeving, deontologische normen, wenselijkheid 

van de gevolgen). Bij wijze van voorbeeld vermelden we drie manieren om ethische 

besluitvorming te meten. 

 

1. Kohlberg (1976) ontwikkelde een raamwerk om het morele redeneren te beschrijven en 

te verklaren. Hij maakte daarbij een onderscheid tussen drie niveaus  van morele 

ontwikkeling (elk opgesplitst in twee stadia). Door middel van interviews ging hij na welk 

niveau en stadium van morele ontwikkeling respondenten bereikt hadden. De 

respondenten kregen series van dilemmascenario’s voorgelegd, waarna hen werd 

gevraagd om op basis van een gegeven hypothetische situatie zelf een moreel besluit te 

vormen en de beweegredenen aan te geven. Hier werd door middel van specifieke 

vragen verder op ingegaan. Rest (1997) bouwde verder op het onderzoek van Kohlberg. 

Hij maakt echter geen gebruik van interviews, maar wel van een survey met 

antwoordcategorieën. De ‘Defining Issues Test’ (DIT) is een bekende, zeer efficiënte 

meting van ethische besluitvorming, die zeer eenvoudig uit te voeren is in groep. De 

respondenten worden gevraagd te reageren op zes hypothetische ethische situaties met 

betrekking tot het leven in het algemeen. De DIT is één van de meest gevalideerde en 

gebruikte meetmethode betreffende ethische besluitvorming (Rest, 1979; Rest, Narvaez, 

Bebeau en Thoma, 1999).   
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2. Loviscky, Trevino en Jacobs (2007) bouwden voort op de benadering van Kohlberg en 

ontwikkelden het ‘Moral Judgment Interview’, een verkorte versie van Kohlbergs 

interview. Deze werkwijze vereist per geïnterviewde respondent een tweetal uren en de 

assessoren moeten getraind zijn in het scoren van interviews. Het probleem met al deze 

testen voor de context van integriteitsbeleid is dat zij het niveau van moreel redeneren 

willen meten. Dit is echter een grotendeels psychologische factor die vrij weinig te maken 

heeft met de organisatie waarin men werkt. Daarom zijn deze testen maar van erg 

beperkt nut voor gebruik in organisaties. Reidenbach en Roben (1995) gaan ervan uit dat 

individuen zich beroepen op een deontologisch, utilitaristisch, relativistisch, egoïstisch of 

rechtvaardheidsperspectief als zij de ethische waarde van een activiteit evalueren. Zij 

ontwikkelden daarom een meetinstrument dat de ethische evaluaties van gedragingen in 

kaart brengt. Het meetinstrument bestaat uit scenario’s en aan de respondenten wordt 

gevraagd om deze te beoordelen. Die beoordeling vindt plaats aan de hand van schalen 

die de verschillende spanningsvelden onder de verschillende perspectieven meten. Het 

egoïstische perspectief, bijvoorbeeld, steunt in sterke mate op de ideeën van 

voorzichtigheid, eigenbelang, zelfzucht en persoonlijke tevredenheid. Deze concepten 

werden vertaald in bipolaire zevenpuntschalen (egoïstisch – niet egoïstisch, voorzichtig – 

niet voorzichtig, persoonlijk bevredigend - niet persoonlijk bevredigend, etc.), waarop de 

respondenten zich dan scoren. Dit proces werd herhaald voor de andere perspectieven: 

deontologie, utilitarisme, relativisme, etc. De resultaten van de meting tonen dan aan op 

welke wijze de respondenten ethisch redeneren. 

3. Maesschalck (2004) heeft in de survey in het kader van zijn doctoraatstudie een 

onderdeel aan ethische besluitvorming gewijd. Om ethische besluitvorming te meten, 

maakte hij gebruik van vignettes, korte, hypothetische cases, die ontwikkeld zijn door de 

onderzoeker zelf, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, voorafgaande 

testinterviews en -dilemma’s aangereikt in een dilemmatraining. Deze vignettes werden 

gevolgd door te vragen wat de respondenten zouden doen en waarom zij voor deze 

oplossing kiezen.  

 

2.4.4. INTEGRITEITSSCHENDINGEN 

 

De meting van integriteitsschendingen is belangrijk, als zij een signaalfunctie vervullen naar de 

leiding toe. Indien een studie aantoont dat er zich regelmatig integriteitsinbreuken voordoen, 

onderneemt de organisatie acties om de integriteit van de organisatie te beheersen (Vos en 

Beentjes, 2004). 
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2.4.4.1. RAPPORTAGEONDERZOEK 

 

Kwantitatieve metingen van integriteitsinbreuken vinden voornamelijk plaats aan de hand van 

zelfrapportage (Hebt u…?) of aan de hand van rapportage van integriteitsschendingen in de 

organisatie, gepleegd door anderen (Hebben uw collega’s…?). Hierbij krijgen de respondenten 

een lijst met integriteitsschendingen of een aantal uitgewerkte voorbeelden (hypothetische 

dilemma’s) voor zich en wordt hen gevraagd aan te geven welke gedragingen zij (bij 

zelfevaluatie) of andere medewerkers al gesteld hebben en met welke frequentie. Hierbij is het 

belangrijk op te merken dat deze onderzoeken geen daadwerkelijke cijfers van 

integriteitsschendingen opleveren. Het gaat hier immers enkel om de percepties van de 

medewerkers over de omvang van integriteitsschendingen in de organisatie. Een aantal 

voorbeelden worden hier besproken. 

 

• Trevino (1998) maakt gebruik van de Akaah-schaal (1995), die zelf gebaseerd is op het werk 

van Newstrom en Ruch (1975). De Akaah-schaal peilt op summiere wijze naar de frequentie 

van de integriteitsschendingen. De schaal meet niet enkel de prevalentie, maar ook het 

oordeel van de respondenten.  

• ‘General Counterproductive Behaviour Measure’ (Marcus e.a., 2002) is een zelfrapportage-

instrument om tegenwerkend gedrag (integriteitsschendingen) te meten. Het instrument omvat 

subschalen om de verschillende doelen en vormen van tegenwerkend gedrag in kaart te 

brengen (absenteïsme, middelengebruik, agressie, diefstal, etc.).  

• Klockars en Ivkovic (2004) ontwikkelden een test die niet peilt naar de frequentie of omvang 

van integriteitsschendingen, maar de nadruk legt op de opvattingen van politiemedewerkers 

over een aantal gemakkelijk herkenbare universele scenario’s waarbij een politieambtenaar 

een integriteitsschending begaat. Concreet wordt aan alle deelnemende politieambtenaren 

gevraagd te veronderstellen dat de politieambtenaar in de scenario’s vijf jaar ervaring heeft, 

goed werk levert en nog geen disciplinaire sancties opliep. Men vraagt bij de scenario’s aan 

de respondenten hoe ernstig zij en hun collega’s in het korps de overtreding vinden, welke 

disciplinaire sancties deze overtreding oplevert en volgens hen zou moeten opleveren en wat 

hun geneigdheid is om dit gedrag te rapporteren. Deze meting werd gebruikt in een 

vergelijkend onderzoek in o.m. de V.S. en Nederland.  

 

Daarnaast kan een kwalitatieve meting van integriteitsschendingen ook heel wat bijkomende 

interessante informatie opleveren. Aan de hand van interviews vraagt men de respondenten niet 

enkel naar de aanwezigheid en frequentie van integriteitsschendingen, maar ook naar de 

risicofactoren die de kans op integriteitsschendingen kunnen verhogen en naar de weerbaarheid 

tegen integriteitsschendingen. Ook hier moet voor ogen worden gehouden dat het gaat om de 
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percepties van de respondenten, niet om objectieve informatie. Een kwalitatieve meting van 

integriteitsschendingen leunt zeer sterk aan bij de uitvoering van een risicoanalyse (Kaptein, 

1998). 

 

2.4.4.2. OFFICIËLE KLACHTEN 

 

Bovenstaande onderzoeken betreffen perceptieonderzoeken. Op basis van surveys of interviews 

worden de percepties van de respondenten betreffende de aanwezigheid van 

integriteitsschendingen in de organisatie in kaart gebracht. Een andere evidente bron zijn 

uiteraard de officiële gegevens over integriteitsschendingen, waaronder interne onderzoeken, 

tuchtmaatregelen en veroordelingen. Deze indicatoren komen niet overeen met de werkelijke 

graad van integriteitsschendingen, die, vanwege het ‘dark number’, hoger ligt dan de officiële 

cijfers. Ze zeggen eigenlijk vaak meer over de aandacht en openheid van een organisatie voor 

niet-integer gedrag dan over de frequentie van integriteitsschendingen. Dit fenomeen wordt ook 

wel de integriteitsparadox genoemd (Huberts, e.a., 2005: 276). 

In België worden klachten betreffende mogelijke integriteitsschendingen behandeld door de 

diensten Intern Toezicht, de Algemene Inspectie en het Comité P. Deze instanties brengen 

geregeld rapporten uit die een beeld scheppen van de aard van de klachten geregistreerd tegen 

politieambtenaren. Het Comité P beschikt over uitgebreid cijfermateriaal en publiceert halfjaarlijks 

rapporten.322 Vanaf 2000 verricht het Comité P analyses van de meegedeelde tucht- en 

ordemaatregelen.323 Hoewel het openbaar gemaakte cijfermateriaal vrij nauwgezet de aard van 

de klachten uiteenzet, is het belangrijk steeds enkele zaken in het achterhoofd te houden bij de 

interpretatie van de cijfers. Allereerst heeft dit cijfermateriaal enkel betrekking op de 

geregistreerde cijfers (klachten of aangiften) die slechts een klein deel van de werkelijkheid 

weergeven.  

Als het gaat om klachten die rechtstreeks bij het Comité P worden neergelegd gaat het 

bovendien om aantijgingen en niet om bewezen feiten. Tot slot deed het Comité P in het 

jaarverslag van 2004 de vaststelling dat verschillende politiezones verzaken aan hun verplichting 

tot informatieverstrekking betreffende de door hen genomen tucht- en ordemaatregelen, maar 

ook de niet-uitgevoerde ordemaatregelen.  Het Comité P en de Algemene Inspectie denken 

momenteel samen na over een mogelijk gemeenschappelijk aangiftesysteem dat in een latere 

fase tot systematische monitoring kan leiden (cf. Deel IV, B.). 

 

                                                 
322 Deze rapporten kunnen geraadpleegd worden op de website www.comitep.be.  
323 De jaarverslagen van het Comité P zijn te raadplegen op www.comitep.be.  
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2.4.5. ETHISCH LEIDERSCHAP 

 

Wetenschappelijk onderzoek stelt twee dimensies van ethisch leiderschap voorop (Brown en 

Trevino, 2006). 

• De dimensie van de morele persoon. Ethische leiders kenmerken zich als eerlijke, 

zorgzame en principiële individuen die eerlijke en evenwichtige beslissingen nemen. 

• De dimensie van de morele manager. Ethische leiders spannen zich op proactieve wijze in 

om het ethische en onethische gedrag van hun medewerkers te beïnvloeden. Zij 

communiceren regelmatig met hun medewerkers over ethiek, ontwikkelen duidelijke richtlijnen 

en maken gebruik van beloningen en straffen om erop toe te zien dat de richtlijnen nageleefd 

worden. Daarnaast tonen ethische leiders het goede voorbeeld en vormen zij aldus 

rolmodellen voor ethisch gedrag (Kaptein, 2000). 

 

Het meten van ethisch leiderschap is van belang omdat onderzoek heeft aangetoond dat ethisch 

leiderschap een belangrijke positieve invloed heeft op het ethisch gedrag van medewerkers en 

een negatieve invloed op deviant gedrag (Brown en Trevino, 2006). In een aantal studies wordt 

geprobeerd om ethische leiderschap te meten. 

• Brown e.a. (2005) ontwikkelden de ‘Ethical Leadership Scale’ (ELS) een instrument, 

bestaande uit 10 items, dat de percepties van ethisch leiderschap op een kwantitatieve wijze 

meet. In de ELS komen items aan bod zoals “een ethische leider straft medewerkers die 

ethische richtlijnen overtreden” en “een ethische leider definieert succes niet enkel aan de 

hand van resultaten maar ook aan de hand van de wijze waarop deze resultaten bereikt 

worden”.  

• Het ‘National Center for Ethics in Health Care’324 ontwikkelde voor leidinggevenden een 

zelfbeoordelingsinstrument betreffende ethisch leiderschap. Dit instrument daagt 

leidinggevenden uit om na te denken over het eigen ethische leiderschapsgedrag. Elke 

gestelde vraag omvat een gedrag of vaardigheid die een leidinggevende idealiter ontwikkeld 

heeft. Aan de leidinggevende wordt gevraagd aan te geven of hij dit gedrag ‘bijna nooit’, ‘af en 

toe’, ‘frequent’ of ‘bijna altijd’ stelt. Als een leidinggevende in bepaalde vragenonderdelen 

aangeeft gedragingen ‘bijna nooit’ te stellen, moet hij hiervoor op het einde een actieplan 

opstellen. Dit actieplan geeft weer welke acties de leidinggevende in de nabije toekomst gaat 

ondernemen om de gedragingen in zijn leiderschapstijl te integreren. 

 

Interviews vormen dan weer een kwalitatieve onderzoeksmethode om ethisch leiderschap in 

kaart te brengen. Men kan hiervoor leidinggevenden zelf interviewen en hen vragen stellen over 

                                                 
324 Zie http://www.ethics.va.gov/ETHICS/docs/integratedethics/Ethical_Leadership_Function_Coordination_Tools-
20070131.pdf.  



 

 246 

hun eigen ethische gedrag. Daarnaast kan men de medewerkers interviewen over het ethische 

leiderschap van de leidinggevende. Hoewel tijdsintensiever, heeft deze methode als voordeel dat 

men de achterliggende redenen van de percepties van medewerkers kan achterhalen en hierdoor 

een beter zicht krijgt op het ethische leiderschap van de leidinggevenden (Kaptein, 2002a). 

 

2.4.6. SAMENGESTELDE MEETINSTRUMENTEN 

 

In de wetenschappelijke literatuur vindt men een groot arsenaal aan integriteitsmetingen op 

organisatieniveau. Niet alle metingen beperken zich echter tot één van de hierboven besproken 

constitutieve elementen. Sommige metingen en taxaties zijn samengesteld uit meerdere 

constitutieve elementen en hebben als doel een totaalbeeld te scheppen betreffende integriteit op 

organisatieniveau. De verdere uiteenzetting richt zich op dergelijke metingen. 

 

2.4.6.1. RISICOANALYSE 

 

Een risicoanalyse vormt in vele gevallen de basis voor een integriteitsbeleid. Indien een proces 

een kwetsbaar werkgebied vormt of zich bij dat proces kwetsbare situaties voordoen, dan is er 

sprake van potentiële risico’s en vindt een nadere analyse plaats. Hierbij kan men onder andere 

het ethische klimaat, de integriteitsschendingen en de genomen preventieve maatregelen in kaart 

brengen. Op basis van een dergelijke analyse kan men bepalen wat de integriteitsrisico’s zijn, of 

die aanvaardbaar zijn en of (aanvullende) maatregelen getroffen moeten worden (Vos en 

Beentjes, 2004).  

 

Voor een uitgebreide bespreking van de risicoanalyse verwijzen we naar Deel IV, B. 

 

2.4.6.2. ASSESSMENT TOOL VAN KAPTEIN EN VAN REENEN 

 

Kaptein en Van Reenen (2001: 292-293) ontwikkelden een brede audit (een “assessment”) op 

organisatieniveau325, die verschillende domeinen bestrijkt en voor een deel overlapt met een 

risicoanalyse. 

 

• In een eerste deel worden aspecten van integriteitsbeleid gemeten. De assessment meet de 

formele verwachtingen in de politieorganisatie, zoals expliciete taken, regels en procedures 

(Integrity Measures Scan). Dit gebeurt aan de hand van een middelenaudit op basis van 

interviews met sleutelpersonen en geschreven documenten. Gedurende deze assessment 

                                                 
325 De integriteitsaudit voor de politie werd ontwikkeld door het Nederlandse bureau KPMG Integrity Services 
(http://www.kpmg.nl) en is auteursrechtelijk beschermd. 
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kan de assessor onderzoeken waar de organisatie onvoldoende structurele bescherming biedt 

tegen niet-integer gedrag van politieambtenaren.  

 

• De assessment meet eveneens de ervaren of waargenomen verwachtingen in de organisatie, 

zoals de actuele waarden en normen en impliciete codes (Qualities Monitor). Dit gebeurt op 

basis van een klimaataudit, waarbij de morele kwaliteiten en deugden van de dagelijkse 

leiding worden onderzocht zoals die ervaren worden door de politieambtenaren.  

 

• Men peilt tevens naar de bestaande gerealiseerde en niet-gerealiseerde verwachtingen van 

de belanghebbenden (Stakeholder Reflector). Meer specifiek kan men hiervoor gebruik 

maken van een survey bij een representatieve steekproef van stakeholders. Men kan ook een 

feitensurvey uitvoeren om te bepalen in welke mate integriteitsinbreuken zich daadwerkelijk 

voordoen (Kaptein en Van Reenen, 2001). 

 

• De “dilemma-decoder” meet de conflicterende morele verwachtingen waarmee 

politieambtenaren geconfronteerd worden, op basis van een analyse van de dilemma’s 

waarmee ze geconfronteerd worden.  

 

2.4.6.3. “INTEGRITEITTHERMOMETER” VAN KAPTEIN 

 

De “integriteitthermometer” van Kaptein (2003) is complementair aan het hoger toegelichte 

assessment instrument. De thermometer bestaat uit een schriftelijke survey die peilt naar 

verschillende elementen.  

• De thermometer peilt naar een aantal persoonlijke gegevens en de gegevens van de directe 

leidinggevende.  

• Er worden vragen gesteld over de frequentie van bepaalde onethische gedragingen 

(vriendjespolitiek door leidinggevende, het in functie aanvaarden van geld of gunsten, diefstal 

van korpseigendommen, toepassen van ongepast/disproportioneel geweld, etc.) en de 

mogelijke gevolgen daarvan voor de organisatie, haar medewerkers en belanghebbenden 

(constitutieve component ‘integriteitsschendingen’).  

• De survey brengt de eigen ervaringen van de werknemers met voorvallen op de werkplek in 

kaart (constitutieve component ‘integriteitsschendingen’).  

• Het ethische klimaat binnen de politieorganisatie wordt aan de hand van diverse items 

onderzocht: voorbeeldgedrag leidinggevende, leiderschapstijl, uitvoerbaarheid van de taak, 

zichtbaarheid van het gedrag, bespreekbaarheid van het gedrag, etc. (constitutieve 

component ‘ethisch klimaat’). 
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• Men vraagt verschillende waarden naar waarde te schatten, daarbij wordt zowel naar de eigen 

mening gevraagd als naar de gepercipieerde mening van de leidinggevende (constitutieve 

component ‘ethische besluitvorming’).  

• Men vraagt één concreet voorval van ongewenst gedrag kort te beschrijven en er wordt ruimte 

voorzien voor opmerkingen (Kaptein e.a., 2005). 

 

2.4.6.4.  “INTEGRITEITMETER” VAN BING 

 

De “integriteitmeter”326 van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten bestaat uit ongeveer 

dezelfde componenten als de “integriteitthermometer” van Kaptein. Ook hier wordt integriteit op 

organisatieniveau gemeten in een aantal domeinen. 

Het beleid met betrekking tot integriteit (constitutieve component ‘integriteitsbeleid’) komt 

allereerst aan bod. Aan de respondenten wordt gevraagd op een zespuntschaal aan te geven in 

hoeverre het ervaren beleid (zoals het daadwerkelijk in de organisatie geregeld is, dus niet hoe zij 

het graag zouden zien) overeenkomt met de aangegeven uitspraken. Hieronder volgen enkele 

voorbeelden van dergelijke items.- ‘In onze organisatie is duidelijk gecommuniceerd hoe we ons 

dienen te gedragen’. 

- ‘Nieuwe werknemers worden in onze organisatie voldoende gecontroleerd op de juistheid van 

hun CV’. 

- ‘Er is in onze organisatie een duidelijke regeling om integriteitsschendingen te melden’. 

- ‘Integriteit is een onderdeel van functionerings- en beoordelingsgesprekken’. 

 

Vervolgens wordt gepeild naar integriteitsschendingen. In de vragenlijst wordt een groot aantal 

voorvallen opgesomd, waaronder een aantal voorvallen specifiek voor politie en defensie. Men 

vraagt de medewerkers allereerst op een vijfpuntschaal aan te geven hoe geregeld deze 

voorvallen zich het afgelopen jaar binnen de werkeenheid hebben voorgedaan. Verder peilt men 

op een vijfpuntschaal naar de algemene beoordeling van dergelijke gevallen. Ook hier volgen 

enkele voorbeelden. 

 

-‘Het in functie aannemen van geld of gunsten om iets te doen of na te laten’. 

-‘Internetten, e-mailen of telefoneren voor privédoeleinden’. 

-‘Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie’. 

-‘Zich ten onrechte ziek melden of thuisblijven’. 

-‘Toepassen van ongepast en/of disproportioneel geweld’. 

-‘Incorrecte zorg voor arrestanten’. 

                                                 
326 Deze meting is een product van het Bureau Integriteit voor Steden en Gemeenten (BING) en het adviesbureau SGBO 
en is auteursrechtelijk beschermd. 
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Daarnaast wordt gepeild naar het voorbeeldgedrag van leidinggevenden en de manier waarop zij 

het onderwerp integriteit volgens de respondent benaderen (cf. Deel V, 2.4.5.). Aan de 

respondenten wordt gevraagd op een zespuntschaal aan te geven in welke mate zij het eens zijn 

met uitspraken waarvan hierna enkele voorbeelden volgen. 

 

-‘ Mijn directe leidinggevende geeft wat integriteit betreft het goede voorbeeld’. 

-‘Mijn directe leidinggevende maakt duidelijk welke waarden en normen moeten worden 

nageleefd’. 

-‘Mijn directe leidinggevende kijkt bij succes niet alleen naar het resultaat, maar ook hoe het is 

bereikt’. 

 

Verder worden een aantal vragen gesteld over het werkklimaat (cf. Deel V, 2.) binnen de 

organisatie en de werkeenheid. Aan de respondenten wordt gevraagd op een zespuntschaal aan 

te geven in welke mate zij het eens zijn met verschillende uitspraken. 

 

-‘Het welzijn van alle medewerkers wordt in onze organisatie als het belangrijkst gezien’. 

-‘In onze organisatie houden we veel rekening met elkaars welzijn’. 

-‘Binnen onze organisatie wordt de gedragscode gezien als richtinggevend voor al het handelen’. 

 

Daarna worden de respondenten gevraagd om één concreet voorbeeld van ongewenst gedrag te 

geven waarmee zij de afgelopen 12 maanden geconfronteerd zijn binnen hun directe 

werkomgeving, als getuige of als slachtoffer. 

 

Tot slot worden een aantal achtergrondvragen (anciënniteit, geslacht, opleiding, etc.) gesteld, 

waardoor het leggen van verbanden mogelijk wordt. 

 

Deze meting integreert verschillende constitutieve elementen van op organisatieniveau, waardoor 

een breed beeld rond integriteit op mesoniveau mogelijk wordt. 

 

2.4.6.5. SURVEY UITGEVOERD DOOR HET INSTITUUT VOOR DE 

OVERHEID EN LEUVENS INSTITUUT VOOR CRIMINOLOGIE 

(MAESSCHALCK, 2004d) 

 

o Maesschalck (2004) ontwikkelde in het kader van zijn doctoraatsonderzoek een survey 

dat werd toegepast in drie inspectiediensten. De survey bestond uit drie onderdelen. Een 

aangepaste versie van de Ethical Climate Questionnaire van Victor en Cullen (cf. supra); 
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o een onderdeel rond ethische besluitvorming met vignettes (korte, hypothetische cases) 

gevolgd door de vragen wat de respondent zou doen (aanreiking van een aantal 

alternatieven) en waarom;  

o een lijst met negen types van onethisch gedrag, met de vraag in welke mate deze types 

voorkwamen in de organisatie.  

 

2.4.6.6. INTEGRITEITSMETING IN HET KADER VAN HET SBOV, 

UITGEVOERD DOOR HET INSTITUUT VOOR DE OVERHEID 

 

Het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven) ontwikkelt momenteel een integriteitsmeting op 

organisatieniveau. Dit meetinstrument wil het ethische klimaat van een organisatie in beeld 

brengen, een realistische inschatting maken van de verspreiding van integriteitsschendingen 

binnen de organisatie en een zo volledig mogelijke inventarisatie maken van de meest actuele 

ethische dilemma’s in de organisatie. De ambitie is om een vragenlijst te ontwikkelen die 

voldoende betrouwbaar en valide is om zowel beleidsondersteunend te werken als om data te 

genereren die gebruikt kunnen worden in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het 

instrument zal specifiek voor de Vlaamse overheid ontwikkeld worden, maar de mogelijkheid 

bestaat om het in een latere fase te vertalen naar de politie.327 

 

 

2.5. MICRONIVEAU 

 

2.5.1. INTEGRITEITSTESTEN 

 

Met een integriteitstest wil men nagaan in welke mate een individu integer is (Wanek, 1999). 

Integriteitstesten kennen hun ontstaan in de jaren ’50 van vorige eeuw en worden voornamelijk 

gebruikt in Angelsaksische landen. Pas recent kennen zij een wijdere verspreiding (Luther, 2000). 

Integriteitstesten worden het vaakst gehanteerd in de selectiefases van een rekruteringsproces 

(Marcus e.a., 2002), aanvankelijk ter vervanging van de polygraaf (Karren en Zacharias, 2007). 

Een integriteitstest is meestal een pen-en-papier test die ontwikkeld is voor de meting van 

specifieke eigenschappen, zoals afhankelijkheid, integriteit en eerlijkheid. Door gebruik te maken 

van deze testen hoopt men het risico op toekomstige misdragingen te kunnen inschatten (Ones 

en Viswezvaran, 2001). Integriteitstesten worden voornamelijk ontwikkeld door private 

ondernemingen en zijn vaak duur om toe te passen (Prenzler, 2001). 

 

                                                 
327 Voor verdere informatie rond de integriteitsmeting kan men steeds terecht bij het Instituut voor de Overheid. 
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Ruwweg zijn er twee soorten integriteitstesten (Neuman en Baydoun, 1998) te onderscheiden. 

Hoewel deze twee soorten testen hetzelfde doel nastreven, namelijk de identificatie van personen 

die niet-integer gedrag stellen, worden zij gevalideerd door gebruik te maken van verschillende 

criteria (Neuman en Baydoun, 1998). 

1. Open integriteitstesten (clear purpose test) worden gebruikt om de houding ten aanzien 

van diefstal en andere contraproductieve gedragingen te meten, maar ook om de 

vroegere betrokkenheid in dergelijke gedragingen in kaart te brengen (Lasson en Bass, 

1997). Deze testen zijn gebaseerd op verscheidene psychologische theorieën die zich 

richten op de relaties tussen houdingen en gedragingen en bestaan in de meeste 

gevallen uit twee secties. De eerste sectie gaat om de meting van de houding rond 

diefstal, met vragen over opvattingen, de frequentie en de omvang van diefstal, de 

strafbaarheid van diefstal en de mening over diefstal, en tot slot de inschatting van de 

eigen eerlijkheid. De tweede sectie meet de mate waarin men toegeeft betrokken te zijn 

geweest bij niet-integere handelingen. Hierna volgen enkele voorbeelden van een 

dergelijke test. 

• De Stanton survey bestaat uit 83 ja/nee- en meerkeuzevragen over de individuele 

voorgeschiedenis betreffende oneerlijk gedrag, houding ten opzicht van diefstal 

en oneerlijkheid en schattingen van diefstalprevalentie.328 

• Het Reid Report bestaat uit 50 tot 100 items (naargelang het aantal betrokken 

dimensies in de integriteitstest) die beantwoord worden door ja/nee of meerdere 

keuzes (5 tot 9 alternatieven). De onderzochte dimensies zijn houding ten 

opzichte van integriteit, sociaal gedrag, gebruik van middelen, werkachtergrond. 

Indien gewenst, kunnen nog een aantal andere dimensies onderzocht worden, 

waaronder de werkrelaties en de verkoopsproductiviteit.329 

• De Personality Selection Inventory (PSI) tracht houdingen, waarden en percepties 

te meten, gerelateerd aan diefstal en eerlijkheid. De test bestaat uit 40 items met 

antwoordmogelijkheden op een vijf-, zes- en zevenpuntschaal. PSI is één van de 

meest gebruikt en onderzochte, open integriteitstesten (London House Press, 

1987). 

• De Savvy Integrity Test tracht, vanuit de filosofie van de leugendetector, de 

intentie in kaart te brengen, meerbepaald hoe groot de kans is dat een persoon in 

de toekomst integriteitsschendingen pleegt. De Savvy Integrity Test is een 

computergestuurd instrument, bestaande uit 140 vragen, dat gebruik maakt van 

een voice-over. Zo wenst men de barrière qua taalachterstand te minimaliseren. 

De test neemt ongeveer een half uur in beslag en is IQ-onafhankelijk. De intentie 

                                                 
328 Zie http://www.plotkingroup.com/Employment_Prescreening/Stanton_Survey.php.  
329 Zie http://www.vangent-hcm.com/Solutions/SelectionAssessments/GeneralAssessments1/ReidReport.  
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wordt in kaart gebracht door verschillende variabelen te bevragen: diefstal, het 

aannemen van steekpenningen, het gebrek aan loyauteit, oneerlijk gedrag, drugs 

en gokverslaving. De vragen worden door elkaar gesteld, er worden 

controlevragen opgenomen en aan het beantwoorden van de vragen wordt een 

bepaalde responstijd verbonden. Op deze wijze wenst men sociaal-wenselijke 

antwoorden te voorkomen. De Savvy Integrity Test levert uiteindelijk een rapport 

op waarin de respondent per variabele gequoteerd word. Rood betekent een 

slechte score, de persoon vertoont de neiging om in de toekomst 

integriteitsschendingen te plegen. Oranje is een twijfelachtige score en groen is 

een goede score. Als de persoon slecht scoort op een welbepaalde variabele 

wordt ook steeds per vraag aangegeven welke antwoorden hij hierop gegeven 

heeft. De test is al een aantal keren in België en meermaals in Nederland 

toegepast.330 

2. Verdoken integriteitstesten (verborgen doel) sluiten meer aan bij 

persoonlijkheidsmetingen en zijn dus breder qua opzet (Lasson en Basson, 1997). Zij 

stellen geen vragen die direct verband houden met integriteit, maar bevatten items die 

onder andere afhankelijkheid, bewustzijn, conformiteit, problemen met autoriteit en 

vijandigheid meten (Sacket en Wanek, 1996: 787-788). Een voorbeeld van een verdoken 

integriteitstest is de Personnel Reaction Blank (PRB), bestaande uit 90 items. De eerste 

30 items vormen een inschatting van de interesse in werknemersposities. De overige 60 

items bevatten waar/vals- beweringen, die niet onmiddellijk gerelateerd zijn aan niet-

integer gedrag. 

 

Een combinatie van beide types tests is eveneens mogelijk. Een voorbeeld vormt de Duitstalige 

integriteitstest, ontwikkeld door Marcus en Schuler (2002), die zowel een open als een verdoken 

gedeelte omvat. In vergelijking met de allereerste integriteitstesten worden vandaag ook andere 

interessante dimensies in kaart gebracht, waaronder de oriëntatie op dienstverlening, 

geneigdheid tot geweld, drug- en alcoholgebruik. (Wanen, 1999). 

 

In de literatuur groeit de overtuiging dat integriteitstesten inderdaad in zekere mate het gedrag 

van testpersonen kunnen voorspellen (Tamara en Schneider, 1994: 117). Zo heeft onderzoek 

ondermeer uitgewezen dat integriteitstesten verschillende tegenwerkende gedragingen (Berry, 

Jacket en Weiman, 2007), maar ook de werkprestatie kunnen voorspellen (Noes, Viswesvaran en 

Schmidt, 1993; Luther, 2000). Coyne en Bartam (2002) concluderen dat integriteitstesten globaal 

                                                 
330 Om dit instrument in België te gebruiken vereist de wet een voorafgaande toestemming van de respondent, een 
aangifte bij de privacycommissie, een facultatieve invulling van drugs en gokverslaving (wegens discriminatoir karakter) 
en tot slot dat het instrument niet het uitsluitende beoordelingsinstrument vormt (Bart De Bie. 22 augustus 2007. 9u t/m 
11u. I-Force. Dendermonde). 
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genomen een betrouwbare, valide, rechtvaardige en praktische manier vormen om kandidaat-

werknemers te screenen. Toch zal steeds een zeker percentage niet-integere personen door de 

integriteitstesten niet weggescreend worden.  

Lasson en Bass (1997) concluderen dat pogingen tot vervalsing van tests (door te doen alsof) 

kunnen plaatsgrijpen, maar eenvoudig te detecteren zijn en geen substantiële bedreiging vormen 

voor de validiteit. Verschillende testen bevatten validiteits- en sociale wenselijkheidsschalen om 

na te gaan in welke mate de persoon zichzelf in een positief daglicht tracht te plaatsen. Toch blijft 

het een meetinstrument met gebreken en mag een score op een integriteitstest nooit de enige 

basis zijn om belangrijke beslissingen te nemen zoals het ontslag van een medewerker (Lamboo, 

2005).  

 

2.5.2. POLICE INTEGRITY TESTING 

 

Police integrity testing vindt in de Angelsaksische landen al jaren plaats. Men brengt onwetende 

politieambtenaren in bewust gemanipuleerde situaties waarbij er een duidelijke mogelijkheid of 

gelegenheid bestaat om zich niet integer te gedragen. Zulke situaties komen dagelijks voor als 

deel van de normale werkomgeving, maar hun gedrag wordt in zulke situaties normalerwijze niet 

geobserveerd door het management of andere verantwoordelijk autoriteiten. We gaan in op twee 

vormen van police integrity testing (Prenzler en Ronken, 2001).  

• De doelgerichte integriteitstesten (targeted) zijn gericht op specifieke individuen als 

antwoord op informatie of klachten, waarbij adequaat bewijs voorhanden is om de 

politieambtenaar in kwestie strafrechtelijk of disciplinair te straffen. Het is voor discussie 

vatbaar of doelgerichte integriteitstesten proactief of reactief zijn. Men beschouwt de testen 

als reactief omdat zij ondernomen worden in antwoord op bewijs van reeds bestaand niet-

integer gedrag. Als deze onderzoeksmethode bekendheid verwerft binnen de politiediensten, 

kan men de testen als proactief beschouwen omdat zij een afschrikwekkend effect hebben. 

• De toevalsgewijze integriteitstesten (random) richten zich niet op specifieke 

politieambtenaren, maar grijpen plaats op een systematische wijze, waarbij de betrokkenen ad 

random geselecteerd worden.  

 

Wanneer objectief onderzoek niets oplevert en men de escalerende trends van misdragingen bij 

een politieambtenaar aan banden wil leggen, past men deze meetmethode in sommige landen 

toe. Er zijn echter belangrijke risico’s verbonden aan deze tests (Girordo, 1998). Daarom bestaat 

er bij verschillende politiediensten nog een zekere afkeer om deze testvorm toe te passen. Zij 

uiten bovendien een aantal ethische bezorgdheden. ‘Police Integrity Testing’ doet heel wat 

vragen rijzen betreffende privacy, misleiding, uitlokking, provocatie etc. Bovendien beschouwt 
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men deze meetmethode als een onderdeel van een grotere tendens richting subtiele, maar 

repressieve controle en toezicht op populaties (Prenzler en Ronken, 2001). 
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DEEL VI EINDCONCLUSIE 

 

Integriteit of ‘handelen in overeenstemming met de geldende waarden en normen en de daarmee 

samenhangende spelregels’, is essentieel voor ambtenaren in het algemeen en voor 

politieambtenaren in het bijzonder. Door de discretionaire ruimte en de autoriteit om geweld te 

gebruiken, zijn er bij de politie niet alleen heel specifieke risico’s op integriteitsschendingen, de 

gevolgen van ethisch geladen beslissingen zijn ook vaak heel groot.  

In een steeds complexer wordende samenleving waarin steeds meer gevraagd wordt van de 

politie neemt die verantwoordelijkheid alleen maar toe. Dat men zich daar ook van bewust is, 

blijkt bijvoorbeeld uit de op 30 mei 2006 in werking getreden deontologische code en verwijzingen 

naar integriteit in de recent goedgekeurde beleidstekst rond “excellente politiezorg”.331 

Steeds meer lokale politiezones en federale directies werken aan een integriteitsbeleid: ‘het 

geheel van beleidsinstrumenten dat erop gericht is de integriteit van de organisatie in haar geheel 

en het integere optreden van de individuele leden van de organisatie afzonderlijk te bevorderen.’ 

Een tentatieve inventaris van die bestaande initiatieven (cf. bijlage 1), laat ons toe algemeen te 

besluiten dat er wel al interessante losse initiatieven ondernomen zijn, maar dat er nog veel werk 

aan de winkel is. Daarom legt dit onderzoek de nadruk op de ontwikkeling van een toolbox die de 

verschillende lokale politiekorpsen en federale directies kunnen gebruiken om werk te maken van 

een integriteitsbeleid. Hiervoor werd de literatuur omtrent integriteitsbeleid en bestaande 

instrumenten uitgebreid bestudeerd en geanalyseerd. Vervolgens werden verschillende 

binnenlandse en buitenlandse ‘goede praktijken’ van naderbij onderzocht en geanalyseerd. Deze 

analyses vormden een inspiratiebron voor de Belgische context. Binnen het tijdsperspectief werd 

dus de nadruk gelegd op het verzamelen van inspirerende voorbeelden, eerder dan het 

evalueren van die praktijken.  

 

Ter afronding van het rapport en bij wijze van samenvatting worden hier nogmaals de 

belangrijkste voorwaarden geformuleerd voor een succesvol integriteitsbeleid in de Belgische 

politie. 

 

 

                                                 
331 Bruggeman, W.; Van Nuffel, D. en Van Branteghem, J.-M. (2007). Naar een excellente politiezorg. Beschikbaar op 
http://www.info-zone.be  
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1. ORGANISATIE VAN HET INTEGRITEITSBELEID 

 

1.1. NOOD AAN ORGANISATIONELE VERANKERING  
 

Het is essentieel om het integriteitsbeleid expliciet te verankeren in de organisatie, dit om 

verschillende redenen (Maesschalck, 2005). 

• Ten eerste is een organisationele verankering noodzakelijk omwille van de coördinatie van 

het integriteitsbeleid. Pas door een dienst, persoon, gescheiden personen, groep of dienst 

te belasten met een coördinatieopdracht is men zeker dat de instrumenten werkelijk op 

elkaar zullen afgestemd worden vanuit een globale visie op integriteitsbeleid. Hoe de 

organisationele verankering juist ingevuld wordt, is korps- en directieafhankelijk. 

• Organisationele verankering is ook belangrijk omwille van de noodzaak aan accumulatie 

van expertise. Door het integriteitsbeleid een duidelijke plaats te geven in de organisatie 

kunnen aanbevelingen, inzichten, en goede praktijken daar ook daadwerkelijk 

geaccumuleerd worden en met elkaar vergeleken worden.  

• Organisationele verankering garandeert ook continuïteit na de eerste lancering van het 

beleid.  

• Een organisationele verankering van het integriteitsbeleid geeft daarnaast het signaal dat 

belang wordt gehecht aan integriteit.  

• Een organisationele verankering geeft tot slot een eigen identiteit aan het integriteitsbeleid 

als apart beleidsdomein.  

 

De aanbeveling voor een organisationele verankering impliceert zeker niet dat alle organisaties, 

groot en klein, een integriteitdienst moeten oprichten. Het betekent wel dat integriteit een 

verankerd beleidsdomein moet worden: een verzameling verantwoordelijkheden, die aan 

specifieke personen of entiteiten in de organisatie wordt toegewezen. Welke vorm deze 

verankering uiteindelijk zal aannemen, is afhankelijk van de organisatie en uiteraard in de eerste 

plaats van de grootte van de organisatie. Het is echter wel van belang dat wat de verankering 

betreft, drie functies ingevuld worden (Maesschalck, 2005).  

o Beleidsondersteuning. De invulling van deze functie zorgt ervoor dat de nieuwe en 

reeds bestaande instrumenten betreffende integriteit op mekaar worden afgestemd 

vanuit een globale visie op integriteitsbeleid. Zo kunnen maximale synergieën tussen de 

instrumenten gerealiseerd worden en verkrijgt het integriteitsbeleid een eigen identiteit 

als apart beleidsdomein.  

o Het verlenen van advies voor ethische dilemma’s. Dit kan gaan om advies aan 

medewerkers die geconfronteerd worden met een dilemma, maar ook om het uitschrijven 

van algemene richtlijnen en adviezen betreffende integriteitskwesties. 
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o Rapporteringskanaal voor integriteitsschendingen. Politieambtenaren kunnen hier 

terecht wanneer zij vermoedens van integriteitsschendingen willen aankaarten, maar zij 

het niet mogelijk of wenselijk achten dit aan hun leidinggevende te melden. 

Deze functies kunnen allemaal door dezelfde persoon/dienst uitgevoerd worden, verspreid 

worden over verschillende diensten, ingebed in een commissie, gedeeltelijk overgedragen 

worden aan externen, etc.  

 

 

1.2. CONTROLEREND EN STIMULEREND INTEGRITEITSBELEID: APART 

OF SAMEN? 
 

Een eerste dilemma dat zich in de organisatie van het integriteitsbeleid voordoet, is de vraag of 

het controlerende en stimulerende integriteitsbeleid apart of samen georganiseerd moeten 

worden. Hoger werd uitvoerig toegelicht dat zowel gescheiden diensten als een samengevoegde 

dienst hun voor- en nadelen hebben (Deel IV, 4.2.2.). Wat de Belgische politie betreft, geniet een 

aparte dienst voor de ‘stimulerende’ aspecten van integriteitsbeleid o.i. de voorkeur. De politie 

legt immers nog een grote nadruk op het controlerende integriteitsbeleid, waardoor de 

stimulerende instrumenten het risico lopen verdrukt te worden. Bovendien krijgt het stimulerende 

integriteitsbeleid zo een aparte identiteit en zichtbaarheid, los van het repressieve. Door het 

stimulerende integriteitsbeleid een aparte positie te geven in de organisatie, geeft men het een 

belangrijke uitstraling. In het geval van een aparte ‘stimulerende’ dienst is het wel belangrijk om 

voor voldoende coördinatie te zorgen tussen de ‘stimulerende’ dienst en de ‘controlerende’ 

diensten en om ervoor te zorgen dat de stimulerende dienst voldoende dicht bij de top staat. 

 

 

1.3. ENKELE ALGEMENE AANBEVELINGEN 
 

Tot slot formuleren we nog enkele algemene aanbevelingen die van belang zijn om voor ogen te 

houden bij het verdelen van de verantwoordelijkheden (Maesschalck, 2005). 

Ten eerste is het essentieel dat bij de verdeling van de verantwoordelijkheden betreffende 

integriteitsbeleid zowel een centrale als een decentrale aansturing van het integriteitsbeleid 

voorzien wordt, op lokaal én op federaal niveau. De centrale aansturing zorgt dan voor de 

algemene coördinatie, stimulering, beleidsvoorbereiding en opvolging. De decentrale aansturing 

(met een essentiële rol voor het management) vertaalt één en ander naar de lokale 

omstandigheden en verzekert dat het integriteitsbeleid ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd 

en werkelijk impact heeft op het dagelijkse handelen van de medewerkers.  

Ten tweede dient men communicatie betreffende de verankering van het integriteitsbeleid 
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voorop te stellen. Het is van belang dat medewerkers weten dat er een 

integriteitsverantwoordelijke(n) is(zijn), wie deze perso(o)n(en) is(zijn) en wat zijn(hun) functie 

inhoudt. Deze informatie moet actief en geregeld uitgedragen worden via diverse 

communicatiekanalen. Daarnaast is ook duidelijke communicatie naar de politieambtenaren 

inzake de controlestructuur essentieel. Op dit moment is het niet voor iedereen duidelijk bij wie ze 

terecht kunnen met vragen over eigen dilemma’s, integriteitsschendingen van anderen, etc. Dat 

is nochtans een essentiële voorwaarde voor een succesvol integriteitsbeleid. 

Ten derde is het van belang om integriteit als beleidsdomein te integreren in de 

planningscyclus en aldus op te nemen in de uitgewerkte plannen, waaronder het Zonaal 

Veiligheidsplan. Hierdoor wordt men verplicht om van integriteit werk te maken. Men kan hierbij 

positieve doelstellingen benadrukken, waaronder de bevordering van integriteit in de organisatie 

(Lamboo, 2005). 

Ten vierde dient er duidelijkheid te bestaan over de taakverdeling tussen de verschillende 

actoren. Bij de controlerende actoren in het bijzonder is dat op dit moment niet evident. Enige 

overlap in taken tussen actoren biedt redundantie en kan aldus een nuttige beveiliging zijn. Op dit 

moment overheerst echter de indruk dat onduidelijkheden inzake taakverdeling, meerbepaald 

tussen de Algemene Inspectie en het Comité P te groot en onproductief zijn.  

Tot slot dient men op een risico van de structurele verankering van het integriteitsbeleid te 

wijzen. De aanwijzing van verantwoordelijken voor het integriteitsbeleid kan ertoe leiden dat het 

management en de andere medewerkers zich minder verantwoordelijk voelen voor 

integriteit. Men kan dit risico vermijden door voldoende inspraak van de medewerkers te 

voorzien bij de voorbereiding van het integriteitsbeleid (met het oog op een gevoel van mede-

eigenaarschap) en door het beleid vervolgens werkelijk ‘te integreren in het dagelijkse 

functioneren met behulp van geschikte instrumenten (integriteitsoverleg; 

functioneringsgesprekken, etc.).  

 

 

2. MIX VAN MAATREGELEN 

 

Werken rond integriteit betekent niet dat men zich kan beperken tot de implementatie van één 

instrument, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van de deontologische code. Om een succesvol 

integriteitsbeleid te voeren, is het van belang om een mix van instrumenten na te streven. In die 

mix moet men verschillende ingrediënten combineren. 

• Het is belangrijk om zowel controlerende, als stimulerende instrumenten in een 

integriteitsbeleid te voorzien. De controlerende instrumenten vormen de noodzakelijke basis 

en bescherming tegen integriteitsschendingen en functioneren als “laatste stok achter de 

deur”. De stimulerende instrumenten zorgen ervoor dat men ambitieuzer is dan het morele 
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minimum en dat de politieambtenaren geresponsabiliseerd en ondersteund worden in de 

omgang met ethische dilemma’s.  

• Het is van belang af te wisselen tussen preventieve instrumenten, instrumenten die de nadruk 

leggen op normen en regels, instrumenten voor de leidinggevenden, handhavende 

instrumenten, etc. (Lamboo, 2005). Men kan ook andere typologieën van instrumenten 

gebruiken om de mix te conceptualiseren. 

• Het is belangrijk om doorheen de verschillende fasen van de loopbaan van de 

politieambtenaar aandacht te besteden aan integriteit: zowel in de rekrutering, opleiding als 

tijdens de gehele loopbaan.  

 

Tot slot nog iets over het specifieke instrument dat de aanleiding vormde voor deze publicatie: de 

deontologische code van de Belgische politie. 

De grote verdienste van de code is dat ze er is, omdat ze zo de uitdrukking is van een brede 

consensus binnen de federale en lokale politie over de inhoud van de deontologie van 

politieambtenaren. Positief is ook de nadruk op de rol van de leidinggevenden. Als concreet 

instrument voor integriteitsbeleid (bv. als instrument voor dilemmatrainingen of als basis voor 

werkoverleg) heeft ze echter haar beperkingen: het is een formeel en bijzonder lang instrument, 

er zijn vrij veel overlappingen en ze is niet gestructureerd rond een beperkt aantal duidelijk 

geformuleerde waarden. Het kan dan ook aangewezen zijn om de code te operationaliseren in 

een specifieker instrument dat meer hanteerbaar is voor het dagelijkse integriteitsbeleid (bv. een 

korpsspecifieke deontologische leidraad). 

 

 

3. NADRUK OP DE LEIDINGGEVENDEN 

 

In het onderzoeksrapport werd uitgebreid gewezen op het belang van leiderschap in een 

integriteitsbeleid. Het is belangrijk dat de leidinggevenden (politiek en ambtelijk) het 

integriteitsbeleid niet enkel expliciet ondersteunen en coördineren, maar ook zelf het goede 

voorbeeld geven.  

Leidinggevenden binnen een lokale politiezone of federale directie moeten een actieve en 

zichtbare rol vervullen in de verwezenlijking van het integriteitsbeleid, ook als er bijvoorbeeld een 

integriteitscoördinator is aangesteld. Het is essentieel dat leidinggevenden er aldus op toekijken 

dat de vertaling van het integriteitsbeleid dat ontwikkeld was met ondersteuning van de experts 

integriteitsbeleid, naar de entiteiten goed verloopt. Bovendien is het van belang dat medewerkers 

het gevoel hebben dat de leidinggevenden door het integriteitsbeleid de integriteit in de 

organisatie oprecht trachten te stimuleren (Mc Donald, 1999). Zij mogen niet het idee krijgen dat 

de leidinggevenden louter een stok achter de deur willen hebben voor het geval er ooit een 
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schandaal uitbreekt. De loutere aanwezigheid van een instrument heeft weinig of geen impact op 

de medewerkers. Wanneer zij echter percipiëren dat het integriteitsbeleid ook daadwerkelijk 

geïmplementeerd wordt, zal het effect navenant zijn. Het is daarenboven belangrijk dat 

leidinggevenden steeds het goede voorbeeld geven en de aanspreekbaarheid bij de 

politieambtenaren stimuleren. Doen zij dit niet, zal het effect van de ondernomen initiatieven 

betreffende integriteit gering zijn. 

Betrokkenheid vanwege de leidinggevenden kan men creëren door hen een zekere keuzevrijheid 

te geven in de invulling van het integriteitsbeleid, door communicatielijnen te voorzien met de 

integriteitscoördinator/functionarissen, door sensibilisering ten aanzien van het belang van 

integriteit  (o.m. via trainingen), etc. 

Ook de rol van de politici, de federale en de lokale organen is van essentieel belang. Zowel door 

hun expliciete steun aan het beleid als door hun voorbeeldgedrag, oefenen ze een cruciale 

invloed uit op het succes van het integriteitsbeleid van de politie.  

 

 

4. INTEGRITEITSBELEID MET EIGEN IDENTITEIT... 

 

Integriteitsbeleid moet beschouwd worden als een beleidsdomein op zich dat verschillende 

instrumenten samenbrengt onder één label en met één globale visie. Een dergelijke onderlinge 

afstemming is essentieel opdat het integriteitsbeleid effectief zou zijn. Door die afstemming 

werken er immers synergieën tussen de instrumenten waardoor ze elkaar versterken en 

waardoor het geheel meer wordt dan de som van de afzonderlijke delen. De beste manier om 

aldus een afstemming tussen de instrumenten te bereiken, is door de instrumenten ook werkelijk 

als onderdelen van één beleidsdomein te beschouwen. Hierdoor voert men een integraal in 

plaats van een gefragmenteerd beleid (Lamboo, 2005). De ontwikkeling van een eigen 

beleidsplan is dan ook van belang. Dit eigen beleidsplan kan geïntegreerd worden in de 

planningscyclus van de veiligheidsplannen. 

Aangezien er tot voor kort in de Belgische politiecontext nog geen sprake was van 

‘integriteitsbeleid’ als een apart beleidsdomein, was het onmogelijk om hieromtrent een 

systematische en geïntegreerde beleidsvoorbereiding te organiseren. Er bestonden wel 

instrumenten naast elkaar, maar zonder systematische onderlinge afstemming. De huidige wil om 

een expliciet integriteitsbeleid met een organisatorische verankering te ontwikkelen, is in die zin 

een cruciale stap voorwaarts.  
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5. ... MAAR AFGESTEMD OP ANDERE DOMEINEN 

 

Een aparte identiteit betekent niet dat de instrumenten van integriteitsbeleid geïsoleerd moeten 

worden van andere domeinen, zoals personeelsbeleid of financiën of, omgekeerd, dat de 

integriteitverantwoordelijken nu op jacht moeten gaan en zoveel mogelijk bestaande instrumenten 

als instrumenten van integriteitsbeleid moeten bestempelen en onder hun bevoegdheid plaatsen. 

Nee, centrale instrumenten van integriteitsbeleid (bv. deontologische code, dilemmatrainingen, of 

integriteitsaudits) en perifere instrumenten (bv. integriteit vermelden in de evaluatiecyclus of naar 

integriteit verwijzen in externe communicatie) moeten allemaal passen in de globale visie van het 

integriteitsbeleid, maar voor de perifere instrumenten moet erkend worden dat integriteit niet hun 

primaire doelstelling is. Samenwerking tussen de integriteitsverantwoordelijken enerzijds en 

andere actoren (bv. personeelsverantwoordelijken, boekhouders of communicatiedeskundigen) 

anderzijds is daarbij veel belangrijker dan bevoegdheidstwisten. 

 

 

6. SAMENWERKING MET ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN 

 

Het thema integriteitsbeleid krijgt ook expliciete aandacht in verschillende lokale besturen en 

andere overheidsdiensten, die interessante en originele initiatieven betreffende integriteitsbeleid 

nemen. Het probleem is echter dat die initiatieven nogal op zich staan, zonder veel systematische 

coördinatie of accumulatie van kennis. Om ervoor te zorgen dat het integriteitsbeleid als 

beleidsdomein niet geïsoleerd wordt, is het daarom van belang dat de federale en lokale politie 

op het gebied van integriteitsbeleid aansluiting zoeken bij andere overheidsdiensten die 

eveneens rond integriteit werken. Zo wordt het mogelijk om het beleid van de verschillende 

overheidsdiensten op elkaar af te stemmen. Een gestructureerd netwerk waarbinnen 

verschillende overheidsdiensten vertegenwoordigd worden, vormt een optie om de onderlinge 

afstemming tussen de verschillende overheidsdiensten betreffende integriteit mogelijk te maken. 

Door vertegenwoordigers uit verschillende overheidsdiensten op regelmatige tijdstippen samen te 

brengen, kunnen onderling ervaringen uitgewisseld worden. Praktijken uit andere 

overheidsdiensten kunnen dan als inspiratiebronnen dienen.  
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7. INTEGRITEITSBELEID GEDRAGEN DOOR DE 

MEDEWERKERS 

 

Hoewel het integriteitsbeleid aangestuurd wordt door het management, met ondersteuning van 

de integriteitsverantwoordelijke(n), zijn het uiteindelijk de medewerkers die gestalte moeten 

geven aan het beleid en die zo de effectiviteit ervan zullen bepalen. Communicatie is hierbij van 

cruciaal belang. In de eerste plaats is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de medewerkers 

zich niet in de kou gelaten voelen en om hen op continue wijze te informeren over welke 

initiatieven men met betrekking tot integriteit onderneemt. Maar dat volstaat niet. Het is ook 

belangrijk om de personeelsleden te betrekken bij de ontwikkeling van het integriteitsbeleid, niet 

alleen omdat ze zo een gevoel van mede-eigenaarschap ontwikkelen, maar omdat dit ook de 

kwaliteit van het beleid zal versterken (Maesschalck, 2005). In dit rapport werden overigens 

enkele manieren besproken om de betrokkenheid van de medewerkers te versterken, waaronder 

de organisatie van workshops waarbij de medewerkers betrokken worden in de ontwikkeling van 

een korpsspecifieke deontologische leidraad. 

 

 

8. CONTEXT- EN POLITIESPECIFIEK INTEGRITEITSBELEID 

 

De ontwikkeling van een integriteitsbeleid is korps- of directieafhankelijk. Het is essentieel dat 

politiezones en directies hun integriteitsbeleid afstemmen op de organisatie en niet zomaar een 

bestaande oplossing overnemen. Het is immers belangrijk dat het integriteitsbeleid wordt 

toegespitst op de bestaande context: risicofactoren, integriteitsschendingen, cultuur, 

bevolkingssamenstelling, politieke constellatie, etc.  

Daarom is het van belang om een stand van zaken op te maken alvorens men echt aan de slag 

gaat met de ontwikkeling van een integriteitsbeleid. Voor die inventarisatiefase zijn er 

verschillende mogelijkheden.  

• Vanuit een eerder controlerende benadering kan men beginnen met een risicoanalyse. 

Daarin worden de risico’s in kaart gebracht en de mate waarin de organisatie al dan niet 

weerbaar is tegen deze risico’s. 

• Men kan anderzijds ook aan de hand van een meer stimulerend instrumentarium 

inventariseren. Men zou bijvoorbeeld workshops kunnen organiseren waarin eerder 

gepeild wordt naar moeilijke dilemma’s dan naar technische risico’s. Het is dan wel 

essentieel dat achteraf ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de input van de 

medewerkers, anders leidt deze oefening mogelijk tot cynisme. Men kan ook andere 

belangengroepen raadplegen, bv. vakbonden, buurtverenigingen of individuele burgers.  
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• Men kan ook gebruik maken van een kwantitatieve vragenlijst om de stand van zaken in 

een lokale politiezone of federale politiedienst in kaart te brengen.  

 

Ook de volgorde waarin de controlerende en stimulerende instrumenten in een integriteitsbeleid 

gerealiseerd moeten worden (processuele dimensie), hangt af van de concrete omstandigheden. 

Als men bijvoorbeeld in een welbepaalde organisatie recent met een schandaal te maken heeft 

gehad, is het belangrijk dat men eerst een aantal structurele maatregelen treft om te voorkomen 

dat een dergelijk schandaal zich nog voordoet. Na de focus op controlerende instrumenten kan 

men dan stimulerende instrumenten ontwikkelen om de werknemers bij te staan in de omgang 

met ethische problemen. Als het daarentegen gaat om een organisatie waar er recentelijk geen 

manifeste schendingen zijn gerapporteerd, lijkt het meer aangewezen om zich te richten op de 

ontwikkeling en de implementatie van stimulerende instrumenten (Maesschalck, 2005). 
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DEEL VII  SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

 

Dit onderzoek heeft een arsenaal aan beleidsinstrumenten gepresenteerd om rond integriteit 

binnen de Belgische politie te werken. Het gevaar bestaat echter dat deze instrumenten 

willekeurig worden ingezet, zonder afstemming op concrete behoeften. Om dit te vermijden, is er 

nood aan een geschikt meetinstrument om binnen de politie integriteit en de behoeften voor een 

integriteitsbeleid in kaart te brengen. Door het gelimiteerde tijdskader van het onderzoek, heeft de 

onderzoeksequipe zich beperkt tot een inventarisatie van bestaande metingen op diverse 

analyseniveaus (macro-, meso- en microniveau) (cf. Deel V, 2.). Deze inventaris zou de basis 

kunnen vormen voor de uitwerking van een instrument op maat voor het meten van integriteit in 

de Belgische politie. 

 

Ook de problematiek betreffende rapportering van integriteitsschendingen en de bescherming 

van de melders heeft in de loop van het onderzoek de aandacht getrokken. Dit is een belangrijke 

problematiek die aandacht verdient omdat klokkenluiders een bijzonder belangrijke signalerende 

vervullen. Tegelijkertijd is het ook een bijzonder complexe problematiek, die een sterk 

uitgewerkte, gestructureerde en goed doordachte regeling vereist.Omwille van het beperkte 

tijdskader en de focus op andere elementen, zag de onderzoeksequipe zich genoodzaakt om 

zich te beperken tot een aantal zeer algemene aanbevelingen. Verder onderzoek naar de 

modaliteiten van een klokkenluidersregeling of, meer algemeen, een vangnet voor 

integriteitsschendingen op maat van de politieis dan ook sterk aan te bevelen. 
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