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“In any attempt to change the values of an organization, whether it is
through the education of its participants in moral principles, or the impo-
sition of leadership committed to higher ethical principles, the contents of
the existing organizational culture must be dealt with directly for positive
change to occur. Ignoring culture in attempting to refocus the values orien-
tation of an organization is similar to ignoring causes and treating symp-
toms allowing underlying disease to spread and intensify4.”

1. Inleiding en probleemstelling

Integriteit of “handelen in overeenstemming met de geldende waarden en
normen en de daarmee samenhangende spelregels5” is belangrijk voor alle
organisatietypes. Voor het openbaar bestuur in het algemeen en de politie
in het bijzonder is integriteit van existentieel belang. Door de discretionaire
ruimte en de bevoegdheid om geweld te gebruiken, zijn er bij de politie niet
alleen specifieke risico’s op integriteitsschendingen; de gevolgen van
ethisch geladen beslissingen zijn vaak heel groot. Die verantwoordelijkheid
neemt bovendien nog toe door de maatschappelijke ontwikkelingen (pro-
fessionalisering, mondigere burgers met hogere verwachtingen, evolueren-
de maatschappelijke normen) en interne ontwikkelingen binnen de poli-
tie (o.m. reorganisaties). Dat men zich daar binnen de politieorganisatie
ook bewust van is, blijkt o.a. uit de op 30 mei 2006 in werking getreden

1 Wetenschappelijk medewerker, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), K.U.Leuven.
2 Docent, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), K.U.Leuven.
3 Gewoon hoogleraar, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), K.U.Leuven.
4 GROSENICK en GIBSON, 2001.
5 VAN DEN HEUVEL en HUBERTS, 2003.
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deontologische code.6 Een deontologische code op zich volstaat echter niet
om een echte impact te hebben op de werkvloer. Steeds meer lokale politie-
zones en federale diensten vertonen daarom de wil om te werken aan een
integriteitsbeleid: “het geheel aan 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” (Mae-
sschalck, 2005). Een integriteitsbeleid kan op termijn de integratie van de
waarden en normen op de werkvloer bevorderen, het integere gedrag van
de werknemers stimuleren en de basis vormen voor een culturele transfor-
matie7.

Hoewel er binnen de Belgische politie al verschillende losse initiatieven on-
dernomen zijn, kan men niet spreken over een globaal en systematisch uit-
gewerkt integriteitsbeleid. Om de waarden en normen op de werkvloer te
integreren, is het nochtans belangrijk om hier werk van te maken. Veel lei-
dinggevenden weten echter niet hoe zij hieraan moeten beginnen. De FOD
Binnenlandse Zaken liet hier onderzoek naar verrichten door het Leuvens
Instituut voor Criminologie8. Het onderzoek resulteerde in een toolbox van
instrumenten, die lokale politiezones en federale diensten kunnen raadple-
gen om werk te maken van een integriteitsbeleid en hierdoor de organisa-
tiecultuur in de gewenste richting te sturen. Deze bijdrage vat enkele con-
clusies uit het onderzoek samen.

In de eerste paragraaf van deze bijdrage wordt de relatie tussen organisatie-
cultuur en integriteit behandeld. Vervolgens gaat het artikel dieper in op
een typologie voor integriteitsbeleid (controlerend-stimulerend), die het
uitgangspunt vormde van de ontwikkelde toolbox. Daarna wordt een sum-
mier overzicht geboden van verschillende instrumenten uit de toolbox. De
bijdrage rondt af met een aantal aanbevelingen voor de ontwikkeling van
een integriteitsbeleid.

2. Organisatiecultuur en integriteit: verwante 
begrippen

Deze paragraaf gaat dieper in op de onderlinge relatie tussen organisatiecul-
tuur en integriteit. Een zoektocht doorheen de literatuur over organisatie-
cultuur en integriteit levert een aantal vaststellingen op.

6 K.B. 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de Belgische politie-
diensten, B.S. 30 mei 2006, 27.086.

7 MERTENS e.a., 2000.
8 DEVIS, MAESSCHALCK en HUTSEBAUT, 2007.
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Organisatiecultuur werd de afgelopen decennia op heel verscheidene wij-
zen gedefinieerd, wat resulteert in een ‘conceptueel moeras’ van definities.
Ondanks het gebrek aan een algemeen aanvaarde definitie van organisatie-
cultuur, verwijzen de meeste auteurs9 in hun definities naar dezelfde ele-
menten.
– Organisatiecultuur wordt gedeeld door werknemers en is het resultaat

van een leerproces. Een organisatie zoekt doorheen de tijd een oplossing
voor problemen van externe aanpassing en integratie. Dit resulteert in
een soort handleiding voor de dagelijkse praktijk die aan nieuwkomers
wordt doorgegeven.

– Organisatiecultuur heeft een sterke invloed op de dagelijkse werkrelaties
en bepaalt welk gedrag al dan niet acceptabel is.

– Organisatiecultuur omvat verschillende cultuurelementen, die vaak op
verschillende niveaus worden georganiseerd en beschouwd worden als
de schillen van een ui. Een klassieke indeling is die in 3 niveaus. Het eer-
ste niveau (de buitenste schil) omvat dan de meest zichtbare cultuurele-
menten: de technologie, kunst, helden, rituelen en symbolen. Het
tweede niveau beschrijft fenomenen die zichtbaar zijn in de fysieke en
sociale omgeving, maar interpretatie vergen van de observator. Het der-
de en diepste niveau betreft de basisassumpties, meer bepaald de over-
tuigingen over de relatie van de organisatie tot diens omgeving, de
oorsprong van zijn bestaan, de oorsprong van menselijke relaties, etc.

– In de empirische realiteit is er vaak niet één organisatiecultuur, maar een
grote verscheidenheid aan subculturen binnen één organisatie10.

Deze eigenschappen van cultuur suggereren dat ethiek, i.e. de algemeen
aanvaarde waarden en normen die richtinggevend zijn voor het dagelijkse
handelen, een belangrijk onderdeel is van de organisatiecultuur. Hetzelfde
geldt dan voor integriteit, het handelen volgens de algemeen geldende
waarden en normen in de organisatie.

Als we kijken naar de literatuur die zich expliciet richt op de band tussen
organisatiecultuur en ethiek, dan blijkt er een sterke stroom te zijn die
hoofdzakelijk focust op de mogelijke negatieve effecten van de verhouding.
Zo argumenteren verscheidene onderzoekers11 dat een problematische or-
ganisatiecultuur individuele ambtenaren kan aanzetten tot onethisch ge-
drag. Meer nog dan de literatuur over de algemene organisatiecultuur bena-
drukt de specifieke literatuur over politiecultuur vooral deze negatieve

9 SCHEIN, 1985; FRAEDRICH, 1992; BRAUN, 1995; COHEN en FELDBERG, 2001; GROSENICK
en GIBSON, 2001.

10 GONZALES e.a., 2005.
11 KLOCKARS e.a., 2000; REUS-IANNI, 1983; GREENE e.a., 1992
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effecten12. Daar beschrijft men hoe op zich integere mensen minder intege-
re gedragingen stellen om de bestaande cultuur in stand te houden13.

Slechts een beperkt aantal onderzoeken legt de klemtoon op de mogelijke
gunstige effecten van organisatiecultuur op integriteit14. Men heeft het dan
over cultuurverandering en veronderstelt dat die een gunstig effect zal heb-
ben op integer gedrag. Echter, organisatiecultuur is niet alleen iets wat men
moet veranderen, maar ook iets waar men rekening mee moet houden. De
bestaande organisatiecultuur volledig negeren, in een poging om de be-
staande waarden te heroriënteren, zal leiden tot implementatie- en aanpas-
singsproblemen15. Het is dus een moeilijk evenwicht tussen rekening hou-
den met de bestaande cultuur en deze willen veranderen.

In de literatuur wordt vaak beklemtoond dat leiderschap een belangrijke rol
speelt in de ontwikkeling, het behoud en de aanpassing van de organisatie-
cultuur16. Het is daarbij belangrijk om de ambitie te hebben voldoende diep
te willen gaan. Verschillende studies suggereren dat een politiecultuur niet
veranderd kan worden door enkel de visuele uitingen van cultuur (symbo-
len, rituelen, verhalen, gedrag) aan te passen. Zelfs de meest vastberaden
politiechef zal niet in staat zijn om gedrag van de operationele politieamb-
tenaren op succesvolle wijze te veranderen door zich te beperken tot de in-
troductie van een ethische code of gedragsregels17. Verandering moet im-
mers plaatsgrijpen op de minder zichtbare organisationele cultuurniveaus,
i.e. de basisassumpties en waarden, om effectief te zijn. Om echt fundamen-
tele veranderingen te realiseren is het, volgens dit perspectief, belangrijk dat
de leden van de politieorganisatie de impact van hun basisovertuigingen en
waarden op het gedrag onderzoeken en begrijpen. Dit kan bijvoorbeeld
door niet zozeer te focussen op de ontwikkeling van ethische codes en ge-
dragsregels, maar eerder op het engageren van de werknemers in discussies
over de ethische basisovertuigingen van de politieorganisatie18. Men streeft
aldus een systematische benadering na, met een nadruk op de basisassump-
ties en waarden19.

12 McLAUGHLIN, 2007
13 VAUGHAN, 1996; COHEN e.a., 1991; GOLDSMITH, 1990
14 HARRISON, 1998; WOOD, 2002
15 GROSENICK en GIBSON, 2001
16 vb. GROSENICK en GIBSON, 2001
17 McLAUGHLIN, 2007
18 PASTIN, 1986
19 MENZEL, 2007
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3. Twee benaderingen van integriteitsbeleid

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen twee benaderingen van
integriteitsbeleid20 en deze tweedeling was ook het uitgangspunt van het
onderzoek dat hier wordt gepresenteerd.
De eerste benadering wordt de ‘controlerende’ benadering genoemd omdat
ze er vooral op gericht is het gedrag van (politie)ambtenaren te controleren.
Vanuit deze redenering wordt de discretionaire ruimte van de politieamb-
tenaren zoveel mogelijk ingeperkt en benadrukt men in het integriteitsbe-
leid vooral wat verboden is. Typische instrumenten zijn strikte regelgeving,
stevig uitgewerkte procedures, strikte gedragscodes of controle-instanties
met uitgebreide macht. De tweede benadering, de stimulerende benade-
ring, beoogt geen beperking van de discretionaire ruimte, maar wil integen-
deel de ambtenaren ondersteunen in het omgaan met die beslissingsvrij-
heid. De nadruk ligt hier op de interne controle: de controle die de
politieambtenaar op zichzelf uitoefent. Typische instrumenten van deze be-
nadering zijn interactieve dilemmatrainingen, coaching of ambitieuze
waardencodes die veel ruimte voor concrete invulling laten.

Veel overheidsorganisaties vertonen de neiging om vooral de controlerende
benadering te benadrukken. Het komt er echter op aan om beide benade-
ringen te combineren. Het controlerende luik zorgt dan voor het elemen-
taire wettelijke kader en garandeert de stok achter de deur, die onvermijde-
lijk blijft om minimaal integer gedrag te garanderen. Het stimulerende luik
zorgt ervoor dat men op ethisch vlak ambitieuzer is dan het ‘moreel mini-
mum’21 en dat men ernaar streeft op een weloverwogen manier om te gaan
met ethische dilemma’s, ook als het niet om manifeste integriteitsschen-
dingen gaat. “Controleren waar nodig en stimuleren waar mogelijk”, is dus
het devies22.

4. Toolbox van instrumenten: het vertrekpunt voor 
een integriteitsbeleid in de lokale politiezones en 
federale diensten

De toolbox voor het hier besproken onderzoek23 werd ontwikkeld op basis
van informatie verzameld in twee fasen. Eerst werd een inventaris gemaakt
van de bestaande instrumenten van integriteitsbeleid binnen de Belgische

20 LEWIS, 2005; MAESSCHALCK, 2005
21 MAESSCHALCK, 2005
22 KARSSING, 2001
23 DEVIS, MAESSCHALCK en HUTSEBAUT, 2007
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politie. Hieruit kon men concluderen dat er enkele interessante praktijken
zijn, maar dat het integriteitsbeleid in vele entiteiten vatbaar is voor sub-
stantiële verbetering. In een tweede fase werden literatuur en goede praktij-
ken uit binnen- en buitenland bestudeerd en geanalyseerd op hun mogelij-
ke relevantie voor de Belgische context.

De hier voorgestelde “toolbox” is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met
een echte gereedschapskist: men kan die instrumenten gebruiken die men
nodig acht binnen de politiezone/federale dienst. De leidinggevende bin-
nen de politie zal op zoek gaan naar een zinvolle mix, waarbij instrumenten
in evenwicht zijn met elkaar (o.m. op de dimensie controlerend/stimule-
rend) en aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, waardoor culturele
verandering mogelijk wordt.

Wat volgt, is een greep uit de verschillende instrumenten die in de toolbox
opgenomen zijn24 en die een stap vormen in de richting van cultuurveran-
dering. De verschillende instrumenten worden daarbij gestructureerd vol-
gens de fasen in de beroepscarrière van een politieambtenaar: werving en
selectie, opleiding en training, het begin van de loopbaan, het dagelijks
functioneren in de politiezone/federale dienst en het einde van de carrière.

4.1. Werving en selectie

Het is van belang om voldoende aandacht te besteden aan integriteit in het
selectieproces van kandidaat-politieambtenaren. Men moet ernaar streven
om in deze fase de integere van de niet-integere kandidaten te onderschei-
den en om bij de toekomstige politieambtenaren het belang van integriteit
te benadrukken. Zo kan dit op termijn een positieve culturele verandering
teweegbrengen. Volgende instrumenten dragen hiertoe bij.
– Communicatie in het wervings- en selectieproces over het belang dat de

Belgische politie hecht aan integer gedrag vergroot de kans dat de politie
kandidaten aantrekt die het gewenste profiel inzake integriteit hebben.

– Door het onderzoek van integriteit in het vooronderzoek, selectie-inter-
view en de selectietesten verwerft men een algemeen beeld van de inte-
griteit van de kandidaat.

– De eindbeoordeling van de kandidaat-politieambtenaar is de cruciale
fase waar dit criterium moet doorwegen.

24 Deze samenvatting is gebaseerd op het desbetreffende hoofdstuk uit DEVIS et al., 2007.
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4.2. Opleiding en training

Aandacht voor integriteit in de initiële opleiding speelt een belangrijke rol
in de ontwikkeling van een integere cultuur en integer gedrag van mede-
werkers. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
– Aan integriteit wordt idealiter een aparte cursus gewijd. Een dergelijke

training kan verschillende vormen aannemen. De docent geeft hier een
eigen invulling aan door zelf de constitutieve bestanddelen (o.a. theore-
tische uiteenzetting, zelfstudie, opwarmingsoefening, discussie, prakti-
sche oefening, afsluiting van de training) te combineren tot een
specifieke training, afhankelijk van wat in een organisatie belangrijk
wordt geacht. Belangrijk hierbij is om de politieambtenaren zelf te laten
nadenken over hun visie, waarden, etc., waardoor men betrokkenheid
creëert. Eén specifieke techniek is die van de dilemmatraining25. In een
dergelijke training wordt vertrokken van concrete ethische dilemma’s,
liefst uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers, waarvoor op een in-
teractieve manier een oplossing wordt gezocht tegen de achtergrond
van een ethisch besluitvormingsmodel.

– Gespecialiseerde integriteitstrainingen zijn niet de enige techniek. Het
kan ook bijzonder nuttig zijn om het gehele opleidingscurriculum te
screenen en na te gaan of de boodschap inzake integriteit, die (mogelijk
impliciet) wordt gegeven in opleidingen die op het eerste zicht niets te
maken hebben met integriteit inhoudelijk, overeenstemt met de bood-
schap uit de integriteitstraining zelf.

– Ondersteuning door een mentor tijdens de praktijkstage is eveneens een
bijzonder nuttige techniek. Hij/zij ondersteunt de aspiranten bij het ne-
men van beslissingen in situaties waar zich waardeconflicten voordoen
en voorziet de aspirant achteraf van terugkoppeling. Op deze wijze kan
hij/zij de aspiranten de onderliggende visie en waarden van de politieor-
ganisatie meegeven.

4.3. 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 col-
lega’s spelen hierbij een belangrijke rol. Men moet vermijden dat nieuwe
politieambtenaren de indruk krijgen dat de kennis, verworven tijdens de
opleiding, niet strookt met de praktijk (visie, waarden). Daarom is het be-
langrijk een goede introductie te voorzien (onthaaldag, verdere opvolging)
gedurende de eerste maanden van de indiensttreding. Zo leren de politie-
ambtenaren in de praktijk welke handelingen en gedragingen al dan niet

25 MAESSCHALCK, 2005
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aanvaardbaar zijn en waarmee men in de uitoefening van het politieberoep
rekening moet houden. Ook hier lijkt het eveneens aangewezen om een
systeem van mentorschap tijdens de eerste twee jaar van de indiensttreding
te voorzien.

4.4. In de lokale politiezone/federale dienst

Integriteit blijft uiteraard belangrijk gedurende de hele loopbaan. 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. Het is daarbij zinvol een onderscheid te maken tussen preven-
tieve maatregelen, instrumenten die politieambtenaren duidelijkheid ver-
schaffen over wat kan en niet kan, instrumenten die ethisch leiderschap sti-
muleren en, tot slot, instrumenten om fair maar kordaat op te treden als
medewerkers toch belangrijke regels zouden overtreden hebben.

Er bestaat een breed arsenaal aan preventieve maatregelen. Hierna volgen
enkele voorbeelden.
– De uitvoering van een risicoanalyse maakt het mogelijk de eigenlijke in-

tegriteitsrisico’s in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren om
de organisatie weerbaar te maken tegen deze risico’s.

– Ook communicatie over het integriteitsbeleid kan een belangrijke pre-
ventieve werking hebben. Daarbij mag de communicatie rond integri-
teit zich niet beperken tot ad hoc-communicatie in reactie op een crisis.
Door continu te communiceren rond integriteit (visie, waarden) tracht
men het integriteitsbesef binnen de organisatie levend te houden.

– Door de ontwikkeling van een beleidsplan wordt integriteit als doelstel-
ling in de organisatie verankerd en verbindt een lokale politiezone of fe-
derale dienst zich ertoe om continu aandacht te besteden aan
integriteit. Bovendien maakt een integriteitsplan coördinatie tussen de
verschillende instrumenten nodig, een belangrijke succesfactor voor
een goed integriteitsbeleid.

– Trainingen hebben vaak een eenmalig karakter. Eén manier om te ver-
zekeren dat de waarden en normen betekenis zullen krijgen in de dage-
lijkse praktijk is de organisatie van een integriteitsoverleg, een
gestructureerde vorm van collegiale consultatie en toetsing waarbij me-
dewerkers met enige regelmaat, concrete integriteitsvragen uit hun da-
gelijkse praktijk bespreken. Een dergelijk integriteitsoverleg kan ingebed
worden in bestaande vormen van geregeld werkoverleg.

Ten tweede is het belangrijk om in een integriteitsbeleid duidelijkheid te
scheppen over de grenzen van het toelaatbare en hierdoor onnodige risico’s
te voorkomen. Eén van de meest genoemde instrumenten om de integriteit
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van organisaties te waarborgen, is de deontologische code voor de Belgische
politiediensten26. Men kan ervoor kiezen om de algemene deontologische
code verder te operationaliseren in een korps-, dienst- of functiespecifieke
deontologische leidraad, waarbij men rekening houdt met de specifieke
kenmerken van het korps en afstemming verzorgt met de bestaande instru-
menten. Betrokkenheid van de medewerkers bij de ontwikkeling van een
dergelijke leidraad is belangrijk: dit verbetert niet enkel de kwaliteit van de
inhoud ervan, maar verhoogt ook de kans op een gevoel van mede-eige-
naarschap en dus op succesvolle implementatie.

Ten derde is de rol van leidinggevenden om integriteit te stimuleren en in-
tegriteitsschendingen te voorkomen van cruciaal belang in een integriteits-
beleid. Daarom zijn leidinggevenden idealiter prominent aanwezig in het
integriteitsbeleid. Essentieel is ook dat ze zelf het goede voorbeeld geven in
hun eigen gedrag. Inconsistentie tussen wat een leidinggevende zegt en op-
legt aan anderen enerzijds en wat hij doet anderzijds kan bijzonder schade-
lijk zijn voor de effectiviteit van het integriteitsbeleid. Verschillende instru-
menten kunnen leidinggevenden ondersteunen in ethisch leiderschap. In
opleidingen en trainingen voor leidinggevenden moet aandacht besteed
worden aan technieken om integriteit bij medewerkers te stimuleren. Daar-
naast kan ook de aanstelling van een consulent leiderschap, die beschikt
over een expertise op het vlak van ethisch leiderschap, bijzonder nuttig
zijn. Hij/zij biedt ondersteuning aan leidinggevenden in de ontwikkeling
van een ethische leiderschapstijl en vormt een kanaal waar leidinggeven-
den met vragen terechtkunnen.

Om normen en regels tot slot te kunnen handhaven, moeten overtredingen
ontdekt, opgespoord en aangepakt worden. Zo is een adequate reactie op
een schending van de deontologische code of andere regels en normen van
essentieel belang. Dit kan op lange termijn een preventieve werking én een
positieve weerslag hebben op de heersende organisatiecultuur. Ook de ont-
wikkeling van een kanaal waar onregelmatigheden gemeld kunnen worden
en waar de melder beschermd wordt, vormt idealiter een onderdeel van een
integraal integriteitsbeleid. Het ontwikkelen van een dergelijk “vangnet
voor integriteitsschendingen” is echter een complexe en technische aange-
legenheid en verder onderzoek hieromtrent is dan ook noodzakelijk.

26 Cfr. supra
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4.5. Op het einde van de carrière

Wanneer medewerkers de politieorganisatie verlaten, is het belangrijk om
met hen een exit-gesprek te organiseren. Dit kan waardevolle informatie
opleveren over de cultuur en integriteit in de organisatie en over (culturele)
verbeteringen die noodzakelijk zijn.

5. Ter conclusie: aanbevelingen bij de ontwikkeling 
van een integriteitsbeleid

Ter afronding en bij wijze van samenvatting worden enkele belangrijke
voorwaarden geformuleerd voor een succesvol integriteitsbeleid.27

5.1. Organisatie van het integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid is idealiter structureel verankerd in de organisatie. Een
dergelijke verankering faciliteert de coördinatie van de verschillende instru-
menten en maakt bovendien accumulatie van expertise inzake integriteit
mogelijk. Het garandeert ook de continuïteit na de eerste lancering van het
beleid en geeft het signaal dat men belang hecht aan integriteit. Welke
vorm de verankering uiteindelijk zal aannemen, is afhankelijk van de
(grootte van de) organisatie28. Wat de verankering betreft, is het echter wel
van belang dat elke van de volgende drie functies ingevuld worden in welke
organisatie ook.
1. De eerste functie betreft beleidsondersteuning, i.e. de technische exper-

tise inzake het instrumentarium van integriteitsbeleid. Eén persoon of
eenheid in de organisatie moet over deze technische expertise beschik-
ken.

2. Ten tweede moet in elke organisatie een aanspreekpunt voorzien wor-
den waar men advies kan krijgen inzake inhoudelijke ethische aangele-
genheden.

3. Tot slot moet in elke organisatie ook minstens één alternatief rapporte-
ringskanaal voorzien worden voor het melden van integriteitsschendin-
gen. Politieambtenaren kunnen er terecht wanneer zij vermoedens van
integriteitsschendingen willen melden, maar het niet mogelijk of wen-
selijk achten dit aan hun leidinggevende te melden.

27 Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het concluderende hoofdstuk uit DEVIS et al. (2007).
28 MAESSCHALCK, 2005
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Bij de verdeling van de verantwoordelijkheden is het belangrijk om zowel
een centrale als een decentrale aansturing van het integriteitsbeleid te voor-
zien. De centrale aansturing zorgt voor de algemene coördinatie, stimule-
ring, beleidsvoorbereiding en opvolging. Deze rol wordt momenteel in be-
perkte hoedanigheid behartigd door DSI.29 De decentrale aansturing
vertaalt één en ander naar de lokale omstandigheden en verzekert dat het
integriteitsbeleid ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt en impact
heeft op het dagelijks handelen van de medewerkers.

Het is ook belangrijk om voldoende communicatie betreffende de veranke-
ring van het integriteitsbeleid te voorzien. Medewerkers moeten weten bij
wie ze terecht kunnen met vragen over eigen dilemma’s, integriteitsschen-
dingen van collega’s, etc. Het is ook belangrijk om integriteit als doelstel-
ling te integreren in de planningscyclus30. Hierdoor vergroot de kans dat er
daadwerkelijk werk wordt gemaakt van een integriteitsbeleid.

5.2. Mix van maatregelen

Om een succesvol integriteitsbeleid te voeren, is het van belang om een mix
van instrumenten na te streven en zich niet te beperken tot één instrument,
zoals de deontologische code. In die mix zal men verschillende ingrediën-
ten moeten combineren: zowel controlerende als stimulerende instrumen-
ten, preventieve als repressieve instrumenten, instrumenten voor leiding-
gevenden als voor medewerkers, etc.

5.3. Nadruk op de leidinggevenden

De ambtelijke en politieke top, maar ook het middenmanagement moeten
een actieve en zichtbare rol vervullen in de verwezenlijking van het integri-
teitsbeleid en de vertaling ervan naar de entiteiten. Medewerkers moeten
het gevoel hebben dat de leidinggevenden de integriteit in de organisatie
oprecht trachten te stimuleren.

5.4. Integriteitsbeleid met eigen identiteit

Integriteitsbeleid wordt best beschouwd als een beleidsdomein op zich, dat
verschillende instrumenten samenbrengt onder één label en met één globale
visie. Door die afstemming faciliteert men immers synergieën tussen de in-
strumenten, waardoor het geheel meer wordt dan de som van de individuele

29 Directie van de interne relaties (Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer) van
de federale politie.

30 De nationale en zonale veiligheidsplannen
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instrumenten. De beste manier om een afstemming tussen de instrumenten
te bereiken, is door de instrumenten als onderdeel van één beleidsdomein,
i.c. integriteitsbeleid, te beschouwen.

5.5. Maar afgestemd op andere beleidsdomeinen

Een aparte identiteit betekent niet dat instrumenten van integriteitsbeleid
geïsoleerd moeten worden van andere domeinen, bijvoorbeeld het perso-
neelsbeleid. Naast de evidente instrumenten die specifiek ingevoerd wor-
den met integriteit als belangrijkste doelstelling31, zijn er immers nog heel
wat andere instrumenten32 die integriteit misschien niet als eerste doelstel-
ling hebben, maar wel bijzonder belangrijk zijn voor het bereiken van de
doelstellingen van het integriteitsbeleid. Zowel de evidente instrumenten
als deze eerder perifere instrumenten moeten samengebracht worden in
een globale visie op het integriteitsbeleid.

5.6. Context- en politiespecifiek integriteitsbeleid

De ontwikkeling van een integriteitsbeleid is korps- of dienstafhankelijk.
Lokale politiezones en federale diensten kunnen niet zomaar automatisch
een bestaande oplossing overnemen, maar moeten nagaan of deze voldoen-
de toegespitst is op de bestaande context: risicofactoren, integriteitsschen-
dingen, cultuur, politieke constellatie, sociaal-economische kenmerken van
de omgeving, criminologisch profiel van de omgeving, etc. Daarom is het
van belang om in een inventarisatiefase een stand van zaken op te maken
alvorens men aan de slag gaat met de ontwikkeling van een integriteitsbe-
leid. Zo kan men ervoor kiezen om voor een eerder controlerend accent te
kiezen en te beginnen met een risicoanalyse. Daarin worden de risico’s in
kaart gebracht en de mate waarin de organisatie al dan niet weerbaar is te-
gen deze risico’s. Men kan echter ook voor een meer stimulerende benade-
ring kiezen en die proberen afstemmen op de specifieke context. Dan zal
men bijvoorbeeld dilemmatrainingen organiseren om een idee te krijgen
van de dilemma’s die leven in de organisatie en de medewerkers te onder-
steunen in het omgaan met die dilemma’s.

Ook de volgorde waarin de controlerende en stimulerende instrumenten in
een integriteitsbeleid geïmplementeerd worden, hangt af van de concrete
omstandigheden. Als men bijvoorbeeld recent met een schandaal te maken
had, is het belangrijk eerst een aantal structurele, controlerende maatrege-
len te treffen om te voorkomen dat die integriteitsschending zich opnieuw

31 bv. Deontologische code, dilemmatrainingen, etc.
32 bv. Recrutering en selectie
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zou voordoen. Na de focus op de controlerende instrumenten kan men dan
stimulerende instrumenten inzetten om ethisch meer ambitieuze doelstel-
lingen na te streven. Als het daarentegen gaat om een organisatie waar er
recentelijk geen manifeste schendingen zijn gerapporteerd, lijkt het meer
aangewezen om zich in de eerste plaats te richten op de ontwikkeling en
implementatie van stimulerende instrumenten33 en pas daarna meer con-
trolerende instrumenten in te zetten, voor zover dit dan noodzakelijk zou
zijn.

5.7. Integriteitsbeleid gedragen door de medewerkers

Hoewel het integriteitsbeleid aangestuurd wordt door het management,
met ondersteuning van de integriteitsverantwoordelijke(n), zijn het uitein-
delijk de medewerkers die gestalte moeten geven aan het beleid en die zo
de effectiviteit ervan zullen bepalen. Medewerkers moeten aldus betrokken
worden bij het integriteitsbeleid, niet alleen om een gevoel van mede-eige-
naarschap te ontwikkelen, maar ook om de kwaliteit van het beleid te ver-
sterken en zo de weg vrij te maken voor een integere politiecultuur.
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