
a r t i ke l

2121
nr 164nr 164

titel
integriteitsbeleid en PreVentie 
kan een deontologische code effectief bijdragen 
aan meer integriteit in het preventie-beleid?1

a r t i ke l

De jongste jaren is de aandacht voor integriteit sterk gestegen, 
zowel in de publieke als in de private sector. Bij ‘integriteit’ wordt 
vaak gedacht aan de afwezigheid van corruptie, diefstal, fraude en 
andere vormen van illegaal gedrag. Integriteit kan men dan ook 
omschrijven als handelen “in overeenstemming met de geldende 
waarden en normen en de daarmee samenhangende regels” (van 
den Heuvel & Huberts, 2003, p.19). Wanneer deze algemeen aan-
vaarde waarden en normen overtreden worden, spreekt men van 
‘integriteitsschendingen’. Integriteit is echter meer dan het louter 
vermijden van dergelijke schendingen. Het gaat ook over het op een 
ethische, verantwoordelijke manier omgaan met ethische dilemma’s. 
Organisaties beseffen steeds meer dat het traditionele instrumen-
tarium (voornamelijk wet- en regelgeving) onvoldoende is om integri-
teit te bevorderen en dat men medewerkers moet ondersteunen in 
het maken van ethische keuzes. Om integriteit te stimuleren werd de 
laatste jaren dan ook een heel arsenaal aan beleidsinstrumenten 
ontwikkeld, waarvan de deontologische code wellicht het meest 
bekende is. 

Hierbij rijzen echter terecht enkele vragen.
- Wat is een integriteitsbeleid? Wat zijn de benaderingen, de funda-

mentele keuzes die men moet maken bij het ontwikkelen van een 
integriteitsbeleid? 

- Wat zijn de belangrijkste instrumenten van het integriteitsbeleid? 
Welke vorm kunnen ze aannemen? 

- Waarom zouden we een nieuw beleidsdomein met een eigen label 
(‘integriteitsbeleid’) moeten creëren? Kunnen we niet gewoon de 
klassieke instrumenten analyseren en waar nodig aanpassen?

In dit artikel zullen we kort ingaan op deze vragen. Ten eerste bespre-
ken we wat het betekent voor een organisatie om een integriteits-
beleid te voeren. Hierbij behandelen we eerst kort twee benaderin-
gen van integriteitsbeleid (cf. deel 1). Vervolgens bieden we een 
raamwerk aan om integriteit te managen. Hierbij zal aan bod komen 
waarom het belangrijk is om een nieuw beleidsdomein rond integriteit 
te creëren, wat de belangrijkste instrumenten van een integriteitsbe-
leid zijn en hoe ze kunnen toegepast worden (cf. deel 2). Ten tweede 
zullen we verduidelijken wat een integriteitsbeleid kan betekenen 
voor de beroepsgroep van de preventieadviseurs. Meer in het bijzon-

der zal nagegaan worden wat een deontologische code kan betekenen 
voor de beroepsgroep van de preventieadviseurs (cf. deel 3). 

1. twee benaderingen van integriteitsbeleid
In de literatuur worden traditioneel twee benaderingen van integri-
teitsbeleid onderscheiden (Lewis, 2005). Een eerste benadering – de 
meest gekende – is de controlerende benadering. Deze benadering 
gaat uit van een negatief mensbeeld: mensen zijn niet van nature 
geneigd om het goede te doen maar moeten daartoe gedwongen 
worden. De nadruk wordt dan ook gelegd op het controleren van 
het gedrag van medewerkers. Typische voorbeelden van controle-
rende beleidsinstrumenten zijn strikte regelgeving, gedragscodes, 
uitgewerkte procedures en controle-instanties. Een voorbeeld van 
een wellicht eerder controlerend instrument is het Koninklijk Besluit 
van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en 
bescherming op het Werk.2 Hierin is vastgelegd wat de opdrachten 
van de preventieadviseur zijn alsook een aantal verplichtingen van de 
werkgever ten aanzien van de preventieadviseur. Dit is een eerder 
controlerend instrument aangezien het specificeert wat mag en niet 
mag en er mechanismen voorzien zijn om te controleren en, bij 
schendingen, te sanctioneren.
Een tweede aanpak is de stimulerende benadering, waarin medewer-
kers worden ondersteund in het omgaan met hun beslissingsvrijheid. 
Men vertrekt van een positief mensbeeld en gaat er vanuit dat men-
sen wel van nature geneigd zijn om het goede te doen, maar dat ze 
niet steeds weten wat ‘het goede’ precies is, wat precies van hen 
verwacht wordt. De taak van de organisatie bestaat erin om de 
werknemers te ondersteunen in het omgaan met ethische dilemma’s. 
Een ethisch dilemma is een situatie waarbij waarden en normen in 
het geding zijn en waarbij een keuze gemaakt moet worden uit meer-
dere alternatieven, terwijl er voor elk van die alternatieven goede 
redenen te geven zijn. Het gaat dus om een situatie waarbij het niet 
meteen duidelijk is wat je moet doen om integer te handelen. Een 
dilemma is dus per definitie een situatie waarbij bepaalde waarden of 
normen minder of niet zullen gerespecteerd worden omdat men 
prioriteit geeft aan andere waarden en normen (Karssing, 2001,  
p. 93). Nog sterker geformuleerd: wat de medewerker ook beslist, 
er zullen steeds negatieve gevolgen zijn. We geven een voorbeeld van 
dergelijk dilemma. 

integriteit is een veelbesproken onderwerp. Het omvat veel meer dan niet frauderen en niet 
corrupt zijn. Het gaat ook over het op een ethische, verantwoordelijke manier omgaan met 
ethische dilemma’s. om integriteit te bevorderen, hebben vele organisaties en beroepsgroepen 
de laatste jaren een integriteitsbeleid uitgewerkt. in dit artikel gaan we in op de vraag wat zo’n 
beleid kan betekenen voor de preventieadviseur.
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Wat doe je?
U bent preventieadviseur in een bedrijf. De bedrijfsleider dringt aan 
op uw goedkeuring van een indienststelling van een machine. Deze 
machine moet snel opgenomen worden in een productielijn met 
verschillende machines. U weet dat als de machine niet in dienst kan 
worden gesteld, het bedrijf in ernstige economische problemen zal 
komen en de tewerkstelling van een grote groep arbeiders in gevaar 
zal komen. De machine voldoet aan de belangrijkste Europese veilig-
heidsvoorschriften, maar niet aan een aantal meer gedetailleerde 
voorschriften. Strikt genomen kunt u dus geen goedkeuring geven, al 
bent u er zelf wel van overtuigd dat de machine veilig is en dat die 
gedetailleerde voorschriften eigenlijk overbodig zijn. U weet dat u 
een oppervlakkig, positief advies kan geven dat enkel gebaseerd is op 
de algemene voorschriften. Strikt genomen moet u echter een gede-
tailleerd advies geven met als conclusie dat een indienststelling niet 
kan. 

In deze situatie zal een controlerend integriteitsbeleid slechts een 
beperkt nut hebben. Een controlerend instrumentarium geeft vooral 
aan wat expliciet verboden is, maar biedt weinig ondersteuning bij 
het maken van ‘de juiste keuze’ in complexe situaties. Als we het 
probleem analyseren, kunnen we zien dat er verschillende waarden 
en principes in het spel zijn: legaliteit, effectiviteit, tewerkstelling, 
loyaliteit enz. Aan de ene kant moet een preventieadviseur zich aan 
wet- en regelgeving houden en advies geven volgens de wettelijke 
voorschriften. Aan de andere kant wordt van de (interne) preventie-
adviseur verwacht dat hij tot op zekere hoogte loyaal is aan de orga-
nisatie en zijn werkgever3 en dat hij de effectiviteit van de organisatie 
en dus ook de tewerkstelling niet benadeelt. 

Wat is nu de ethische oplossing voor dit dilemma? Het precieze 
antwoord zal afhangen van de concrete omstandigheden. De preven-
tieadviseur zou in deze situatie verschillende dingen kunnen doen die 
telkens andere gevolgen hebben. Hij zou de machine gewoon kunnen 
goedkeuren op basis van de algemene voorschriften. Dit zou tot 
gevolg hebben dat de productie kan blijven draaien en de medewer-
kers hun werk behouden. De preventieadviseur kan de machine ook 
afkeuren omdat deze niet aan de specifiekere voorwaarden voldoet. 
Hij zou dan de regelgeving strikt volgen en zou zichzelf op die manier 
veilig stellen voor eventuele sancties. Deze keuze heeft wel negatieve 
gevolgen voor de organisatie en de tewerkstelling. Nog waarschijnlij-
ker is dat de preventieadviseur op zoek gaat naar een tussenoplossing 
waarbij hij de schade zoveel mogelijk hoopt te beperken. 

Uit dit voorbeeld worden twee dingen duidelijk. Ten eerste blijkt dat 
het niet altijd eenvoudig is om een goede keuze te maken in bepaalde 
dilemmasituaties. Het is de taak van de organisatie om medewerkers 
hierbij te ondersteunen. Dit kan via een stimulerende aanpak van 
integriteitsbeleid, bijvoorbeeld door het aanbieden van integriteitss-
trainingen, bespreken van ethische kwesties met medewerkers en 
het ontwikkelen van een eigen deontologische code. 

Ten tweede wordt duidelijk dat zowel een controlerende als een 
stimulerende benadering van integriteit noodzakelijk zijn. Een 
modern integriteitsbeleid moet immers niet alleen integriteitsschen-
dingen voorkomen, maar ook de medewerkers ondersteunen in het 
omgaan met dilemma’s zoals het hoger vermelde. In de praktijk komt 
het er dus op neer om beide benaderingen te combineren. Het ‘con-
trolerende’ gedeelte zorgt voor het elementaire wettelijk kader en 
garandeert de stok achter de deur die onvermijdelijk blijft om een 
minimaal integer gedrag te garanderen, terwijl het ‘stimulerende’ 
gedeelte ervoor zorgt dat men op ethisch vlak ambitieuzer is dan dit 
‘moreel minimum’. 

2. moeten we integriteit managen? 
Integriteit komt niet zomaar tot stand, maar kan en moet gemanaged 
worden, bij voorkeur in een integriteitsbeleid. Integriteitsbeleid  
verwijst dan naar alle activiteiten die een organisatie onderneemt om 
integriteit te stimuleren en criminele gedragingen en ander wangedrag te 
voorkomen. 

Organisaties kunnen zich de vraag stellen of ze überhaupt wel een 
‘integriteitsbeleid’ moeten ontwikkelen. Kunnen ze niet gewoon de 
klassieke beleidsinstrumenten analyseren en waar nodig aanpassen? 
Het creëren van een beleidsdomein met een eigen label (‘integriteits-
beleid’) dat enkel integriteit als doel heeft, is echter nuttig voor twee 
redenen. Ten eerste zijn labels belangrijk om een thema op de 
agenda te plaatsen en beslissingen af te dwingen: de manier waarop 
een probleem beschreven (‘geframed’) wordt, heeft een invloed op 
hoe men dit probleem percipieert en zal oplossen. Ten tweede 
maakt het samenbrengen van instrumenten onder één label een glo-
bale strategie mogelijk.

Een integriteitsraamwerk kan helpen om op een goede en systema-
tische manier om te gaan met de uitdagingen van het integriteits- 
beleid. Het integriteitsraamwerk dat hier wordt voorgesteld bestaat 
uit twee lagen en drie pijlers (Figuur A). 4 

De drie pijlers verwijzen respectievelijk naar de instrumenten van 
integriteitsbeleid in een organisatie, en de processen en structuren 
waardoor deze instrumenten tot leven kunnen worden gebracht. We 
nemen expliciet beleidsprocessen en structuren in het raamwerk op 
omdat door organisaties nog al te vaak te veel gefocust wordt op 
beleidsinstrumenten. 

De lagen verwijzen enerzijds naar de kern van het integriteitsbeleid 
die primair gericht is op integriteit en anderzijds naar perifere instru-
menten, processen en structuren die integriteit niet als primaire 
doelstelling hebben, maar wel belangrijk zijn voor de doelstellingen 
van het integriteitsbeleid. Voorbeelden van perifere instrumenten 
zijn personeelsselectie of competentiemanagement waar integriteit 
als criterium aan bod kan komen. Hoewel integriteit niet de primaire 
doelstelling is van deze instrumenten zijn ze zeker zo belangrijk. 

(3) De preventieadviseurs van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk behoren immers tot het personeel van de werkgever (artikel 42 van de wet 
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 18 september 1996). 
(4) Dit raamwerk is een model dat ontwikkeld werd voor de overheid (in Maesschalck, J. (2008). Towards a sound integrity frame-work: Instruments, processes, structures and 
conditions for implementation (Rep. No. GOV/PGC(2008)21). Organisation for Economic Co-operation and Development), maar wordt in deze publicatie vertaald naar de 
private sector.
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Figuur A. Het integriteitsraamwerk
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2.1 instrumenten van integriteitsbeleid
De eerste pijler van het integriteitsraamwerk betreft de instrumen-
ten. De laatste jaren zijn heel wat instrumenten ontworpen voor 
integriteitsbeleid. We kunnen deze indelen in vier groepen, die tel-
kens naar een specifieke functie verwijzen die door het integriteits-
beleid vervuld moet worden. 

1. Bepalen en definiëren van integriteit 
2. Begeleiden naar integriteit 
3. Monitoren van integriteit 
4. Afdwingen van integriteit

In wat volgt, geven we een kort overzicht van de verschillende instru-
menten die voor deze vier functies gebruikt kunnen worden. We 
zullen hierbij de noodzakelijke balans tussen controlerende en stimu-
lerende benadering van integriteitsbeleid benadrukken. Deze balans 
moet op het niveau van het integriteitsraamwerk als geheel geëvalu-
eerd worden en niet op het niveau van het individuele instrument om 
integriteit te managen noch op een enkel niveau in het raamwerk (bv. 
kern/periferie; instrumenten/processen/structuren). 

2.1.2 Integriteit bepalen en definiëren
Een eerste belangrijke functie in het integriteitsraamwerk is bepalen 
welk gedrag de organisatie verwacht van werknemers: welke waar-
den zijn belangrijk voor de organisatie en welke regels moeten er 
nageleefd worden? Er zijn verschillende instrumenten die (in verschil-
lende combinaties) gebruikt kunnen worden om integriteit te 
bepalen en vervolgens te definiëren. 

Risicoanalyse, analyse van dilemma’s en het consulteren van mede-
werkers zijn de belangrijkste instrumenten om integriteit te bepalen. 
Bij een risicoanalyse brengt de organisatie processen (bv. promotie 
van medewerkers, inspectie enz.) en functies (bv. functies die belang-
rijke beslissingsbevoegdheid hebben) die gevoelig zijn voor integri-
teitsschendingen in kaart. Op basis daarvan doet men aanbevelingen 
opdat de organisatie zich meer zou kunnen verweren tegen integri-
teitsschendingen. Ook op basis van analyse van ethische dilem-
ma’s kan de organisatie veel gegevens verzamelen. Het inventarise-
ren van deze dilemma’s geeft de organisatie nuttige informatie over 
de gebieden waar medewerkers meer ondersteuning nodig hebben. 
Een laatste belangrijk instrument om integriteit te bepalen is het 
consulteren van stakeholders. Bij dit instrument inventariseert 
de organisatie de bezorgdheden van deze actoren en gebruikt deze 
informatie als input voor het bepalen van integriteit (bv. in de vorm 
van een deontologische code). Het consulteren van stakeholders kan 

belangrijke informatie opleveren maar vergt veel tijd en geld. 
Bovendien mag men de stakeholders niet zomaar het laatste woord 
geven. Integriteit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
de medewerkers en het management.

Om integriteit te definiëren bestaat er eveneens een arsenaal van 
instrumenten zoals deontologische codes, informele standaarden of 
meer structurele maatregelen.  Een eerste instrument is de deonto-
logische code, waarschijnlijk het meest bekende instrument van 
een integriteitsbeleid. Deze kan uit verschillende onderdelen bestaan: 
de missie, kernwaarden en normen en regels. 
1. De missie formuleert kernachtig de strategische doelstellingen 

van de organisatie en waarvoor de organisatie staat (Desmidt & 
Heene, 2005).  

2. De kernwaarden zijn “de belangrijkste maatstaven die een organisatie 
voor zichzelf hanteert en vormen de kern van de eigen cultuur. 
Kernwaarden doen vooral een appel op de instelling van medewerkers, 
maar geven geen concrete aanwijzingen hoe medewerkers zich dienen 
te gedragen” (Kaptein et al., 2003). De kernwaarden kan men 
beschouwen als een onderdeel van een stimulerende aanpak van 
integriteitsbeleid. 

3.  Normen en regels zijn bedoeld om het gedrag van medewerkers te 
sturen en passen vooral in een controlerende aanpak. 

 Men kan ervoor kiezen om deze elementen in een afzonderlijke 
code onder te brengen. 
– De missie wordt dan geformuleerd in de missieverklaring. 
– De kernwaarden worden dan geformuleerd in de waarden-

code of ethische code.
– De normen en regels worden geformuleerd in een gedrags-

code. 
In de praktijk kiezen vele organisaties ervoor om deze onderdelen te 
combineren in een ‘deontologische code’. 

Naast een deontologische code, regels en procedures zijn er ook 
ongeschreven standaarden. Een zekere mate van formalisatie is uiter-
aard steeds nodig om ervoor te zorgen dat medewerkers kunnen 
worden aangesproken op hun gedrag. Het is echter niet mogelijk om 
alles vast te leggen in regels en procedures. In sommige situaties (bv. 
in de uitwerking van een geschenkenregeling) kan het aan te raden 
zijn om op informele basis een standaard vast te leggen. 
Er zijn ook specifieke structurele maatregelen die een organisa-
tie in de kern kan uitwerken om integriteit te voorkomen. 
Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn functiescheiding en 
functieroulatie. Bij functiescheiding deelt men functies die gevoelig zijn 
voor integriteitsschendingen op en laat men deze uitvoeren door 
verschillende medewerkers. Men gaat er dan vanuit dat het ‘meer 
ogen principe’ helpt om integriteitsschendingen te voorkomen. 
Hierin mag echter niet te ver gegaan worden; al te grote functieschei-
ding kan er immers voor zorgen dat de medewerkers geen gevoel van 
verantwoordelijkheid meer hebben, wat ook nefast is voor een inte-
griteitsbeleid. Functieroulatie is een middel om te voorkomen dat 
medewerkers routines ontwikkelen die een risico vormen voor 
onethisch gedrag. Ook dit heeft een zekere kost, vermits op die 
manier kennis verloren kan gaan, al kan dit gecompenseerd worden 
door goed kennismanagement. 
Naast structurele maatregelen in de kern van het integriteitsbeleid is 
het ook belangrijk om aandacht te hebben voor structurele maat-
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regelen in de periferie. Het gaat hier om instrumenten die integri-
teit niet als primaire doelstelling hebben, maar waar integriteit wel 
aan bod kan komen. Een eerste belangrijke reeks van instrumenten 
vinden we in het proces van selectie, werving en introductie van 
werknemers. Het is belangrijk om in dit proces aandacht te hebben 
voor integriteit. Bij de werving van werknemers zijn er een aantal 
maatregelen die de organisatie kan nemen. Men kan bijvoorbeeld 
grondig het CV van de sollicitant controleren of in het sollicitatiege-
sprek nagaan hoe de sollicitant in een bepaalde dilemmasituatie zou 
reageren. Een mentor kan een rol spelen bij de introductie van de 
medewerker in de organisatie en kan de nieuwe werknemer bijvoor-
beeld informeren over het globale integriteitsbeleid. 

Een tweede belangrijk proces waar integriteit aan bod kan komen is 
de evaluatie. Integriteit kan als evaluatiecriterium gebruikt worden 
bij functionerings- en evaluatiegesprekken. De chef en medewerker 
verplichten in dergelijke gesprekken integriteit systematisch op de 
agenda te zetten is een ideale manier om het thema levend te hou-
den. Hierdoor vermijdt men dat integriteitsproblemen in de dage-
lijkse drukte verdwijnen. Bovendien helpt het om een open sfeer te 
creëren waar integriteit aan bod kan komen. Als men integriteit ook 
daadwerkelijk als een beoordelingscriterium opneemt in de evaluatiege-
sprekken erkent de organisatie formeel dat het integriteit belangrijk 
acht. 

2.1.2 Integriteit stimuleren
Het bepalen en definiëren van integriteit is uiteraard slechts een 
eerste stap in het ontwikkelen van een geïntegreerd integriteitsbe-
leid. Uit ervaring blijkt dat het louter formuleren van regels en waar-
den en het louter ontwikkelen van structuren en procedures onvol-
doende is om integer gedrag te bewerkstelligen. Het is noodzakelijk 
dat de organisatie werknemers ook stimuleert tot integer gedrag. Dit 
kan de organisatie doen op verschillende manieren: 
– de organisatie van dilemmatrainingen;
– de aankondiging van het integriteitsbeleid via externe communica-

tie (bv. magazine, website, gerichte mailing, enz.); 
– het geregeld ter sprake brengen van ethische dilemma’s en ethi-

sche problemen in officiële interne communicatie (bv. bedrijfsblad, 
intranet, enz.);

– voorbeeldgedrag van het management; 
– het institutionaliseren van de discussies over integriteit in stafver-

gaderingen en in individuele interacties tussen chef en medewer-
ker.

dilemmatrainingen vormen een belangrijk instrument van de sti-
mulerende benadering van integriteitsbeleid. Het doel van de training 
is tweevoudig. Ten eerste wil men met deze training het morele 
oordeelsvermogen van de deelnemers aanscherpen. Dit wil zeggen 
dat men door het bespreken van concrete casussen, doorgaans ethi-
sche dilemma’s (zoals het voorbeeld in deel 1), medewerkers de 
vaardigheid aanleert om met integriteitsvraagstukken om te gaan. 

Ten tweede kan de dilemmatraining een belangrijk instrument van 
cultuurverandering zijn. Immers, wanneer collega’s samen discussië-
ren over concrete integriteitsproblemen uit hun dagelijkse praktijk 
helpt dit om opvattingen te verduidelijken, assumpties in vraag te 

stellen en een open sfeer te creëren die een transparante en effec-
tieve behandeling van problemen in de toekomst bevordert. 

2.1.3 Monitoren van integriteit
Het is onvoldoende om enkel integriteit te definiëren en daarna 
werknemers te stimuleren om deze regels en waarden toe te passen 
in de dagdagelijkse praktijk. De organisatie moet ook monitoren in 
welke mate dit daadwerkelijk gebeurt. We kunnen een onderscheid 
maken tussen actief en passief monitoren. 

Passieve monitoring verwijst naar de kanalen waar integriteits-
schendingen gemeld kunnen worden zoals klachtensystemen voor 
burgers en een klokkenluidersregeling. Klokkenluiden is “het bekend-
maken van illegale, immorele of niet-legitieme praktijken die onder de 
controle vallen van de werkgever, door (vroegere of huidige) werknemers 
aan personen of organisaties die tegen de praktijken actie kunnen onder-
nemen” (vertaald uit Miceli & Near, 1985, p. 525). Het doel van een 
klokkenluidersregeling is het oplossen van problemen alvorens ze 
een schandaal worden. Een klokkenluidersregeling moet in essentie 
uit twee elementen bestaan: rapporteringskanalen en een bescher-
ming tegen represailles. 
Ten eerste moet de regeling voorzien in verschillende rapporterings-
kanalen naast het klassieke kanaal van de hiërarchische lijn. 
Voorbeelden van dergelijke kanalen zijn vertrouwenspersonen, 
interne audit, de ombudsman, integriteitsbureau, procureur des 
konings, enz. De preventieadviseur kan hier soms ook zelf een rol in 
spelen. Een voorbeeld hiervan is de rapportage van pestgedrag. 
Sommige preventieadviseurs zijn belast met het medisch toezicht en 
kunnen in de uitoefening van hun functie geconfronteerd worden met 
werknemers die gepest worden. Dergelijke integriteitsschendingen 
kunnen door de preventieadviseur aan de bevoegde actoren gemeld 
worden. 
Ten tweede moet een klokenluidersregeling voorzien in bescherming 
tegen represailles. Het zou onethisch zijn van een organisatie om een 
klokkenluider te stimuleren om schendingen te rapporteren, maar 
vervolgens onvoldoende bescherming te bieden als hij dat advies ook 
echt opvolgt. De klokkenluidersregeling mag in principe enkel een 
sluitstuk zijn van het integriteitsbeleid. Het mag nooit het kernele-
ment zijn. Een klokkenluidersregeling dient immers vooral als een 
vangnet voor het melden van integriteitsschendingen. De regeling 
wordt dan ook best gelanceerd samen met (of eventueel na) andere, 
meer stimulerende instrumenten die voldoende zichtbaar moeten 
zijn. 

Met actief monitoren verwijzen we naar de activiteiten die de 
organisatie zelf organiseert met als doel integriteitsschendingen vast 
te stellen om vervolgens desgewenst maatregelen te nemen. 
Voorbeelden van actieve monitoring zijn het inventariseren van ethi-
sche dilemma’s, maar belangrijker het in kaart brengen van integri-
teitsschendingen (via het systematisch registreren van klachten, het 
meten van integriteitsschendingen door survey-onderzoek, enz.). 

2.1.4 Afdwingen van integriteit
Het is uiteraard niet alleen belangrijk om integriteit te stimuleren, 
maar ook om, indien nodig, integriteit af te dwingen. Als de regels 
duidelijk zijn voor de medewerkers en monitoring geeft aan dat de
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regels toch overtreden worden, is het uiteraard nodig op te treden. 
Uit onderzoek blijkt dat er echter één cruciale voorwaarde is voor 
een effectief sanctiebeleid: de gepercipieerde rechtvaardigheid van 
de maatregel (Ball, Treviño & Sims, 1994). De sanctie moet overeen-
stemmen met de ernst van de overtreding en gelijk zijn aan de sanc-
tie die andere medewerkers (en leidinggevenden) kregen voor een 
gelijkaardige overtreding. 

2.2 Processen: implementatie, institutionalisering en 
verbetering van het integriteitsbeleid verzekeren
We hebben ons tot nu toe beperkt tot de instrumenten die in een 
integriteitsbeleid kunnen gebruikt worden. Instrumenten zijn de 
meest zichtbare en wellicht best gekende component van een inte-
griteitsbeleid, maar zijn zeker niet voldoende. Ze moeten tot leven 
gebracht worden via processen. 

2.2.1 De PDCA-cyclus
Processen zijn ketens van activiteiten. In de managementliteratuur 
zijn er heel wat nuttige modellen voorhanden om processen in een 
organisatie te conceptualiseren. Hier zal de PDCA-cyclus gebruikt 
worden (Figuur B). PDCA is een afkorting die staat voor de belang-
rijkste stappen in de cyclus:
- plannen (plan): een plan met de resultaten die men wil bereiken;
- doen (do): het uitvoeren van het plan;
- checken (check): vergelijken van de resultaten met de beoogde 

resultaten;
- aanpassen (adapt): eventueel bijsturen om resultaten alsnog te 

bereiken. 

Figuur B. De PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus kan een antwoord bieden op een aantal terugke-
rende problemen bij integriteitsbeleid: 
- de uitdaging om verder te gaan dan louter ambities en plannen;
- de uitdaging om te blijven bestaan ook nadat het initiële enthousi-

asme is weggeëbd;
- de uitdaging om het integriteitsbeleid aan te passen en indien 

noodzakelijk substantieel te hervormen zodat het up-to-date blijft; 
- de uitdaging om de vele beleidsinstrumenten en activiteiten te 

coördineren
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Door de PDCA-cyclus systematisch te doorlopen, zijn organisaties 
gewapend om met deze uitdagingen om te gaan. 

2.2.2 Continu ontwikkelingsproces
Een goed integriteitsbeleid vraagt continue verbetering, zowel op het 
algemene niveau als op het niveau van de individuele beleidsinstru-
menten. Op het algemene niveau is het belangrijk om een ontwik-
kelingsproces te vormen dat er voor zorgt dat plannen niet enkel 
worden geïmplementeerd (doen), maar ook geëvalueerd (checken) 
en, indien nodig, worden aangepast via een cyclisch proces dat geïn-
stitutionaliseerd is in de organisatie. De PDCA-cyclus zorgt er op die 
manier niet alleen voor dat implementatieproblemen vermeden wor-
den en dat er voldoende evaluaties en aanpassingen gebeuren (indien 
nodig), maar zorgt ook voor meer coördinatie. 
Men kan ook specifieke ontwikkelingsplannen voor individuele 
instrumenten uitwerken. Het departement vorming zou bijvoor-
beeld een ontwikkelingsproces specifiek voor dilemmatrainingen 
kunnen uitwerken ingebed in de bredere ontwikkelingsprocessen 
voor vorming. 

2.2.3 Eenmalige projecten
De continue processen die in punt 2.2.2 werden besproken, moeten 
onderscheiden worden van de eenmalige projecten die beperkt zijn 
in de tijd en meestal gebruikt worden om een integriteitsbeleid of 
specifieke instrumenten ervan te introduceren of te veranderen. 
Belangrijk in deze eenmalige projecten is de volgorde waarin de 
verschillende instrumenten geïntroduceerd worden. Het is belangrijk 
om de overweging te maken of men de nadruk legt op de controle-
rende dan wel de stimulerende benadering. Wanneer er in de orga-
nisatie net een fraudezaak is ontdekt, kan wellicht beter gestart 
worden met een nadruk op de controlerende zijde van integriteits-
beleid. Indien het integriteitsbeleid echter geen reactie is op een 
schandaal, maar een preventief initiatief is dat binnen de organisatie 
werd geïnitieerd, is waarschijnlijk een stimulerende benadering te 
verkiezen. De vraag over de gepaste volgorde speelt ook op het 
niveau van de individuele instrumenten. Zal men bijvoorbeeld dilem-
matraining gebruiken om een deontologische code te implementeren 
of zal de deontologische code opgesteld worden nadat alle mede-
werkers werden geconsulteerd in interactieve trainingsessies? 

2.3 structuren: 
het structureel verankeren van het integriteitsbeleid
De derde pijler van het integriteitsbeleid is de structurele compo-
nent: toewijzen van verantwoordelijkheid. Meestal legt men de 
klemtoon hierbij op die actoren wiens belangrijkste verantwoorde-
lijkheid het stimuleren, verbeteren en afdwingen van integriteit is. 
Integriteit is echter de verantwoordelijkheid van alle medewerkers 
in de organisatie. Natuurlijk hebben een aantal actoren een belang-
rijkere rol dan anderen en het is tot deze categorie waartoe we ons 
hier zullen beperken. 
In de kern van het integriteitsbeleid zijn er twee belangrijke 
actoren: de managers en de integriteitsactoren. De managers kun-
nen door voorbeeldgedrag een belangrijke rol spelen in het vormen 
van het integer gedrag van de medewerkers. Integriteitsactoren heb-
ben als hoofdtaak het stimuleren van integer gedrag en zijn meestal 
verantwoordelijk voor de integriteitsinstrumenten en de processen 
in de kern van het integriteitsbeleid. 

6. Uitslag van de verkiezingen

De uitslag der geheime stemming gaf volgende resultaten : 

Naam Voor Tegen Onthouding Ongeldig Totaal

Carmen 
De 
Schrijver

41 1 0 0 42

De kandidaat is verkozen. Met handgeklap wordt zij opgenomen in 
de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur is nu als volgt samengesteld:

Lieven Carron - voorzitter
Bertin Desmidt - vicevoorzitter
Jef Peuters - secretaris-generaal
Jean-Pierre Partoens - penningmeester
Luk Van Berendonck - voorzitter afd. Antwerpen
Carmen De Schrijver - voorzitter afd. Vlaams-Brabant & Brussel
Eddy Eyckmans – voorzitter afd. Limburg
Frank Claeys - voorzitter afd. Oost-Vlaanderen
Charles Demeyere - voorzitter afd. West-Vlaanderen

Tot slot dankt de voorzitter alle aanwezigen en nodigt iedereen uit 
op de receptie ter afsluiting van deze statutaire vergadering.

Opgemaakt te Affligem op 5 maart 2009,

secretaris-generaal,   voorzitter,
Jozef Peuters   Lieven Carron

Provinciaal voorzitter Charles De Meyere is terecht trots op zijn provinciale afdeling.  
Hij mag  de Trofee van de Voorzitter, een prachtige creatie van kunstenaar Ignace 
Vernieuwe (rechts op de foto) mee naar West-Vlaanderen nemen.    
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Daarnaast zijn er ook ‘actoren in de periferie’. Dit zijn actoren die 
cruciaal zijn voor het slagen van de kern van het integriteitsbeleid, 
maar integriteit niet als hun belangrijkste opdracht hebben. Het gaat 
hier om actoren zoals medewerkers van de personeelsdienst, het 
financieel management, het kwaliteitsmanagement enz.  

De onderstaande figuur (figuur C) geeft de belangrijkste actoren in 
het integriteitsbeleid weer en een indicatie van hun relatief belang. 
Een + teken geeft aan hoe belangrijk de impact van elke actor ideali-
ter moet zijn voor een goed integriteitsbeleid. 

 

Bepalen en
definiëren
van integriteit

Monitoren van
integriteit

Integriteit 
afdwingen

Actoren 
in de kern

Management * * * * * * * * *

Integriteits-
actoren * * * * * * * * *

Actoren
in de 

periferie

Personeelsbeleid,
financieel beleid,

etc.
* * * * * *

Figuur C. De belangrijkste actoren in het integriteitsbeleid en hun 
ideale impact (minimum +, maximum +++)

 
3. een deontologische code voor de beroepsgroep van 
preventieadviseurs? 
In het voorgaande werd de nadruk gelegd op wat een integriteitsbe-
leid voor een organisatie kan betekenen. In dit deel zullen we 
bekijken wat dit kan betekenen voor de beroepsgroep van de 
preventieadviseurs. We zullen in het bijzonder nagaan wat een 
deontologische code voor de beroepsgroep van preventieadviseurs 
zou kunnen betekenen. 

Preventieadviseurs zijn duidelijk een heel eigen beroepsgroep. Ze 
hebben een eigen statuut, een eigen vereniging, een eigen tijdschrift 
enz. Men zou zich kunnen afvragen waarom zij dan geen eigen deon-
tologische code hebben, net zoals andere beroepsgroepen. Wat zou 
de meerwaarde van zo een code kunnen zijn bovenop de bestaande 
regelgeving? 

Tegenstanders van een deontologische code voor de preventieadvi-
seurs zouden kunnen stellen dat een deontologische code niet nodig 
is omdat het nog maar eens een extra regelgevend document zou 
betekenen waarmee rekening gehouden moet worden. Een deonto-
logische code vervult echter een aantal belangrijke functies die de 
individuele preventieadviseur zou kunnen helpen in zijn dagelijkse 
praktijk. 

Ten eerste zou een geschreven code een belangrijke steun kunnen 
zijn voor preventieadviseurs die geconfronteerd zijn met een situatie 
waarbij hun eigen deontologie botst met de belangen van de organi-
satie. Preventieadviseurs hebben een nogal alleenstaande functie in 
de organisatie, wat hen redelijk kwetsbaar maakt. Preventieadviseurs 

moeten in principe hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten 
opzichte van hun werkgever kunnen uitvoeren. Dat is ook een van 
de redenen waarom er in de bestaande wet- en regelgeving garanties 
zijn ingebouwd om de onafhankelijkheid van de preventieadviseur te 
vrijwaren. Het voorbeeld in deel 1 heeft echter aangetoond dat dit 
niet steeds evident is. Een deontologische code kan de preventiead-
viseur ondersteunen in het bewaren van die onafhankelijkheid. Het is 
iets makkelijker om in te gaan tegen de top van de organisatie als kan 
verwezen worden naar een geschreven tekst (zeker als het instru-
ment deontologische code gecombineerd is met andere instrumen-
ten zoals trainingen, een netwerk van preventieadviseurs die elkaar 
kunnen consulteren en ondersteunen in dergelijke situaties, etc.) 

Ten tweede creëert een code duidelijkheid. Een goede deontolo-
gische code helpt bij het beoordelen van wat wel en niet integer 
gedrag is. Ze verduidelijkt welke waarden belangrijk geacht worden 
en is aldus een basis om ethische beslissingen te nemen. Dit wil niet 
zeggen dat een deontologische code aan preventieadviseurs een 
steeds kant-en-klaar antwoord zal bieden. Volledige duidelijkheid is 
onmogelijk omdat nu eenmaal niet alle situaties te voorzien zijn. Wat 
een code wel kan doen, is waarden aanbieden die in een concrete 
situatie ten opzichte van elkaar kunnen afgewogen worden zodat de 
preventieadviseurs op een goede manier ethische beslissingen kun-
nen nemen. 

Ten derde verhoogt een deontologische code ‘accountability’. Als 
een organisatie of een beroepsgroep een goede code heeft, die goed 
en uitgebreid gecommuniceerd en ingeoefend is, dan kunnen de 
leden van die organisatie of beroepsgroep ook gemakkelijker aange-
sproken worden op hun verantwoordelijkheden. 

Ten vierde is een deontologische code een belangrijk instrument om 
gedrag te sturen. Een code expliciteert verwachtingen t.a.v. con-
creet gedrag. De wijze waarop de code wordt geïmplementeerd is 
dan uiteraard wel cruciaal. Hierbij aansluitend kan een deontologi-
sche code de basis vormen voor stimulerende instrumenten zoals 
bijvoorbeeld dilemmatrainingen. 

Ten slotte stimuleert een code betrokkenheid en loyaliteit. Net 
zoals bij intentieverklaringen en mission statements veronderstelt 
men dat deontologische codes betrokkenheid en loyaliteit ten aan-
zien van de beroepsgroep stimuleren (Kaptein et al., 2003, p. 19). 

4. conclusie
In dit artikel werd de lezer geïntroduceerd in het integriteitsbeleid. 
Zowel het integriteitsbeleid dat een organisatie kan voeren als het 
beleid dat ten aanzien van de beroepsgroep van de preventieadvi-
seurs kan gevoerd worden, kwamen aan bod. Er werd geargumen-
teerd dat een integriteitsbeleid meer moet zijn dan enkel controle. 
In een modern integriteitsbeleid komt het er op aan om aan de ene 
kant integriteitsschendingen te voorkomen, maar aan de andere kant 
ook integer handelen te bevorderen. Een integriteitsbeleid moet ook 
verder gaan dan holle retoriek. Daarom moet men instrumenten 
kiezen die daadwerkelijk een impact hebben op de werkvloer. Het is 
evident dat hiervoor het engagement van de top van de organisatie 
cruciaal is. 
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