‘Ongewenste omgangsvormen meest voorkomende integriteitschending’
Nieuws
Rapport ‘Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid’
Uit onderzoek van BIOS en de Vrije Universiteit blijkt dat bijna een kwart (22 procent) van de ondervraagde
ambtenaren het gevoel heeft een misstand te hebben meegemaakt die als integriteitschending kan worden
gekwalificeerd.
De categorie waarin de meeste misstanden worden ervaren, is ‘ongewenste omgangsvormen’. Misbruik van
bevoegdheden (plek 2) en wanprestatie en verspilling (plek 3) volgen daarna. Deze drie grotere categorieën
van schendingen betreffen volgens de onderzoekers schendingen die in alle organisaties – ook private –
aangetroffen (kunnen) worden. Er zijn vier ‘middenmoot’-categorieën – corruptie, fraude, onverenigbare
functies en misbruik van informatie – die veelal samenhangen met de specifieke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de overheid.
Vergeleken met 2008, toen een soortgelijk onderzoek onder ambtenaren werd gedaan, gaf 12,8 procent aan
vermoedens van ernstige misstanden te hebben gehad op het werk. In het nieuwe onderzoek is dat 28
procent, meer dan een verdubbeling. De financiële en economische crisis waarin Nederland na 2008
terechtkwam, wordt genoemd als mogelijke oorzaak, zo lezen we in Binnenlands Bestuur.
Meer weten over ongewenste omgangsvormen en het voorkomen hiervan? Bekijk onze website www.bingongewensteomgangsvormen.nl of bel naar 033-2474300.
BING op het VNG-Jaarcongres
Op 17 en 18 juni jl. vond in de Drechtsteden het VNG-Jaarcongres plaats. Het thema was dit jaar ‘Werken
aan de uitvoeringskracht van gemeenten’. De kracht van de uitvoering is essentieel voor het vertrouwen van
burgers in hun lokale bestuur: werkt de riolering, brandt de verlichting, krijgt mijn moeder de zorg die ze nodig
heeft? Ook integriteit van het openbaar bestuur mag niet ontbreken in het rijtje.
BING was als vanouds vertegenwoordigd op de beursvloer. Dit jaar viert BING zijn 10-jarig jubileum. Volgens
ons was het daarom een goed moment voor reflectie op het thema integriteit en omgangsvormen. Op onze
spiegelwand konden de congresgangers hun gedachten, ervaringen en reflecties met ons delen. Het waren
twee warme, maar mooie dagen!
Blogs
Verantwoorde geheimhouding
De verkiezingsuitslag is een feit. Naast de terugkeer van vertrouwde gezichten, heeft in veel gemeenten ook
een heel aantal nieuwe raadsleden zijn entree gemaakt in de lokale politiek. Dat betekent zonder meer
enthousiasme en frisse inzichten, maar ook: een stevig inwerkprogramma. Over de wijze van vergaderen,
over de media-aandacht en over de spelregels als raadslid: kunt u een geheim bewaren?
Lees verder

Koers
“Jazeker, wij doen iets met integriteit.” Een uitspraak die anno 2014 aanzienlijk meer te horen zal zijn bij
organisaties dan pakweg in 1994. Tegenwoordig is het uitzonderlijk wanneer een organisatie op geen enkele
wijze aandacht besteedt aan integriteit. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het
thans gemeengoed is bij organisaties om het onderwerp op te pakken. Echter, waar het in de praktijk met
regelmaat aan ontbreekt, is een overkoepelende visie/strategie die zorgt voor samenhang tussen al deze
separate onderwerpen en documenten.
Lees verder

Contact
Wij zijn benieuwd naar uw mening. Direct contact? Bel 033-2474300 of mail naar info@bureauintegriteit.nl.
Volg ons op:
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