‘Beter voorkomen dan genezen’
Nieuws
Afscheid van hoogleraar Emile Kolthoff als directeur
Per 1 januari jl. heeft Emile Kolthoff na 10 jaar zijn functie als directeur van BING neergelegd. Hij is een van
de medeoprichters. De laatste jaren was hij, naast zijn werk bij de Open Universiteit en Avans Hogeschool,
nog in deeltijd als directeur aan BING verbonden. Hij is benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Open
Universiteit en zal zich verder op zijn wetenschappelijke werkzaamheden richten. Voor bijzondere opdrachten
is hij via BING nog incidenteel inzetbaar. Irene Nijhof en Peter Werkman blijven de directie van BING voeren.
Ongewenst gedrag: beter voorkomen dan genezen
De zorgsector is door specifieke kenmerken in de werkomgeving extra kwetsbaar voor ongewenste
omgangsvormen. Medewerkers werken dicht op elkaar, op alle uren van de dag en alle dagen van de week.
Sterke, onderlinge afhankelijkheden en gevoelige verstandhoudingen met cliënten versterken de risico’s.
De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen groot zijn. De werknemer kan zowel psychische als
fysieke klachten ontwikkelen met verminderde productiviteit en uitval door ziekte tot gevolg. Beter is natuurlijk
dit alles te voorkomen.
Integriteitspel Reflect voor raad, college en ambtelijke organisatie
“Hoewel het spel uitdaagt tot winnen was juist een van de eye-openers dat integriteit niet altijd winst oplevert.”
Het gaat in het integriteitspel Reflect om de strijd tussen normen en doen. Om te winnen, moeten de spelers
kiezen, in dialoog gaan en samenwerken. De opzet van het spel leidt tot bewustwording van de problemen
en bewustwording van de oplossingen, op een manier die laagdrempelig en toegankelijk is. Er zijn versies
van Reflect voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
Klik hier voor meer informatie over het integriteitspel Reflect
Jubileum BING
In het najaar van 2014 bestond BING 10 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum gaven wij een inkijkje in ons
werk en lieten wij onze relaties aan het woord over integriteit.
De zwerende wethouder en andere verhalen
De zwerende wethouder en andere verhalen is een bundeling fictieve belevenissen van Christiaan Kooman,
integriteitsonderzoeker bij BING. Tijdens zijn loopbaan bij BING heeft Kooman tientallen onderzoeken verricht
naar het handelen van burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Zijn ervaringen hebben hem
geïnspireerd tot het schrijven van deze verhalen. Ze zijn fictief, maar realistisch en geven daardoor een mooi
inkijkje in het werk van een integriteitsonderzoeker, achter de schermen van het onderzoek.
Een bijzondere blogserie
Ter gelegenheid van ons jubileum vonden wij het leuk om eens iets anders te doen en juist onze relaties aan
het woord te laten; een bijzondere blogserie dus. Hierbij alle auteurs nog eens op een rij:
Roel Cazemier, burgemeester Gemeente Dinkelland en bestuurslid VNG.
Lees hier de blog
Ingemarit van der Wal, algemeen directeur GGZ Friesland.
Lees hier de blog

Erik van Zuidam, directeur Veiligheidsregio Groningen.
Lees hier de blog
Nanette van Ameijde-Poortman, gemeentesecretaris Gemeente Molenwaard.
Lees hier de blog
Wim Kuiper, voorzitter Verus en voormalig directeur VNG.
Lees hier de blog
Micha van Akkeren, secretaris-directeur Wetterskip Fryslân.
Lees hier de blog
Nico Overdevest, lid raad van bestuur Woningstichting Rochdale.
Lees hier de blog
Els Broekman, manager Bestuurszaken Provincie Gelderland.
Lees hier de blog
Onno van Veldhuizen, burgemeester Gemeente Hoorn.
Lees hier de blog
Hans Scherpenzeel, raadsgriffier Gemeente Goes en voorzitter commissie Integriteit Vereniging van Griffiers.
Lees hier de blog

Blogs
Nieuwe modelgedragscodes: van morescode naar compliancecode
Op 9 maart 2015 publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met het
IPO, de UvW en het ministerie van BZK nieuwe modelgedragscodes voor politiek ambtsdragers, één voor
(dagelijks) bestuurders en één voor volksvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat later dit jaar ook de
bijbehorende handreiking wordt geactualiseerd.
De integriteitpraktijk blijkt weerbarstig: de regels van het spel zijn aan interpretatie onderhevig en de immer
kritische buitenwacht stelt hoge eisen aan politiek ambtsdragers. Dat vraagt om een code die houvast biedt.
Toch?
Lees verder
Edutainment: spelenderwijs leren
‘Serious gaming’ is in Nederland bezig aan een stevige opmars. In het onderwijs, op medisch gebied en
binnen het veiligheidsdomein wordt de laatste jaren flink geïnvesteerd in edutainment: het combineren van
educatie (doel) en entertainment (middel). Bekend zijn de serious games voor burgemeesters en
veiligheidsdiensten, die hen in staat moeten stellen om verantwoordelijke keuzes te maken in crisissituaties.
Bij serious games draait het erom deelnemers in een uitdagende, levensechte, vaak niet-alledaagse situatie
te brengen opdat zij kunnen oefenen. Goed doordachte keuzes zijn van belang… Maar tijd is nu juist vaak
waar het aan schort.
Lees verder
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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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