‘Is Robin Hood een held? … en meer’

Nieuws
Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan
De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de
speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan is aangeboden aan de
Tweede Kamer.
Halfjaarrapportage Steunpunt Integriteit Politieke Ambtsdragers
Politici en fracties stellen de integriteit van griffiers, gemeentesecretarissen en andere ambtenaren die dichtbij
het bestuur staan steeds vaker ter discussie. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus het Steunpunt Integriteit
Politieke Ambtsdragers.
Lees verder
Liefde op gemeentehuis is lastig
Een wethouder en een gemeentesecretaris, een raadslid en een wethouder, een ambtenaar en een
burgemeester. Liefde is blind, ook voor functies, verhoudingen en hiërarchie. Dat bleek onlangs maar weer
eens op Schiermonnikoog, waarbij de getrouwde burgemeester een relatie kreeg met een
beleidsmedewerker. Allebei wilden ze de oordelen voor zijn en namen afscheid van het gemeentehuis. Maar
hadden ze de storm van kritiek kunnen overleven?
Lees verder
Seksuele intimidatie op het werk: doorbreek het taboe
Seksuele intimidatie op de werkvloer zit nog erg in de taboesfeer. Veel slachtoffers durven er geen melding
van te maken of weten niet bij wie ze ervoor terecht kunnen. Hoe voert u hier beleid op?
Lees verder

Blogs
West-Friesland zoekt samenwerking op integriteitsmanagement
Met een fictieve e-mail begon het simulatiespel waaraan directeuren van de Gemeenschappelijke Regelingen
(GR) in West-Friesland op donderdag 3 september jl. deelnamen. Het ‘directieteam’ in deze simulatie moest
reageren op dit signaal, onder het wakend oog van het (gefingeerde) slachtoffer.
Lees verder
Robin Hood
Is Robin Hood een held? Velen zullen de vraag met ‘ja’ beantwoorden. En velen zullen direct de achtergrond
van de vraag begrijpen: Robin Hood was volgens de overlevering immers een dief. Een dief die stal van de
rijken om zijn buit te verdelen onder de armen. Dat Robin Hood volgens de verhalen ook een koelbloedige
moordenaar was, heeft het script van de meeste verfilmingen niet gehaald. Dat paste wellicht niet goed in
een twist tussen goed en kwaad, in die van volksheld versus schurk. En in films moeten we ons niet laten
afleiden door details die het morele zicht vertroebelen, niet waar? De realiteit is echter minder zwart-wit.
Lees verder

Gemeentebreed aan de slag
In een middelgrote gemeente mocht BING gemeentebreed werken aan het bevorderen van bewustzijn voor
integriteit. Deze gemeente koos ervoor om het onderwerp integriteit positief te benaderen, niet vanuit
repressie, maar vanuit leren, want “wij kennen in deze gemeente geen grote integriteitschendingen, maar wij
willen de aandacht voor het thema scherp houden, het vertrouwen in elkaar vergroten en waar het beter kan,
willen wij leren”.
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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