‘Bijeenkomsten integriteitspel Reflect, een huis voor klokkenluiders en ander nieuws’
Afscheid Irene Nijhof als directeur
Per 1 januari legt Irene Nijhof haar functie als directeur van BING neer. Irene is sinds 2009 als adviseur en
onderzoeker betrokken bij ons bureau. Zij gaf onder andere trainingen op het gebied van integriteit en morele
oordeelsvorming en specialiseerde zich in onderzoeken ongewenste omgangvormen. In 2012 trad zij toe tot
de directie. Irene: “Ik kijk terug op mooie jaren bij BING. Ik heb samen kunnen werken met fijne collega’s en
uitdagende opdrachten kunnen doen bij een grote verscheidenheid aan klanten. Ik heb veel geleerd, zowel
binnen BING als binnen de complexe opdrachten die wij als bureau hebben uitgevoerd. Nu is het tijd om
nieuwe wegen in te slaan.” Irene gaat verder als zelfstandig adviseur en trainer en richt zich op
crisismanagement, onzekerheidskunde en integriteit. Directeur Peter Werkman over deze stap: “Irene heeft
met veel passie bijgedragen aan de ontwikkeling van trainingen en van onderzoeken naar ongewenst gedrag.
Wij zijn haar daar dankbaar voor en wensen haar succes met deze stap. Gelukkig blijft Irene wel als freelance
adviseur/trainer integriteit aan BING verbonden.” Vanaf 1 januari 2016 heeft BING een eenhoofdige directie
(Peter Werkman). Hella van den Elshout neemt binnen BING verschillende taken van Irene over. Hella is al
jaren als zelfstandig trainer aan BING verbonden.
Nieuws
Kennismakingsbijeenkomst integriteitspel Reflect
Om gemeenten vrijblijvend te laten kennismaken met Reflect, organiseren wij op donderdag 21 en woensdag
27 januari 2016 een bijeenkomst, waarbij wij het spel demonstreren. Deze bijeenkomst is van 13.00 tot 16.00
uur en vindt plaats in Amersfoort (precieze programma en locatie ontvangt u na aanmelding). De bijeenkomst
is alleen toegankelijk voor medewerkers van gemeenten die vanuit hun functie verantwoordelijk zijn voor het
onderwerp integriteit (zoals hoofd P&O).

'De zwerende wethouder en andere verhalen' als kerstcadeau of nieuwjaarsgeschenk
De feestdagen staan voor de deur. Een gelegenheid waarbij gemeenten hun medewerkers nog wel eens
willen bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar, bijvoorbeeld door het aanbieden van een kerstpakket
of een nieuwjaarsgeschenk. Bij voorkeur wordt daarbij het nuttige met het aangename gecombineerd. Boom
bestuurskunde en BING willen u in dat kader graag attenderen op het boek De zwerende wethouder en
andere verhalen.
Seksuele intimidatie
Eén op de tien werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig
bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan was verwacht. Werkgevers zijn dan ook
verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen.
Lees verder
Enquête: 58 wethouders bedreigd
Van de bijna 1500 wethouders in Nederland zijn er de afgelopen anderhalf jaar zeker 58 bedreigd, hebben
er 27 met agressie en geweld te maken gehad en zijn er 109 beledigd of uitgescholden. Dat blijkt uit een
enquête die de Wethoudersvereniging hield onder alle wethouders in Nederland. Aanleiding voor deze
enquête was een toename van het aantal meldingen dat de Wethoudersvereniging kreeg over bedreigingen
in de afgelopen weken. Die hielden vaak verband met discussies in een gemeente over de komst van een
asielzoekerscentrum of noodopvang voor asielzoekers. ‘We hebben afgelopen maand een enorme toename
gezien in het aantal bedreigingen van lokale bestuurders. De uitdaging van het opvangen van asielzoekers

en alles wat daarmee verband houdt, komt behoorlijk voor rekening van burgemeesters en wethouders,’ aldus
voorzitter Arne Weverling van de Wethoudersvereniging.
Lees verder
De wet Huis voor Klokkenluiders komt eraan. Adviespunt stelt informatiepakket met modelregeling
beschikbaar.
Op 2 juli 2015 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders unaniem aangenomen.
Het Adviespunt Klokkenluiders roept werkgevers en ondernemingsraden op tijdig een (aangepaste)
meldregeling vast te stellen. Het adviespunt heeft voor de private en de semipublieke sector een
informatiepakket met een (model)regeling samengesteld.

Blogs
Nooit te kwader trouw
Onlangs voerde ik samen met een collega een zogenaamd confrontatiegesprek waarbij we onze betrokkene
een aanzienlijke hoeveelheid bevindingen voorlegden. Hieruit kwam naar voren dat de beste man regelmatig
een greep uit de kassa deed van de winkel waar hij werkte en het geld tersluiks in zijn zak stopte. Deze
handelingen waren ook op film vastgelegd. Terwijl wij hem de beelden toonden, begon de man met zijn hoofd
te schudden. Hij sprak steeds vertwijfeld: ‘Ik vind het zelf ook gek, maar ik kan het me niet herinneren.’ Dit
wisselde hij af met: ‘Ik heb in ieder geval geen slechte bedoelingen’ en: ‘Echt heel vreemd.’ Hij bleef dit
herhalen en in zijn ogen was onbegrip te zien. Aangezien het evident vaststond dat hij geld uit de kassa had
verdonkeremaand, waren er twee opties. Of deze man liegt dat hij barst, of hij gelooft zichzelf daadwerkelijk.
De eerste optie is de meest voor de hand liggende: het betreft hier een boef die zijn tactiek heeft gekozen,
namelijk een gat in zijn geheugen. Toch is het interessant om te onderzoeken of de tweede optie (een
daadwerkelijk gat in zijn geheugen) überhaupt tot de mogelijkheden behoort. Dat zou inderdaad ‘echt heel
vreemd’ zijn. Of niet?
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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