‘Drieluik integriteit en filosofie en Huis voor klokkenluiders is een feit’
Nieuws
Terugblik kennismakingsbijeenkomsten Reflect
Begin dit jaar hebben wij een drietal bijeenkomsten georganiseerd om gemeenten te laten kennismaken met
ons integriteitsspel Reflect. Hiertoe hebben wij op 27 januari, 17 maart en 14 april jl. een bijeenkomst
georganiseerd voor hoofden P&O van gemeenten en op 21 april jl. een bijeenkomst voor managers van de
Buitendienst van gemeenten. De bijeenkomsten werden zowel door de deelnemers als door BING als nuttig,
plezierig en waardevol ervaren.
Inmiddels is ook een versie van Reflect voor woningcorporaties ontwikkeld. Wij sturen alle woningcorporaties
een dezer dagen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 19 januari 2017, om kennis te maken met dit
integriteitsspel.
Huis voor klokkenluiders van start
Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders ingegaan. De belangrijkste doelstelling van de wet is de
rechtsbescherming van klokkenluiders en de oprichting van het Huis voor klokkenluiders. Het Huis voor
klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Advies, voorlichting en
onderzoek vinden zij onder één dak. Ook geeft het Huis voorlichting en in concrete situaties aanbevelingen
aan werkgevers. Het Huis is op 1 juli met de dienstverlening gestart.
Lees verder
Het Huis voor klokkenluiders kan doorverwijzen naar het juiste meldpunt en vertellen hoe een onderzoek in
zijn werk gaat. Het Huis kan soms ook zelf onderzoek doen, maar in eerste instantie zal doorgaans een
onderzoek door de eigen organisatie en eventueel een externe instantie plaatsvinden. Een melder kan in
twee gevallen een verzoek voor een onderzoek door het Huis zelf indienen:
• Intern heeft de melder de misstand al aangekaart, maar er wordt niets gedaan met de melding.
• De melder vindt dat de werkgever hem benadeeld heeft omdat hij een melding heeft gedaan.

Blogs
Miniblogserie integriteit en filosofie
Iedereen weet wel wat integriteit zo ongeveer is, maar hoe leg je dat nou uit? Er zijn vele definities in omloop
en voor vele daarvan is ook wel wat te zeggen. Om de term beter te begrijpen – of juist om voor wat extra
verwarring te zorgen – is het altijd leuk om te rade te gaan bij denkers die ons voorgingen. Binnen de filosofie
is het debat omtrent de betekenis van integriteit zeer gekleurd en is er zeker geen consensus. In deze
miniserie van blogs door filosoof Myrthe Lenselink maakt u kennis met een viertal filosofen en hun kijk op
integriteit.
Reeds verschenen blogs in de miniserie:
Deel 1: Bernard Williams
Deel 2: Harry Frankfurt
Deel 3: Cheshire Calhoun

Helpdesk Integriteit: dilemma’s met stip gestegen!
Welke vragen staan in de top 5 van helpdeskvragen van BING? Dide Toonen zocht het uit. De Helpdesk
Integriteit van BING biedt eerstelijns ondersteuning op het terrein van integriteitsvraagstukken en
omgangsvormen. Je kunt er terecht voor vragen en overleg. Bijvoorbeeld indien je twijfelt of een bepaalde
zaak dient te worden gemeld of hoe in een bepaalde situatie het best kan worden gehandeld. Benieuwd naar
de top 5?
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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