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Vertrouwenspersonen
Risicoanalyse
Cultuurbeïnvloeding

17 mei 2013 – Ed Fenne
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Themathiek

• Functie, rollen en opleiding van de 

Vertrouwenspersoon

• Risicoanalyse integriteit

• Cultuurbeïnvloeding 
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Ontstaansreden VP(I)

• Seksuele intimidatie van

vrouwen op de werkvloer

(VPO) 

• Klokkenluiders (VPI)

4

Regulering melden misstanden

• Meldprocedure verplicht (indirect 

gevolg �ontstaan VPI)

• Motief (te goeder trouw/zuiver)

• Gevolg (bescherming melder/VP)



5/27/2013

3

5

Wat is de rol van de VPI?

Meldmogelijkheden volgens procedure:

• (directe) leidinggevende

• Intern meldpunt (indien aanwezig)

• VPI (= meldmogelijkheid!)

• externe commissie

6

Waarom gaan mede-
werkers naar de VP ?

Gesprek (ca.70%),

Luisterend oor, stoom afblazen, sparren,  advies,

ondersteuning, etc….

maar als dat niet genoeg is: 

– Melding (integriteit) 

– Klacht (ongewenste omgangsvormen) 

Opmerking: Arbeidsgeschil niet voor de VP
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Naar welke VP ga je? 

• VPI, VPOO of VPIOO?

– VPI: Integriteit

– VPOO: Ongewenste

omgangsvormen

– VPIOO: combinatiefunctie/één 

loketgedachte 

8

Waar zit het verschil?

Ongewenst omgangsvormen

Als er in de arbeidssituatie stress onstaat door:

• discriminatie

• seksuele intimidatie

• agressie en geweld

• pesten

• werkdruk

Integriteit
Vermoeden van een misstand
• Schending regels/gezondheid, veiligheid of milieu in 

het geding/ functioneren openbare dienst;
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Organisatieproblemen
Integriteitschending Ongewenste 

omgangsvormen

Arbeidsgeschil

Financiële schendingen Discriminatie Functioneren

Misbruik 

positie/belangenverstrengeling

(Seksuele) intimidatie Ruzie met baas/collega’s

Lekken/misbruiken informatie Pesten Oneens met beoordeling

Misbruik bevoegdheden Agressie/geweld Ongeoorloofde afwezigheid

Misbruik geweldsbevoegdheden Oneens met 

functiewaardering

Misbruik 

bedrijfsmiddelen/overtreding 

interne regels

Etc, etc

Misdraging in privésfeer

Misstanden volgens de 

klokkenluidersregeling

10

Rollen vertrouwenspersoon

Vragen:
• Wat zijn 3 belangrijkste rollen van VPI?

• Welke rollen moet VPI zeker niet hebben?
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Oefening:
Rollen vertrouwenspersoon

Adviseur Facilitator Klankbord Probleem

oplosser

Ambassadeur Expert Meldpunt Procesadviseur

Bemiddelaar Coach Motor Steun in rug

Sparring

partner

Handhaver Helpen bij 

melding

Waakhond

Registratie Toezicht

houder

Politieagent Hulpverlener

12

Wat doet een VPI?

• Klankbord

• Morele ondersteuning

• Gidsfunctie 

• Neemt een melding eventueel in ontvangst

• Overhandigd melding aan bevoegd gezag

• Fungeert als doorgeefluik (melding bij VPI 

is vertrouwelijk en anoniem)
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Dilemma’s voor de VPI

• Vertrouwelijk melden is de regel. 

VPI mag identiteit van melder niet zonder  

toestemming bekend maken

• Alleen de VPI kent de identiteit van de melder

Als de omstandigheden dit vereisen moet de VPI 

overwegen of hij zijn vertrouwelijkheid doorbreekt 

–of-

zelfs moet doorbreken ( bepaalde  misdrijven)

14

Soorten misdrijven
Voorbeelden 

misdrijven

(niet limitatief!)

Aangifteplicht ogv art. 160 SV

(geldt voor alle burgers)

(niet limitatief!)

Aangifteplicht ogv art. 162 SV

(geldt alleen voor ambtenaren)

(niet limitatief!)

Diefstal Misdrijf tegen veiligheid staat Verduistering 

geld/waardepapieren

Verduistering Verkrachting Vervalsing boeken/registers

Openlijke 

geweldpleging

Mensenroof Wegmaken bewijsstukken

Verzekeringsbedrog Moord en doodslag Aannemen/vragen 

steekpenningen

etc Misbruik gezag door 

uitoefening dwang

Afpersing

Laten ontsnappen 

gedetineerde

Bezit kinderporno= onder bepaalde omstandigheden ook ambtsmisdrijf

Brandstichting= onder bepaalde omstandigheden ook ambtsmisdrijf
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Vaardigheden VPI

• Empatisch vermogen, luisteren

• Weten wat zijn rol is (rolvastheid bij combi I & O)

• Weten wanneer

– Het vertrouwen moet worden doorbroken

• meldplicht (aan management)

• aangifteplicht

• Anonimiteit niet meer gegarandeerd kan 

worden

• Inmenging justitie/rechterlijke macht

16

Opleiding VPI

• 4 – 5 dagen

• Kennis regelgeving

• Training vaardigheden (acteur)

• Taken, rol en verantwoordelijkheden

• Interne promotie
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(her)ken drempels om te melden

18

Risicoanalyses



5/27/2013

10

19

Ethical Life Cycle

20

Ontkenning

`Geen problemen´
`We zijn in control´

`We zouden het weten als er iets niet goed is´
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Wake-up Call

Publiek schandaal

Netherland: bijv. bouwfraude

22

Regels en procedures

1e reflex:

wetgeving

Sterke focus op repressie

Corruptie aanpakken door strikte regels en handhaving
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Beperkingen

Achterdeurtjes

Zoeken naar de ruimte tussen de regels

Striktheid soms onzinnig en daardoor onbegrepen 

24

Teveel focus op repressie…

Straffen rechtvaardig en uitlegbaar

Plaats, tijd, context spelen een rol

Straf moet voorzien worden van een goede motivatie
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Preventie

Soft controls

Verantwoordelijkheid

Bewustwording

Belang van integriteit inzien

26

Balans

Waarden georiënteerd  waar mogelijk 

Regel georiënteerd indien noodzakelijk
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Integriteits Infrastructuur

BIOS - visie

28

Het model
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start
Creeër inzicht en overzicht

• Wat hebben we al 

• Wat zijn de kwetsbare 

plekken
Methode

• Interviews, onderzoek, 

vragenlijsten, 

zelfsdiagose, audits etc.

• Risicoanalyse (RA)

30

Instrument

Bedacht en ontworpen door drie 
partners (2004):

-Algemene Rekenkamer
-Gemeente Amsterdam 
-BIOS
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Vertrouwelijke informatie

Kwetsbare werkgebieden/handelingen

Handhaven

Toekennen rechten 

/ bevoegdheden

Omgaan met geld

Beoordelen / adviseren 

Inspecteren 

Solistisch  handelen

Machts- en 

monopoliepositie

Inkopen /

en aanbesteden

In de directe invloedsfeer

burgers/bedrijven

32

Saint – voorbereidingen 

Input organisatie

• Lijst organisatieprocessen

• Selectie deelnemers (14 max) 

─ Doorsnede van organisatie

─ Positieve grondhouding

─ Kennis van de organisatie 

structuren/processen/systemen
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Saint - workshop (1)

Mindset:

Integrity?

Doel workshop

Condities 

Group Decision Room (GDR)

34

Saint –workshop (2)

Vaststellen en prioriteren van  

kwetsbare processen(oorzaak & gevolg)

Bedenken en uitwerken 

oplossingsrichtingen (risicoreductie/ 

SMART)

– Vragenlijst werking en aanwezigheid 

bestaande regels

– adviesrapport tbv organisatie

(management)
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Saint (3)

• Snel, 

• Efficient

• Bottom up

• Veilig

• Inspirerend

• Betrouwbaarheid vragenlijst neemt af 

naarmate er meer werknemers zijn

• Vaste workshop locatie

• GDR: hoge kosten

36

Saint – nieuw (1)

Nieuwe opzet:

1. Vragenlijst via internet (vooraf)

2. Workshop: ½ day ipv hele dag, 

3. Risico’s op taak/activiteitniveau 

-hele organisatie is betrokken/op locatie

-Betrouwbaarheid vragenlijst

-workshopbegeleider heeft voorinformatie

-goedkoper (½ day, trainer, travel etc)

-risico’s op lager abstractieniveau

-Voorbereiding & minder systeem risico’s
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Saint – nieuw (2)

Flexibel: overal inzetbaar

-goedkoper (deelnemers langer beschikbaar 

voor eigen taak, door korte workshop/reistijd)

-Voorbereiding (locatie, catering) 

38

Saint – nieuw(3)

Adviesrapport management:

Terugkoppeling 

Wat moet (wetgeving)

Wat is afgesproken (onderlinge sectorafspraak)

Ideaalsituatie (Integriteits Infrastructuur) 

Top 3 risico’s inclusief oorzaak, gevolg en (creatieve) 

oplossingsrichting � niet direct teruggrijpen op regels
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Sturen op creatieve  risico-
beheersing

40

Saint – nieuw(4)

Heldere prioritering tbv aanpak

Betrokkenheid medewerkers (deelname en 

ontvangst samenvatting)

-goedkoper (minder reis- en werktijd)

-Voorbereiding (locatie, catering) 
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Saint – rapport

42

Weerstanden

Management:

-Resultaten confronterend

-Relatie tussen resultaat en 

managent zichtbaar

-Zichtbare problemen moet je 

aanpakken

Werknemers:

-Veiligheid werknemers: vooraf,

tijdens en afloop 

-angst dat het een oordeel is over

de eigen integriteit



5/27/2013

22

43

Tips

Commitment management

-promotie workshop & online vragenlijst

-resultaten opvolgen

-creëer een veilige omgeving

vragenlijst & GDR zijn 

anoniem

44

Cultuurbeïnvloeding
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BIOS & cultuurbeïnvloeding

Wat hebben we:

• Niet

– totaal cultuur programma

• Wel: 

– handreiking hoe en waar integriteit te bespreken 

– Dilemma trainingsmodel (Kubus en Deugden)

– Handreiking/training aanspreken en 

aangesproken worden

46

Waar en wanneer?

• Werkoverleggen 

– Integriteit niet als vast punt achter aan op de 

agenda maar juist onderwerpen benoemen.

• Functioneringsgesprekken

• Dilemmatrainingen organiseren en herhalen.

• “Moresprudentie” verzamelen

• introductiebijeenkomsten

• Eed/belofte aflegging

• Andere suggesties????
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Integriteitsdilemma’s

Het gaat hier om dilemma’s die je in je dagelijks werk 

tegenkomt.

• Waarom moet het bespreekbaar gemaakt worden?

• Wie maakt het bespreekbaar? 

• Wanneer maak je het bespreekbaar?

48

Zes-stappen-plan

1. Welke beslissing moet ik nemen?

2. Wie zijn de belanghebbenden?

3. Wat zijn relevante kaders? 

4. Welke argumenten kunnen worden aangevoerd?

5. Wat is mijn conclusie?

6. Doe ik het ook?



5/27/2013

25

49

Aanspreken

• Vorm van handhaving  

• Helpt excessen voorkomen

• Belangrijk voor bevorderen zelfreinigend vermogen

50

Gespreksmodel aanspreken

Aanspreken Aangesproken worden

1 Benoem het doel van het gesprek 1 Accepteer het doel van het 
gesprek

2 Beschrijf de feitelijke waarneming 
in gedragstermen

2 Luister aandachtig

3 Vertel het effect van het gedrag 
op uzelf en op anderen

3 Probeer de ander te begrijpen en 
vraag door

4 Geef de ander ruimte om te 
reageren en controleer of de 
boodschap is overgekomen

4 Vat samen wat u hebt gehoord en 
hoe u de boodschap hebt 
begrepen

5 Zoek samen naar alternatieven 5 Vraag om suggesties of tips

6 Maak afspraken voor het vervolg 6 Maak afspraken voor het vervolg

7 Bedank uw collega 7 Bedank uw collega
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Nog vragen of opmerkingen


