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1. Inleiding 
Waarom openbaarmaking 
In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 
2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Met die openheid creëert de overheid 
betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij. Die betrokkenheid maakt ons 
scherper en stimuleert ons waar dat kan nog meer werk te maken van een betrouwbare, zorgvuldige 
en veilige rijksdienst. Ook maakt het ministerie intern de integriteitsincidenten openbaar op haar 
intranet. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Daarnaast kan dit bijdragen aan de 
meldingsbereidheid van collega’s; men ziet dat het zin heeft om te melden.  

In deze jaarrapportage wordt verslag gedaan van de verschillende activiteiten die op het gebied van 
integriteit in 2021 bij IenW zijn ontplooid. Daarnaast wordt in deze rapportage een getalsmatige en 
inhoudelijke omschrijving van meldingen en geconstateerde incidenten openbaar gemaakt. 
Gezamenlijk geven deze punten een overzicht van de stand van integriteit bij IenW. 
 
Dit jaarverslag blikt terug op 2021. De berichtgeving over  ‘The Voice’ begin 2022  heeft ook binnen 
IenW zijn weerslag gehad. Omdat IenW zeer veel belang hecht aan een sociaal veilig werkklimaat voor 
iedereen is besloten om dit als één van de prioritaire thema’s op te nemen in het Kompas van IenW. In 
2022 zijn vervolgens een reeks van acties in gang gezet om IenW sociaal veiliger te maken. Zo heeft 
de Bestuursraad in aan aparte sessie aandacht besteed aan de dilemma’s rond sociale veiligheid en 
hun eigen rol daarin. E-learning modules over sociale veiligheid bieden managers en medewerkers de 
mogelijkheid om meer over dit onderwerp te leren Een toolbox met diverse instrumenten kan 
medewerkers helpen om het gesprek over dit onderwerp met elkaar aan te gaan. In het Jaaroverzicht 
over 2022 zal hierop uitgebreid worden teruggekomen.  
 
Waar wil IenW met het integriteitsbeleid naar toe?  
Integriteit is voor IenW een grondhouding die tot uiting komt in hoe wij als medewerkers van IenW 
omgaan met ons werk en met elkaar. Dat drukken we uit in de manier waarop we met onze collega’s 
en met burgers en bedrijven communiceren: helder, opbouwend en vanuit vertrouwen. Integriteit is 
een eigenschap die je kunt ontwikkelen, onderhouden en verscherpen zodat die past bij de situatie 
waar je je als ambtenaar in bevindt.  

Dit is een ambitie. We kunnen er als rijksorganisatie beter in worden en daarmee worden ook het 
beleid, de uitvoering en dienstverlening van ons departement beter. Onze ambitie betekent dat we 
ergens naar toe willen groeien, door te leren van en reflecteren op eerder gemaakte fouten.  

Het streven van IenW is om integriteit een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks professioneel 
handelen te laten zijn. Werken aan integriteitsbewustzijn is een continu proces van leren en 
ontwikkelen, waarbij professioneel gedrag de norm is.  

Onze ambitie vertalen we in concreet meetbare gedragingen en monitoren we om het jaar met de 
Integriteitsenquête. 
 
Organisatie Integriteit 
Binnen IenW is integriteit ondergebracht binnen een expertiseteam binnen de HRM-kolom. Binnen deze 
kolom wordt verbinding gelegd met thematiek als: diversiteit & inclusie, arbeidsvoorwaarden, leren en 
ontwikkelen, Arbowetgeving en arbeidsjuridische advisering, personeelsgesprekken en de onboarding 
van nieuwe medewerkers.  

IenW heeft een netwerk van integriteitsprofessionals, bestaande uit speciaal voor hun rol opgeleide 
coördinatoren integriteit, onderzoekers en vertrouwenspersonen. De professionalisering wordt op peil 
gehouden door jaarlijkse bijscholing en intervisie. 

 

2. Stand van zaken integriteit bij IenW  
Sociaal Veilig Werkklimaat  
Binnen IenW is het uitgangspunt dat elke medewerker zich binnen een sociaal veilige werkomgeving 
moet kunnen ontplooien en uiten, moet kunnen zijn wie die is. Dit uitgangspunt is ook in 2021 onder 
de aandacht gehouden. Het online instrumentarium van e-learningmodules ‘Sociaal veilig werkklimaat’ 
is blijvend onder de aandacht gebracht, ook van nieuwe medewerkers en leidinggevenden in het kader 
van hun ‘onboarding’.  
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De e-learning modules (met filmpjes en animaties die inzicht geven in de soms flinterdunne scheidslijn 
tussen wat gewenst en wat ongewenst gedrag is) worden gepresenteerd aan leidinggevenden en 
medewerkers als aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. 

Alhoewel elke medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, wordt van de leidinggevende 
nadrukkelijk gevraagd een voorbeeldrol te vervullen, actief uit te dragen ‘dit vind ik gewenst en dit 
vind ik ongewenst’, en dit ook zelf na te leven. 

 

Professionalisering vertrouwenspersonen 
IenW heeft een netwerk van 60 vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn allemaal 
professioneel geschoold. Dat betekent dat zij een 4-daagse basisopleiding hebben gevolgd, jaarlijks 
een bijscholingsdag volgen en elk kwartaal deelnemen aan hun vaste professioneel begeleide 
intervisiegroep. Daarnaast wordt er jaarlijks voor alle professionals integriteit (vertrouwenspersonen, 
coördinatoren, onderzoekers) een netwerkdag georganiseerd. 
 
Week van de integriteit 2021 
Sinds 2015 organiseert IenW jaarlijks een week van de integriteit. In 2021 heeft IenW (voor de vijfde 
maal samen) met de departementen die in Den Haag in hetzelfde kantoorpand zijn gehuisvest én in 
samenhang met de rijksbrede week, een week van de integriteit georganiseerd. In de week wordt met 
verschillende activiteiten aandacht op het thema integriteit gevestigd en worden managers en 
medewerkers gestimuleerd de aandacht gedurende het jaar vast te houden, zodat integriteit een 
vanzelfsprekend onderdeel wordt van het dagelijks professioneel handelen. In de praktijk blijkt dat 
binnen veel teams integriteitsdilemma’s periodiek worden besproken, soms in aanwezigheid van een 
vertrouwenspersoon, coördinator integriteit of andere facilitator. 

In 2021 was het thema van de week ‘Integriteitsdilemma, wat zou jij doen?’ 
 
Integriteitsenquete 2021   
In oktober 2021 heeft IenW de tweejaarlijkse integriteitsenquête gehouden onder alle medewerkers, 
met een respons van 43% (6392 van de 14728 interne medewerkers). 
Het doel van de enquête is: 
 
1. Een beeld krijgen van het integriteitsklimaat zoals het ervaren wordt door medewerkers en 
managers van de dienstonderdelen en directies binnen IenW;  
2. Een beeld krijgen van integriteitsvragen waarmee medewerkers en managers in hun professioneel 
functioneren te maken hebben en van de afwegingen die ze daarbij maken;  
3. Op basis van de resultaten de mogelijkheid bieden om hierover in alle openheid het gesprek aan te 
gaan en van elkaar te leren;  
4. Te bepalen waar zich de verbeterpunten in de organisatie bevinden en op deze wijze de effectiviteit 
van het integriteitsbeleid verder te verbeteren.  
 
De uitkomsten van dit onderzoek leveren een beeld over hoe het integriteitsklimaat ervaren wordt door 
medewerkers en managers van de dienstonderdelen en directies binnen IenW. Hieronder zijn de 
belangrijkste resultaten opgesomd: 
 
Vertrouwenspersoon goed vindbaar en vertrouwen bij medewerkers aanwezig. 
•De vertrouwenspersoon binnen de organisatie is goed vindbaar, aldus 80% van de respondenten. 
•Er lijkt onder medewerkers voldoende vertrouwen aanwezig te zijn op een eerlijke behandeling bij het 
doen van een melding. Wel valt op dat er ook een redelijk grote groep is (1 op de 3 medewerkers) die 
geen ervaring heeft met het doen van meldingen en het vermoedelijk daarom lastig vindt om hier een 
mening over te vormen.   
 
Als er druk ervaren wordt, dan kan dit bespreekbaar gemaakt worden.   
•Bijna een vijfde van de respondenten wordt weleens gevraagd om van de regels af te wijken. 
Wanneer gevraagd wordt of zij druk ervaren om van de regels af te wijken, dan geeft minder dan 10% 
van de respondenten dit aan.  

•Bijna driekwart van de respondenten die zeggen druk te ervaren zeggen dat zij dit ook kunnen 
bespreken. Dit gebeurt dan met name met de direct leidinggevende of collega’s. 
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Medewerkers ervaren een sociaal veilige omgeving, al komen ongewenste omgangsvormen 
vaak voor.  
•Medewerkers ervaren over het algemeen een sociaal veilige werkomgeving. Zij durven zichzelf te zijn 
(84%), voor zichzelf op te komen (86%) en voelen zich ook veilig om directe collega’s feedback te 
geven (77%).  
 
•Ondanks deze percentages wordt door één op de drie medewerkers ongewenste omgangsvormen 
opgemerkt. Ongeveer de helft van alle medewerkers onderneemt daarna actie.  

•Eén op de vier respondenten geeft aan zelf slachtoffer te zijn geweest van ongewenste 
omgangsvormen. Meest voorkomende zijn: Buitensluiten en tegenwerken (door 9% genoemd); 
machtsmisbruik en autoritair gedrag (8%); kwaadspreken achter de rug (6%); respectloze omgang en 
verkeerde grappen (5%). Zij zoeken dan met name hulp bij de directe leidinggevende of collega’s.  

 
Medewerkers zijn positief over de rol van de leidinggevende in relatie tot integriteit.  
•Medewerkers ervaren de directe leidinggevende als toegankelijk. Zij zijn van mening dat de directe 
leidinggevende integriteit belangrijk vindt en goed voorbeeldgedrag toont. Ook ervaren zij dat er 
voldoende ruimte is binnen het team om integriteitsdilemma’s te bespreken. 

•De leidinggevende wordt ook het meest genoemd als gesprekspartner als het gaat om vermoedens 
van integriteitsrisico’s en vermeende schendingen.  
 
Er is geen open communicatie over integriteitsschendingen, terwijl een grote meerderheid 
dit wel wenst. 
•Iets meer dan een kwart van de medewerkers vermoedt weleens integriteitsrisico’s en/of 
schendingen.  

•Eén op de vijf medewerkers geeft aan dat er in de organisatie open wordt gecommuniceerd over (de 
afhandeling van) integriteitsschendingen. Het betreft hier niet de afhandeling van een individuele 
melding. Ruim drie kwart van de medewerkers vindt het echter wel een goed idee om binnen de 
organisatie open te communiceren over de afhandeling van integriteitsschendingen in zijn 
algemeenheid.  
 
Vooral de omgang met elkaar op het werk is een onderwerp van gesprek. 
•Als het gaat om morele vraagstukken of meningsverschillen over waarden en normen dan geven 
medewerkers aan dat zij dit met name met collega’s bespreken. Al wordt de leidinggevende in deze 
situaties ook relatief vaak als gesprekspartner genoemd.  

•Dit zijn de top 5 onderwerpen in een gesprek over waarden en normen: 

1. De omgang met elkaar op het werk 

2. Arbeidsethos, ambitie, werkcultuur 

3. Besteding van middelen/ omgang met belastinggeld 

4. Gedrag van collega’s 

5. (Niet) werken volgens regels en procedures 
 
Schurende korrels 
Naar aanleiding van de granuliet-kwestie, die de nodige media-aandacht heeft gekregen, is er een 
onderzoeksrapportage aan de Tweede Kamer gezonden. In deze onderzoeksrapportage worden 
verschillende aanbevelingen gedaan op het terrein van ministeriële verantwoordelijkheid, rolvastheid 
en ambtelijk vakmanschap, Informatievoorziening aan de bewindspersonen en de Gedragscode 
Integriteit Rijk. 

Deze aanbevelingen hebben binnen het ministerie tot de nodige bezinning en aandacht geleid. Ook 
deze kwestie heeft het IenW- bewustzijn versterkt van voortdurend beschouwen van eigen fouten en 
daar lering uit trekken voor verdere verbetering.   
 

3. Beeld van de Integriteitsschendingen in 2021 
De cijfers in de tabellen hieronder hebben betrekking op het gehele ministerie van IenW. Het gaat in 
2021 in totaal om ruim 14.000 fte.  
In de tabellen in deze paragraaf staan gegevens over meldingen van (vermoedens van) schendingen 
die in 2021 zijn afgehandeld. De (vermoedelijke) schendingen kunnen zich in eerdere jaren hebben 
voorgedaan, gerapporteerd wordt er pas als het eventuele proces van onderzoek en het bepalen van 
eventuele personeelsrechtelijke gevolgen is afgerond.   
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Bij het beoordelen van de cijfers moet steeds worden bedacht dat het om kleine aantallen gaat en dat 
daarom alleen voorzichtige conclusies getrokken kunnen worden.  
 
Zoals uit de tabel hieronder blijkt, liepen er in 2021 44 meldingen waarvan er in 2021 24 zijn 
aangetoond. Misbruik van bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels zijn het meest gemeld. 
 

Integriteitsschendingen in 2021 Vermoeden Aangetoond Totaal 
Financiële schendingen (in de zakelijke sfeer) 1 3 4 
Misbruik positie en belangenverstrengeling 0 1 1 
Lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of 
ongeoorloofd omgaan met informatie 2 0 2 
Ongepaste communicatie 1 0 1 
Misbruik van bevoegdheden 0 0 0 
Misbruik van geweldsbevoegdheid 0 0 0 
Ongewenste omgangsvormen 6 7 13 
Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne 
regels 9 13 22 
Ongepaste gedragingen in privésfeer 

0 0 0 
Misstanden volgens klokkenluidersregeling 1 0 1 
 
Totaal 20 

 
24 

 
44 

 
Anders dan in voorgaande jaren hadden in 2021 de meeste meldingen betrekking op “misbruik 
bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels”. Op de tweede plaats kwamen de meldingen die 
betrekking hadden op “Ongewenste omgangsvormen”.   

Als de meldingscijfers over de laatste 5 jaren naast elkaar worden geplaatst, ontstaat de tabel 
hieronder:  

Alle schendingen (vermoedens en bewezen) 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 
Financiële schendingen (in de zakelijke sfeer) 4 4 6 6 4 24 
Misbruik positie en belangenverstrengeling 7 3 1 3 1 15 
Lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of 
ongeoorloofd omgaan met informatie 13 6 4 7 2 32 
Ongepaste communicatie 0 2 3 2 1 8 
Misbruik van bevoegdheden 2 1 1 1 0 5 
Misbruik van geweldsbevoegdheid 0 0 0 0 0 0 
Ongewenste omgangsvormen 11 29 31 23 13 107 
Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne 
regels 13 16 15 20 22 86 
Ongepaste gedragingen in privésfeer 0 4 0 3 0 7 
Misstand volgens de klokkenluidersregeling 0 0 0 0 1 1 

Totaal 50 65 61 65 44 285 

Uit de tabel blijkt dat vermoedens van schendingen op het gebied van “Ongewenste omgangsvormen” 
en “Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels” in de afgelopen 5 jaren het meest zijn 
gemeld, op enige afstand gevolgd door “Lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of 
ongeoorloofd omgaan met informatie”. Wat verder opvalt is het lagere aantal afgehandelde 
(vermoedens van) schendingen in 2021. Uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk blijkt dat deze 
vermindering van het aantal meldingen zich Rijksbreed voordoet.  
De meeste medewerkers van IenW hebben in 2021 thuisgewerkt. Of dit invloed heeft gehad op het 
aantal of de aard van de meldingen is niet onderzocht. 
 



 

Pagina 7 van 11 

Jaaroverzicht Integriteit 2021 

 

 
 
 
Onderzoek 
In 2021 is 42 maal beoordeeld of naar een betrokkene een onderzoek zou moeten worden ingesteld. In 
de tabel hieronder wordt getoond hoe deze beoordelingen zijn uitgevallen: 

Aantal betrokkenen naar wie onderzoek is gedaan, naar 
type onderzoek 

Alleen vooronderzoek 7 

Volledig feitenonderzoek 15 

Geen onderzoek 20 

Onbekend 0 

Totaal 42 
 
Uit de tabel blijkt dat 22 betrokkenen onderwerp van onderzoek zijn geweest. Bij 20 betrokkenen bleek 
een onderzoek niet nodig of niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de feiten voldoende duidelijk zijn of 
omdat de betrokkene onbekend is en niet te achterhalen. 
 
Wijze van afdoening 
Een integriteitsschending kan op disciplinaire en niet-disciplinaire wijze worden afgedaan. Een 
afdoening hoeft niet juridisch te zijn; het onderzoek kan ook onvoldoende aanknopingspunten 
opleveren of iemand vrijpleiten. Een gecombineerde wijze van afdoening of sanctionering (al dan niet 
disciplinair) is mogelijk.  
 
Welke disciplinaire straffen er in 2021 zijn opgelegd blijkt uit de onderstaande tabel:  
Aantal disciplinaire afdoeningen uitgesplitst naar 
type 

Schriftelijke berisping 5 

Vermindering IKB-uren 0 

Financiële afdoening (boete/uitsluiting periodiek) 1 

Verplaatsing 1 

Beëindiging dienstverband 1 

Totaal 8 
 
Bij zware sancties zoals beëindiging van het dienstverband wordt o.a. voor de bepaling van de 
strafmaat altijd arbeidsjuridisch advies gevraagd. Bij Rijkswaterstaat wordt de arbeidsjurist altijd 
betrokken als er een straf wordt opgelegd maar ook als er na een feitenonderzoek geen straf wordt 
opgelegd.  
 
Omdat sancties als beëindiging van het dienstverband vergaande consequenties voor een betrokkene 
hebben, wordt door de Concerndirectie Mens en Organisatie in die gevallen een extra arbeidsjuridische 
toets uitgevoerd (met vereiste instemming van de Secretaris-Generaal) om te borgen dat gelijke 
meldingen gelijk behandeld worden binnen IenW. 
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4. Bijlage: Beschrijvingen van in 2021 afgeronde dossiers 

Aantal 
Ambt-
enaren 

Aard integriteitaantasting/ 
verdenking 

Soort 
onderzoek Handhaving 

URI 
referen 

tie 

1 

Een medewerker werkt zonder 
toestemming van 
leidinggevende vanuit het 
buitenland 

geen 

Met medewerker zijn afspraken 
gemaakt m.b.t. werken vanuit 
het buitenland en het 
meenemen van bedrijfsmiddelen 

H 

1 
Van een medewerker is een 
werklaptop gestolen (in privé 
omgeving) 

geen 

Medewerker heeft na het verlies 
alles gedaan wat verwacht kon 
worden en is aangesproken op 
de slordige omgang met 
bedrijfsmiddelen 

H 

1 Medewerker gedraagt zich 
ongepast tegenover een burger feitenonderzoek Medewerker is schriftelijk berispt G 

1 Medewerker verliest 
werktelefoon (in privétijd) feitenonderzoek 

Aangezien dit niet de eerste keer 
was dat medewerker een 
bedrijfsmiddel kwijtraakte is 
medewerker schriftelijk berispt 
en heeft deze de telefoon 
vergoed 

H 

1 Lekken van interne e-mail naar 
media geen Nader onderzoek niet 

proportioneel C 

2 

Door mogelijk onzorgvuldig 
handelen door twee 
medewerkers ontstaat schade 
bij een extern bedrijf 

geen 

Uit een gesprek met betrokken 
medewerkers bleek dat er geen 
sprake was van opzettelijk 
handelen 

H 

1 Medewerker doet ongepaste 
uitlatingen op social media geen 

Medewerker is hierop 
aangesproken door het 
management 

D 

1 Medewerker beschuldigt 
collega's van pesten geen 

Het betreft een medewerker 
over wie een klacht was 
ingediend mbt slapen onder 
werktijd. Er zijn geen 
aanwijzingen die nader 
onderzoek rechtvaardigen 

G 

1 Medewerker heeft mogelijk 
geslapen onder werktijd geen 

Signalen zijn onvoldoende 
concreet. Onderzoek niet 
proportioneel. Medewerker is wel 
aangesproken. 

H 

1 

Burger meldt dat hij via 
Marktplaats een tablet heeft 
gekocht die van IenW blijkt te 
zijn 

geen 

Een (inhuur)medewerker heeft 
bekend de tablet te hebben 
verkocht en is door zijn 
werkgever op non-actief gesteld. 
IenW heeft aangifte gedaan. 

A 

1 

Na een (geautomatiseerde) 
melding over een mogelijke 
jailbreak komt naar voren dat 
medewerker een gezinslid 
spelletjes laat spelen op de 
zakelijke telefoon 

feitenonderzoek 
Medewerker is aangesproken 
met het oog op de security 
risico's 

H 

1 

Medewerker heeft veelvuldig en 
gedurende werktijd 
pornografische sites bezocht op 
zijn zakelijke laptop 

feitenonderzoek 
Medewerker heeft het gedrag 
erkend en gaat met vervroegd 
pensioen. 

H 

1 

Medewerker kijkt gedurende 
werktijd veelvuldig naar 
pornografische sites op zijn 
zakelijke laptop 

feitenonderzoek 

Er blijkt sprake van een 
verslavingsproblematiek. Er zijn 
afspraken met medewerker 
gemaakt en als straf zijn IKB-
uren in mindering gebracht. 

H 



 

Pagina 9 van 11 

Jaaroverzicht Integriteit 2021 

 
1 

Er zijn indicatoren aangetroffen 
dat vanuit het IenW netwerk 
pornografische sites worden 
bezocht. 

voor-onderzoek 

Het vooronderzoek leidt tot twee 
zakelijke laptops. Naar 
aanleiding hiervan zijn twee 
feitenonderzoeken gestart (zie 
twee zaken genoemd 
hierboven). 

H 

1 
Een medewerker maakt buiten 
diensttijd gebruik van zijn 
dienstauto 

geen 
Er blijkt sprake van woon-
werkverkeer in verband met een 
tijdelijke woning 

H 

1 
Een medewerker voert een 
jailbreak uit op zijn zakelijke 
telefoon 

feitenonderzoek 
Medewerker erkent de 
handelingen en wordt schriftelijk 
berispt 

H 

1 Medewerker is betrokken bij 
een aanrijding met een burger feitenonderzoek 

Uit het onderzoek blijkt niet dat 
er sprake is van niet-integer 
gedrag. Wel is medewerker 
aangesproken op niet-
professioneel handelen m.b.t. 
het incident 

H 

1 
Medewerker rijdt met zijn 
dienstauto tijdens diensttijd 
buiten zijn inzetgebied 

feitenonderzoek 

Er bleek sprake van een 
overmachtsituatie (dringende 
persoonlijke reden). Wel is het 
medewerker aangerekend dat 
deze het werkverzuim niet heeft 
gemeld. Medewerker is 
schriftelijk berispt 

H 

1 

Medewerker (leidinggevende) 
overtreedt meermaals interne 
voorschriften rondom inhuur 
van personeel 

feitenonderzoek 
Medewerker erkent de 
handelingen en wordt gestraft 
met strafverplaatsing 

H 

1 Lekken van interne 
berichtgeving naar media vooronderzoek 

Vooronderzoek heeft 
onvoldoende aanknopingspunten 
opgeleverd voor verder 
onderzoek 

C 

1 
Melding over het maken van 
discriminerende opmerkingen 
door collega's 

geen 

Het blijkt te gaan om één 
concreet incident waar eerder 
reeds tegen is opgetreden door 
het management. Onvoldoende 
aanwijzingen voor nader 
onderzoek. 

G 

1 Medewerker heeft mogelijk 
geslapen onder werktijd feitenonderzoek 

Door tegenstrijdige verklaringen 
is niet vast komen te staan of er 
sprake is van slapen onder 
werktijd. 

H 

1 Medewerker heeft mogelijk 
geslapen onder werktijd feitenonderzoek 

Vastgesteld is dat medewerker 
heeft geslapen onder werktijd, 
maar dat er ook sprake is van 
persoonlijke omstandigheden. 
Medewerker heeft een 
waarschuwing gekregen. 

H 

1 
Er is sprake van ongewenste 
omgangsvormen van een 
medewerker 

feitenonderzoek 

Uit onderzoek door een extern 
gespecialiseerd bureau blijkt dat 
sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag. 
Medewerker is schriftelijk berispt 
en is (vrijwillig) op een andere 
positie werkzaam 

G 

1 

Medewerker maakt met zijn 
zakelijke e-mailadres een 
account aan op een erotische 
(dating)site 

feitenonderzoek 

Omdat sprake is van 
persoonlijke (relatie)problemen 
en verslavingsproblematiek 
wordt geen straf opgelegd. 

H 
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1 

Burger meldt dat hij via 
Marktplaats een telefoon heeft 
gekocht die van IenW blijkt te 
zijn 

voor-onderzoek 

Er blijken meerdere telefoons 
vermist te zijn. Het 
vooronderzoek heeft geen 
aanwijzingen opgeleverd richting 
een persoon. Wel zijn naar 
aanleiding van het onderzoek 
verbetermaatregelen in het 
proces van uitgifte en opslag 
van telefoons doorgevoerd. 

A 

1 

IenW ontvangt een claim van 
een organisatie omdat een 
medewerker onbevoegd een 
opdracht zou hebben gegeven 
waardoor kosten zijn gemaakt 

feitenonderzoek 

Op basis van de 
onderzoeksbevindingen kan niet 
worden vastgesteld hoe en door 
wie de opdracht zou zijn 
gegeven. 

H 

1 
(Inhuur)medewerker declareert 
teveel uren en komt afspraken 
niet na 

feitenonderzoek 

De (reeds gecorrigeerde) uren 
zijn niet uitbetaald en per brief 
zijn de afspraken en 
verwachtingen richting 
inhuurmedewerker bevestigd. 

A 

1 

Medewerker krijgt te zwaar 
takenpakket en geen enkele  
begeleiding. Hulpvraag wordt 
genegeerd. Medewerker ervaart 
geen gehoor en ruimte voor 
tegenspraak bij management. 

geen 

Medewerker gaat zelf gesprek 
aan en komt met voorstel, 
waarna aangepast werkpakket 
en excuses volgen van 
management.   

G 

1 

Medewerker voelt zich 
ongewenst seksueel 
aangesproken door een 
onbekende in kantoorpand 

geen 

Medewerker bespreekt deze 
ervaring met manager die de 
medewerker adequaat en 
begripvol opvangt. Betrokkene 
blijft onbekend. 

G 

1 
Medewerker blijkt naast fulltime 
baan bij IenW nog een fulltime 
baan te hebben 

geen 

Na een gesprek daarover met 
leidinggevende besluit 
medewerker zelf ontslag bij 
IenW te nemen. Over de aard 
van de andere fulltime functie is 
niets bekend. 

B 

2 

Medewerker meldt vermoeden 
van oneigenlijke beïnvloeding 

vooronderzoek 

Er heeft een intern 
vooronderzoek 

J 

 door een externe partij waarbij 
financiële schending plaats zou 
vinden. Medewerker voelt zich 
niet gehoord in de signalen 
hierover en voelt zich onterecht 
uit het project gezet. 

plaatsgehad dat geen aanleiding 
gaf om een misstand of 
integriteitsschending te 
vermoeden, en een verder 
uitgebreid feitenonderzoek te 
laten verrichten 

1 Medewerker heeft collega 
zonder reden uitgescholden vooronderzoek 

Lopende het interne onderzoek 
is betrokkene op nonactief 
gesteld. Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst is door de 
kantonrechter toegekend. 
Betrokkene is niet langer 
werkzaam bij het departement. 

G 

1 

Medewerker wordt ongewenst 
negatief 

geen 
Medewerker heeft andere baan 
gevonden en bevredigende 
exitgesprekken gevoerd. 

G 
bejegend door een collega in de 
samenwerking en wordt 
beperkt in goede uitvoering van 
het werk. Voelt zich daarbij niet 
gesteund door leidinggevende. 

1 

Medewerker voelt zich 
geïntimideerd door 
leidinggevende. Leidinggevende 
misbruikt persoonlijke 
vertrouwelijke informatie om de 
medewerker zakelijk onder 
druk te zetten. 

geen 

Medewerker initieert gesprek en 
wenst excuses van de 
leidinggevende. Deze blijven uit. 
Medewerker besluit het verder 
te laten rusten en besluit een 
andere baan te zoeken.  

G 
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1 
Discriminatie; stemmingmakerij 
over leidinggevende in een 
overleg 

geen gesprek met medewerker G 

1 
Discriminatie; een docent 
voelde zich gediscrimineerd 
door medewerkers van IenW 

geen Geen. Organisatie wilde er alleen 
een melding van maken. G 

1 
Diefstal; bedrijfsmiddelen 
gestolen uit geparkeerd 
dienstvoertuig 

geen gesprek met medewerker en 
aangifte bij politie H 

1 

Ongewenste omgangsvormen 
leidinggevende. Ongepast 
gedrag (verbaal en non 
verbaal) tijdens overleggen 
naar collega's en medewerkers. 

vooronderzoek 
geen. Er zijn gesprekken 
gevoerd met desbetreffende 
leidinggevende 

G 

1 
Ongewenste omgangsvormen 
medewerker. Het opnemen van 
een gesprek en dit verspreiden 

geen gesprek met medewerker G 

 
 
Categorieën mogelijke aard inbreuken/schendingen: 

A. Financiële schendingen (in de zakelijke sfeer) 
B. Misbruik positie en belangenverstrengeling 
C. lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of ongeoorloofd omgaan met informatie 
D. Ongepaste communicatie 
E. Misbruik bevoegdheden 
F. Misbruik geweldsbevoegdheid 
G. Ongewenste omgangsvormen 
H. Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels 
I. Ongepaste gedragingen in privé-sfeer 
J. Misstanden volgens klokkenluidersregeling 
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