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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 2020 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. 

Waarom is integriteit belangrijk?  

De samenleving verandert voortdurend en dat heeft ook gevolgen voor het 

vakgebied integriteit. De overheid werkt steeds meer, en steeds zichtbaarder voor 

burgers, samen met partijen uit de samenleving. Voor de burgers heeft de overheid, 

en hebben de ambtenaren, een voorbeeldfunctie. Daarnaast geldt dat de overheid, 

zowel naar binnen als buiten de organisatie, wil dereguleren. Ze wil meer 

zelfstandigheid van burgers, minder regels en meer vertrouwen creëren.  

Maar minder regels en meer vertrouwen betekenen misschien ook minder houvast 

voor ambtenaren. Zij komen vaker voor vragen te staan waarop gedragscodes en 

integriteitsregels geen antwoord geven. Daarom is het belangrijk om 

integriteitsdilemma’s te blijven bespreken met de collega’s in de werkomgeving. 

Zodat we een gezamenlijk beeld krijgen van onze morele grenzen, en zodat we die 

grenzen ook samen kunnen bewaken. 

Waar wil IenW met het integriteitsbeleid naar toe?  

Integriteit is 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 

onderhouden, ontwikkelen en versterken zodat het 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 de producten van ons departement beter. Een ambitie betekent dat je 

ergens naar toe wil groeien, met vallen en opstaan en door te leren van eerder 

gemaakte fouten. Het vraagt daarmee ook om keuzes, die uiteindelijk hun weerslag 

hebben in het realiseren van die ambitie. 

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.   

Organisatie Integriteit 

Binnen IenW is integriteit sinds 2020 ondergebracht als onafhankelijk opererende 

unit binnen de HRM-kolom. Binnen deze kolom wordt verbinding gelegd met 

thematiek als: WNRA/arbeidsvoorwaarden, leren en ontwikkelen, Arbowetgeving, en 
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arbeidsjuridische advisering, personeelsgesprekken, onboarding van nieuwe 

medewerkers, diversiteit en inclusie. 

Hiermee wordt een nadrukkelijker relatie gelegd tussen de wat hardere schendingen 

kant van integriteit en de ‘zachtere’ kant van ongewenste omgangsvormen. 

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 bij IenW  
Het integriteitsmanagement en de communicatie daarover binnen IenW worden in 

het algemeen als positief ervaren. Er is openheid om dilemma’s te bespreken. De 

voorbeeldrol van de leidinggevenden op het gebied van integriteit en het vertrouwen 

dat in de leidinggevenden gesteld wordt, spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het 

feit dat veel medewerkers zich binnen de werkomgeving geaccepteerd voelen om 

wie zij zijn draagt hieraan bij.  

Om tot een verdere integratie van integriteit in het dagelijks professioneel handelen 

te komen zijn ook in 2020 weer gericht activiteiten ontplooid. Hieronder wordt een 

aantal van deze activiteiten beschreven.  

Sociaal Veilig Werkklimaat 

Binnen IenW is het uitgangspunt dat elke medewerker zich binnen een sociaal 

veilige werkomgeving moet kunnen ontplooien en uiten. Dat is op de eerste plaats 

een verantwoordelijkheid van leidinggevenden, maar ook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van medewerkers en management. IenW heeft in 2020 online  

mogelijkheden ontwikkeld om, ook tijdens de periode van thuiswerken, aandacht 

aan dit thema te kunnen besteden. Er zijn e-learningmodules ontwikkeld die 

managers en medewerkers kennis laten maken met de verantwoordelijkheden 

vanuit de Arbowet, en met de verschillende rollen van management en 

vertrouwenspersonen. Daarnaast geven de e-learningmodules met behulp van 

filmpjes en animaties ook inzicht in de soms flinterdunne scheidslijn tussen wat 

gewenst en wat ongewenst gedrag is. Uit een eerste pilot blijkt dat de modules in 

een behoefte voorzien.  

Vanwege de essentiële rol van leidinggevenden en het besef dat zij verantwoordelijk 

zijn voor een veilig werkklimaat is het dus belangrijk dat leidinggevenden voldoende 

kennis en vaardigheden op dit gebied hebben. Een workshop kan leidinggevenden 

helpen om ongewenste omgangsvormen te herkennen en adequaat op dit 

ongewenste gedrag te reageren. Binnen IenW zijn daarom in 2019 en 2020 

workshops Sociaal Veilig Werkklimaat voor managers georganiseerd. Meer dan 500 

managers hebben aan deze workshops deelgenomen.  

Omdat uit signalen uit de organisatie blijkt dat aandacht voor ongewenste 

omgangsvormen nodig blijft, wordt het belang benadrukt om het gesprek met 

elkaar aan te gaan in teamverband. De e-learningmodules kunnen een goede 

voorbereiding vormen voor de teamgesprekken.  

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. 
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Week van de integriteit 
Sinds 2015 organiseert IenW jaarlijks een week van de integriteit. In 2020 heeft 

IenW, (voor de vierde maal samen) met de departementen die 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. 

 

3. Beeld Integriteitsschendingen in 2020 
Vermoedens van Integriteitsschendingen over 2020 
De cijfers in de tabellen hieronder hebben betrekking op het hele ministerie van 

IenW. Het gaat in 2020 in totaal om circa 14000 medewerkers.  

In de tabel staan de meldingsgegevens over 2020. Het is belangrijk om bij het 

beoordelen van de cijfers steeds te bedenken dat het om kleine aantallen gaat en 

dat daarom alleen voorzichtige conclusies getrokken kunnen worden. In 2020 zijn er 

65 vermoedens van integriteitsschendingen geregistreerd. In 31 gevallen is het 

vermoeden aangetoond en in 34 gevallen is het bij een vermoeden gebleven. Bij de 

65 vermoedens waren 63 medewerkers betrokken. Bij bijna alle vermoedens is er 

dus sprake van één betrokkene tegen wie een vermoeden van één schending is 

gerezen.  

 

Integriteitsschendingen 2020 Vermoeden Aangetoond Totaal 

Financiële schendingen (in de zakelijke sfeer) 1 5 6 

Misbruik positie en belangenverstrengeling 2 1 3 

Lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of 
ongeoorloofd omgaan met informatie 6 1 7 

Ongepaste communicatie 1 1 2 

Misbruik van bevoegdheden 1 0 1 

Misbruik van geweldsbevoegdheid 0 0 0 

Ongewenste omgangsvormen 14 9 23 
Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne 
regels 8 12 20 

Ongepaste gedragingen in privésfeer 
1 2 3 

Misstanden volgens klokkenluidersregeling 0 0 0 

Totaal 34 31 65 

 

Net als in voorgaande jaren worden vermoedens van schendingen op het gebied van 

“Ongewenste omgangsvormen” en “Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne 

regels” het meest gemeld. Op de derde plaats staat het Lekken en misbruik en/of 

achterhouden van en/of ongeoorloofd omgaan met informatie” met ook weer zoals 

voorgaande jaren, (vermoedens van) financiële schendingen in de zakelijke sfeer op 

een vierde plaats.  

 

Als de meldingscijfers over de laatste 5 jaren naast elkaar worden geplaatst, 

ontstaat de tabel op de volgende pagina:  
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Alle schendingen (vermoedens en bewezen) 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

Financiële schendingen (in de zakelijke sfeer) 
6 4 4 6 6 26 

Misbruik positie en belangenverstrengeling 
3 7 3 1 3 17 

Lekken en misbruik en/of achterhouden van en/of 
ongeoorloofd omgaan met informatie 12 13 6 4 7 42 
Ongepaste communicatie 

0 0 2 3 2 7 
Misbruik van bevoegdheden 

6 2 1 1 1 11 
Misbruik van geweldsbevoegdheid 

0 0 0 0 0 0 
Ongewenste omgangsvormen 

16 11 29 31 23 110 
Misbruik bedrijfsmiddelen en overtreding interne 
regels 11 13 16 15 20 75 
Ongepaste gedragingen in privésfeer 

2 0 4 0 3 9 
Misstand volgens de klokkenluidersregeling 

0 0 0 0 0 0 

Totaal 56 50 65 61 65 297 

 

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 ”. 

Gemiddeld zijn er in de afgelopen 5 jaren ruim 59 schendingen per jaar gemeld. 

Hierbij moet worden aangetekend dat “Ongepaste communicatie” pas sinds 2018 

wordt geregistreerd. Mogelijk werd een dergelijke schending tot 2018 bij een andere 

categorie ondergebracht. 

De meeste medewerkers van IenW hebben vanaf medio maart 2020 thuis gewerkt. 

Dit lijkt niet tot significant andere meldingscijfers te hebben geleid.  

 

Onderzoek 
Een onafhankelijk gepositioneerde onderzoeksafdeling van IenW kan door alle 

onderdelen van IenW worden ingeschakeld voor (advies over) 

integriteitsonderzoeken. De afdeling kan bijvoorbeeld adviseren over de 

onderzoekswaardigheid van een casus.  

 

Indien gewenst kan de onderzoeksafdeling zelf onderzoek doen maar het onderzoek 

kan ook aan een andere partij worden uitbesteed, bijvoorbeeld omdat deze partij 

over een specifieke expertise beschikt. De onderzoeksafdeling voert in zo’n geval 

dan desgewenst de coördinatie over het gehele onderzoek. 

 
Aantal betrokkenen naar wie onderzoek is gedaan, naar 

type onderzoek 

Alleen vooronderzoek 15 

Volledig Feitenonderzoek 19 

Geen onderzoek 29 

Onbekend 0 

Totaal 63 

 

Een vooronderzoek kan oriënterend zijn en tot doel hebben het duiden van een 
melding of het plaatsen van de melding in de context.  

Een vooronderzoek kan ook tot doel hebben vast te stellen of de melding over het 

vermoeden van een integriteitsschending voldoende aanknopingspunten biedt om 
een feitenonderzoek te starten.  
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Uit de tabel blijkt dat 34 betrokkenen onderwerp van onderzoek zijn geweest. Bij 29 

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 2020 zijn opgelegd blijkt uit de onderstaande tabel:  

 

Disciplinaire sancties   

Schriftelijke berisping 8 

Vermindering IKB-uren 0 

Financiële afdoening (boete/uitsluiting periodiek) 6 

Verplaatsing 0 

Beëindiging dienstverband 2 

Overig1 1 

Totaal 17 

 

Bij zware sancties zoals beëindiging van het dienstverband wordt o.a. voor de 

bepaling van de strafmaat altijd arbeidsjuridisch advies gevraagd. Bij RWS 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 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. 

  

Integriteitsschendingen kunnen ook op niet-disciplinaire wijze worden afgedaan  

Het gaat hierbij om maatregelen als corrigerende gesprekken, waarschuwingen, 

trainings- en coaching-trajecten, beëindiging van tijdelijke aanstellingen en ontslag 

op aanvraag van de medewerker. In 2020 zijn 18 integriteitsschendingen op niet-

disciplinaire wijze afgedaan. 

 

 

 

 
 

 

. 

                                              
1 Bij “overig” gaat het om een sanctie die in 2019 is opgelegd en in 2020 is gerapporteerd en 

na de invoering van de WNRA niet meer voorkomt 



 

  

 

Bijlage: Beschrijvingen in 2020 afgeronde dossiers 
De letters in de kolom URI-referentie in de tabel hieronder duiden op de aard van mogelijke inbreuken/schendingen. 
Zij hebben de volgende betekenis: 

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 privésfeer 

J. Misstanden volgens klokkenluidersregeling 
 

 

Aantal 

Ambtenaren 

Aard integriteitaantasting/ verdenking Soort onderzoek Handhaving URI 

referentie 

1 Medewerker uit ontoelaatbare 

verwensingen en gebaren richting collega's 

Geen Er is gekozen voor ambtelijke afdoening 

waarbij een verbetertraject wordt gestart 
met de medewerker 

G 

1 Medewerker verspreidt per e-mail 
persoonlijke/vertrouwelijke gegevens over 

een collega  

Geen Aangezien deze fout niet bewust is gemaakt 
en er geen intentie was om de collega te 

schaden is besloten tot ambtelijke afdoening 

in de vorm van een waarschuwing 

C 
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1 Een inhuurmedewerker heeft op social 

media een reactie geplaatst waar RWS niet 

mee geassocieerd wenst te worden.  

Geen Na bespreking van de kwestie is besloten 

afscheid te nemen van de betreffende 

inhuurmedewerker. 
D 

1 Medewerker organiseert in strijd met 

Coronarichtlijnen een fysieke bijeenkomst 

zonder dringende redenen en zonder 
toestemming bevoegd gezag. 

Geen De medewerker heeft spijt betuigd en een 

schriftelijke waarschuwing ontvangen. 

H 

1 Medewerker heeft een externe medewerker 

onheus bejegend. 

Geen De medewerker heeft erkend dat er niet 

professioneel is gehandeld en dat hier lering 
uit is getrokken. Medewerker heeft een 

waarschuwingsbrief ontvangen. 

G 

1 Mogelijk drugsgebruik door een 

medewerker tijdens werktijd. 

Geen Vanwege beperkte 

onderzoeksmogelijkheden is deze kwestie 
binnen het HR-spoor opgepakt. 

H 

3 Mogelijk sprake van opdrachtverlening 
zonder onderliggend contract. 

Vooronderzoek Uit het vooronderzoek komen geen 
aanwijzingen voor integriteitsschendingen.  H 

1 Medewerker vernielt eigendom van een 

externe partij 

Feitenonderzoek Medewerker erkent en vergoedt de schade. 

Er volgt een schriftelijke berisping 
G 

1 Medewerker volgt niet de interne 

procedures en heeft een weggebruiker 

onheus bejegend 

Feitenonderzoek Medewerker is schriftelijk berispt 

H 

1 Medewerker pleegt werkverzuim door zich 

niet aan de roostertijden te houden 

Feitenonderzoek Medewerker is schriftelijk berispt en heeft 

verlof geboekt voor de niet gewerkte tijd H 

1 Medewerker maakt discriminerende 
opmerkingen richting een collega 

Geen In overleg met de betrokken partijen heeft 
een gesprek plaatsgevonden onder leiding 

van het bevoegd gezag waarbij de kwestie is 

uitgesproken 

G 
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1 Medewerker dient een groot aantal 

declaraties in die door een andere manager 

al waren afgekeurd 

Feitenonderzoek Medewerker is schriftelijk berispt 

A 

1 Medewerker deelt een vertrouwelijke e-

mail met een collega 

Geen De kwestie wordt afgedaan in het HR-spoor 

door een gesprek met de betreffende 
medewerker te voeren 

C 

2 Medewerker raadpleegt onbevoegd 

vertrouwelijke gegevens van een collega 

Geen De melding is ongegrond verklaard 

C 

1 Er zou ten onrechte geen gebruik zijn 
gemaakt van een raamovereenkomst 

Geen Er zijn geen aanwijzingen van een mogelijke 
integriteitsschending H 

1 Medewerker deelt personeelsvertrouwelijke 
informatie met collega's 

Vooronderzoek Uit het vooronderzoek komt geen bruikbare 
informatie en er wordt ingezet op 

preventieve maatregelen 
C 

1 Medewerker verstrekt onjuiste gegevens 

tijdens sollicitatieprocedure en ontvangt 

ten onrechte buitengewoon verlof 

Feitenonderzoek Na het onderzoek wordt reeds uitbetaald 

salaris teruggevorderd bij de medewerker 

die inmiddels niet meer in dienst is 
H 

1 Medewerker weigert (nieuwe) 

werkzaamheden uit te voeren 

Feitenonderzoek Gedurende het onderzoek heeft de 

medewerker besloten ontslag te nemen 
H 

3 Medewerkers houden zich niet aan de 

roostertijden 

Feitenonderzoek Medewerkers zijn schriftelijk berispt en 

hebben verlof geboekt voor de niet 
gewerkte tijd 

H 

1 Medewerker heeft op vakantie in het 
buitenland iemand geslagen en is daarvoor 

aangehouden 

Feitenonderzoek In afwachting van eventuele stappen van 
justitie is het contract van de medewerker 

van rechtswege afgelopen 
I 

1 Medewerker heeft meer verlof genoten dan 

is afgeboekt 

Feitenonderzoek Medewerker heeft de betreffende uren 

alsnog afgeboekt en een financiële straf 

opgelegd gekregen 
H 
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1 Medewerker heeft tekst en de beoordeling 

in het kader van het P-gesprek aangepast 

zonder dit te bespreken 

Feitenonderzoek Uit het onderzoek is niet gebleken of er 

sprake was van bewust handelen. De 

medewerker heeft een schriftelijke 
waarschuwing gekregen 

E 

1 Seksuele intimidatie door een medewerker Feitenonderzoek Uit het onderzoek blijkt niet wat er precies is 

gebeurd. Medewerker is in een persoonlijk 

gesprek door het bevoegd gezag 
aangesproken 

G 

2 Medewerker maakt melding over 

intimidatie door collega's 

Geen Kwestie is behandeld door de 

Klachtencommissie IenW 
G 

1 Medewerker maakt melding over 
onterechte beschuldigingen en 

bedreigingen door een collega 

Geen Kwestie is behandeld door de 
Klachtencommissie IenW G 

1 Medewerker maakt melding over 
onterechte beschuldigingen en 

bedreigingen door een collega 

Geen Kwestie is behandeld door de 
Klachtencommissie IenW G 

1 Medewerker is tijdens werktijd onder 

invloed van alcohol 

Feitenonderzoek Vanwege (persoonlijke) omstandigheden is 

er geen strafontslag opgelegd maar heeft in 

overleg met het bevoegd gezag de 
medewerker zelf ontslag genomen 

H 

1 Medewerker was in privétijd betrokken bij 

een aanrijding waarbij sprake was van 

alcoholgebruik 

Feitenonderzoek Medewerker is ontslagen 

I 

1 Medewerker schrijft mogelijk onrechtmatig 

overuren 

Geen Melding is niet verder opgepakt omdat 

gegevens onrechtmatig zijn verkregen door 

de melder 

A 

1 Medewerker weigert boetes te betalen voor 

te hard rijden in dienstvoertuig 

Feitenonderzoek Medewerker zal in eigen tijd en zonder 

beloning buitengewone dienst verrichten H 
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1 Medewerker ten onrechte met ziekteverlof Feitenonderzoek Vermoeden wordt niet bevestigd door het 

onderzoek. Wel komt naar voren dat 

medewerker ten onrechte geen verlof i.v.m. 
genoten vakantie heeft afgeboekt tijdens 

ziekteperiode. Hiervoor wordt een financiële 

straf opgelegd 

H 

1 Verschillende medewerkers ontvangen 

WhatsApp-berichten met ongewenste 
inhoud 

Vooronderzoek Uit het vooronderzoek en onderzoek door 

politie komen geen concrete aanwijzingen 
m.b.t een persoon of dader naar voren 

G 

1 Medewerker wordt verdacht van 
betrokkenheid bij handel in verdovende 

middelen 

Feitenonderzoek Na veroordeling door de rechter is de 
medewerker op staande voet ontslagen I 

1 Medewerker is in de samenwerking met 
een externe meermaals seksueel 

insinuerend benaderd.  

Geen Leidinggevende heeft medewerker gesteund 
en aangeboden externe aan te spreken. 

Medewerker koos voor zelf aanspreken, 

waarop erkenning en excuses volgden.  

G 

4 Een inhuurmedewerker heeft onterecht 

vooraf facturen ingediend voor onkosten en 

producten. Interne medewerkers waren op 
de hoogte en hebben desondanks de 

facturen goedgekeurd.  

Vooronderzoek Na intern onderzoek door hoger 

management zijn alle teveel betaalde 

bedragen teruggestort en het contract per 
direct stopgezet. A 

1 Er is vertrouwelijke informatie naar de pers 

gelekt 

Geen Omdat het bericht is gelekt via een foto, is 

betrokkenen niet te achterhalen. Binnen de 

dienst is afgesproken dergelijke informatie 
in het vervolg in zeer beperkte interne kring 

te verspreiden. 

C 

3 Medewerker voelt zich gepest en 

belemmerd in het uitoefenen functie. 

Geen Mediation leidt uiteindelijk niet tot 

afgesproken rehabilitatie. Medewerker vindt 

andere functie. 
G 

2 Medewerker voelt zich onder druk gezet 

door management bij detachering. 

Management geeft toe dat daarbij fouten 
zijn gemaakt. 

Geen Na gesprekken en excuses management, 

aanvaardt medeweker het voorstel van het 

management, en vindt met interne hulp 
uiteindelijk een andere baan 

G 
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1 Medewerker zou met overheidsgeld 

aangeschafte bedrijfsmiddelen 

doorverkopen voor eigen gewin. 

Vooronderzoek Intern vooronderzoek heeft geen 

aanwijzingen opgeleverd die het vermoeden 

kunnen bevestigen. 
H 

1 Melder voelt zich bij sollicitatieprocedure 

onterecht afgewezen en verwijt 

management daarin partijdig, 
bevooroordeeld, respectloos en oneerlijk te 

hebben besloten. 

Geen Er volgt een driegesprek met de hogere- 

direct leidinggevende en de melder. Gesprek 

verloopt bevredigend voor partijen. Melder 
beschouwt de zaak daarmee als afgedaan. G 

1 Medewerker met gezondheidsproblemen en 

hoge werkdruk voelt zich toenemend onder 

druk gezet door manager om meer taken 
op zich te nemen.  

Geen Na afspraak met bedrijfsarts en gesprek met 

afdelingshoofd, worden nieuwe 

werkafspraken gemaakt. Dit geeft de 
medewerker rust. 

G 

1 Medewerker voelt zich geïntimideerd en 

respectloos behandeld door manager. 
Achtergrond is negatieve beoordeling en 

stop van jaarlijkse periodiek op basis van 

een maand samenwerking. Manager straalt 
geen vertrouwen in medewerker uit en 

geeft ondermaatse klusjes.  

Geen Na gesprek medewerker met manager 

ontstaat meer begrip voor elkaars 
standpunt, voelt medewerker zich sterker en 

wordt werkrelatie genormaliseerd 

G 

1 Medewerker ervaart manipulatief gedrag 

en voelt zich onder druk gezet door de 

leidinggevende.  

Geen Medewerker kiest ervoor een andere 

werkplek te zoeken. 
G 

1 Belangenverstrengeling c.q. het aannemen 

van gunsten: medewerker maakt gebruik 

van middelen van een andere organisatie. 

Feitenonderzoek schriftelijke berisping 

B 
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1 Misbruik van bedrijfsmiddelen: 

medewerker gebruikt de aan hem ter 

beschikking gestelde auto voor 
privédoeleinden.   

Feitenonderzoek Schriftelijke berisping 

H 

1 Een medewerker geeft aan gediscrimineerd 
te worden door een  collega 

Geen Geen handhaving. Er is alleen een melding 
van gemaakt. Collega’s hebben dit onderling 

besproken. 

G 

1 Medewerker geeft aan dat er 

vertrouwelijke gegevens uit 

integriteitsonderzoek met collega’s worden 
gedeeld  

Vooronderzoek Na vooronderzoek blijft dit niet te hebben 

plaatsgevonden. Melding ongegrond 

verklaard. 
G 

1 Medewerker wordt ervan beschuldigd dat 
hij ongeoorloofd systemen zou hebben 

geraadpleegd voor privédoeleinden. 

Vooronderzoek Na vooronderzoek blijkt dat er geen 
systemen zijn geraadpleegd door de 

medewerker.  Melding ongegrond verklaard. 

C 

1 Organisatie geeft aan dat een medewerker 

zich ongepast heeft uitgelaten.  

Vooronderzoek Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken 

partijen. Hier was sprake van 

miscommunicatie. Melding ongegrond 
verklaard.  

D 

1 Publicatie door medewerker Vooronderzoek . Het blijkt hier om openbare gegevens te 
gaan. Er is een gesprek over gevoerd met 

betrokken medewerker. 

B 

1 Medewerker (inhuur) geeft aan dat 

vertrouwelijke persoonlijke gegevens zijn 

besproken met het bedrijf waar hij als 
zzp’er staat ingeschreven. 

Vooronderzoek Er is niet gebleken of er sprake was van 

bewust handelen Er is een gesprek gevoerd 

met betrokken partijen.  
G 



 

  

 

 

 

 

 


