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INTEGRITEITCODE

Doelstelling:

Zowel voor de leiding als medewerkers van organisaties en bedrijven is het van het grootste
belang om in te zien dat integriteit in toenemende mate een maatstaf is, waarnaar hun
persoonlijke functioneren en het functioneren van de organisatie als geheel worden
beoordeeld.

INVENTARISATIE

BELEID

BEWUSTWORDING

INFORMATIE

Helaas vrijwaart preventief integriteitbeleid organisaties en bedrijven
niet van schending of aantasting van de integriteit en dus het imago.
Wel wordt de kans daarop kleiner. Bovendien kan een duidelijk en
zichtbaar preventief beleid een rol spelen in het oordeel dat
buitenstaanders over de integriteitschending vellen. Dat oordeel zal in
de regel anders luiden als de betreffende organisatie tevoren
aantoonbaar heeft geprobeerd de kans op aantasting of schending van
de integriteit te verkleinen. De verantwoordelijke directie (en
management) moet dus kunnen wijzen op het bestaan van regels,
procedures, toezicht en controlemechanismen.

IT

COMMUNICATIE

Case:
Organisatie X realiseerde zich tijdens de interne bewustwordingscampagne wel te beschikken over een
huishoudelijk reglement maar niet te beschikken over een integriteitcode.
Integriteit werd slechts aangestipt binnen het huishoudelijk reglement maar was onvoldoende belicht om in
geval van calamiteiten te kunnen aantonen dat alles was gedaan aan voorkoming van integriteitschending.
TRES PRETIA® werd om een oplossing gevraagd.
Oplossing:
Het huishoudelijk reglement werd aangepast en de integriteitcode werd geïmplementeerd.
Door integriteit als zodanig apart te belichten werd het belangrijk gemaakt.
De integriteitcode vertaalt zich in een rapport waarin alle integriteitaspecten, gewenst vanuit de organisatie,
op schrift zijn gesteld.
Het rapport voorziet in de totale inhoud van de integriteitcode en een verklaring voor de werknemer.
Deze verklaring wordt in 2-voud opgenomen en door de werknemer ondertekent voor het feit dat hij de
integriteitcode gelezen heeft, begrepen heeft en als zodanig zal toepassen.
Na ondertekening krijgt de werknemer het rapport met inhoud en ondertekende verklaring mee naar huis.
Een kopie van de verklaring wordt opgenomen in het P-dossier.

Focus op Mens, Informatie en Veiligheid … Hoe weerbaar bent u?

