Je moet wel weten wat je doet!
……….. als vertrouwenspersoon Integriteit
Datum: 12 december 2011

Beste collega’s vertrouwenspersoon Integriteit
Wij, Anneke de Graaf en Irma van Beek, beide vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)
bij verschillende woningcorporaties, zoeken collega VPI die samen met ons de behoefte
hebben om meer inhoud te geven aan een goede invulling van de functie.
Integriteit is een belangrijk onderwerp voor organisaties in deze tijd. Mensen
verwachten van bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties dat zij integer
handelen, transparant zijn en de belangen dienen van de burgers. In de corporatiesector
is integriteit gelukkig al een tijd een onderwerp dat aandacht krijgt en waar beleid voor
wordt gemaakt. Mede met de ondersteuning van brancheorganisaties als Aedes, VTW
en CFV hebben inmiddels veel corporaties integriteitcodes en klokkenluiderregelingen
geïmplementeerd en zijn integriteitrisico’s in beeld gebracht en meer beheersbaar
gemaakt.
Een vertrouwenspersoon Integriteit maakt veelal onderdeel uit van het integriteitbeleid
en de klokkenluiderregeling van de corporatie. Jullie en wij vervullen die buitengewoon
boeiende en belangrijke functie. Ons werk als een zichtbare, aanspreekbare en
professionele vertrouwenspersoon Integriteit is cruciaal voor het succes van het
integriteitbeleid binnen de organisatie. Omdat wij ons daarvan ter degen bewust zijn,
rijst vanzelf de vraag of we voor die belangrijke rol wel voldoende zijn toe- of uitgerust.
“Weten we wel wat we moeten doen” als het ingewikkeld wordt in de organisatie met
integriteitkwesties en er signalen en spanningen zijn die met ons worden besproken.
Zijn we voldoende gefaciliteerd. Zijn we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en
hebben we een plek waar we terecht kunnen met onze vragen?
Om eerlijk de waarheid te zeggen vinden we dat - hoewel we een brede ervaring hebben
in de sector met organisatie- en personeelszaken – we eigenlijk nog veel meer willen en
moeten weten over hoe een vertrouwenspersoon Integriteit zijn of haar werk goed kan
doen. En ook over de vraag hoe de VPI in de organisatie het best tot zijn of haar recht
komt. Uit de evaluaties die inmiddels bij verschillende corporaties zijn uitgevoerd naar
de effectiviteit van het integriteitbeleid blijkt dat de klokkenluiderregeling en de
vertrouwenspersoon Integriteit (te) vaak onbekend zijn en onvoldoende worden ‘benut.’
(bron: Bouwen aan Integriteit)
Wij willen graag, samen met jullie, stappen zetten om een netwerk op te bouwen van
vertrouwenspersonen Integriteit die met elkaar werken aan het professionaliseren van de
rol van VPI en elkaar concreet ook kunnen steunen. Wij zien een netwerk voor ogen dat
zowel digitaal functioneert (bijv. LinkedIn) als ‘fysiek’, met als belangrijkste functies:








bestaande kennis delen en samen aan nieuwe kennis bouwen. Ook over
integriteit(beleid) algemeen, wettelijke kaders, procedures etc.
inbedding van de functie binnen de organisatie
ervaringen delen uit de praktijk
collegiale coaching en intervisie
vraagbaak, klankbord, steun, etc.
adviesrol ten behoeve van het management

Voor de opstartfase van het netwerk vinden wij het verstandig om een expert op het
gebied van integriteit om ondersteuning te vragen. Na verschillende gesprekken met
bureaus en adviseurs hebben we veel vertrouwen in de bijdrage van Pim van der Pol van
Bouwen aan Integriteit. Hij heeft ruime ervaring met integriteitontwikkeling in de
corporatiesector en heeft samen met Aedes en VTW het handboek integriteitsbeleid
voor woningcorporaties “Tussen regels en gedrag” gemaakt. Hij heeft ook tal van
workshops geleid over integriteit voor commissarissen, bestuurders en medewerkers
van woningcorporaties.
Om te beginnen met het bouwen aan het netwerk willen we graag met ongeveer 8
deelnemers (inclusief onszelf en Pim) een bijeenkomst houden om over de haalbaarheid
te sparren en om de behoeften en verwachtingen te inventariseren. Ook willen wij onze
ideeën over opzet en vorm van het netwerk met jullie bespreken.
Wij willen dit graag met jou doen en nodigen je daarom ook van harte uit.
Met vriendelijke groet van
Anneke de Graaf
Irma van Beek
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