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HRM & integriteit: onlosmakelijk 
verbonden
Integriteit komt tot uiting in het gedrag. De wijze waarop een werkgever omgaat met 
zijn personeel en vorm geeft aan het integriteitsbeleid, beïnvloedt dat gedrag. Integri-
teit en Human Resource Management (HRM) zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.

De verbondenheid tussen integriteit en HRM is zelfs 
vastgelegd in de Ambtenarenwet (art. 125quater). Het 
bevoegd gezag voert integriteitsbeleid, gericht op:
–  goed ambtelijk handelen;
–  integriteitsbewustzijn;
–  het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, 

belangenverstrengeling en discriminatie.

Het bevoegd gezag maakt het integriteitsbeleid tot 
vast onderdeel van het personeelsbeleid, door in 
ieder geval:
–  integriteit in functioneringsgesprekken en werk-

overleg aan de orde te stellen;
–  scholing en vorming op het gebied van integriteit 

aan te bieden.

Handreiking ‘HRM & integriteit’
De handreiking ‘HRM & integriteit’ verduidelijkt de 
samenhang tussen integriteit en personeelsbeleid.
Managers, personeelsadviseurs en integriteitsco-
ordinatoren kunnen deze handreiking gebruiken 
ter inspiratie, voor bewustwording en om de inhoud 
door te vertalen naar de eigen organisatie.

Instrumenten
De werkgever kan de relatie tussen integriteit en 
HRM op twee manieren uitwerken:
–   met HRM-instrumenten die specifiek gericht zijn 

op het bevorderen van integriteit. Bijvoorbeeld 
door integriteit te bespreken bij indiensttreding; 

met trainingen, functiebeschrijvingen, functie-
scheiding, functieroulatie en regelgeving;

–  door de reguliere HRM-instrumenten ‘integer’ in 
te zetten. Bijvoorbeeld: beoordeling, beloning, 
werving en selectie, opleidingsmogelijkheden en 
promotie.

De handreiking licht instrumenten uit beide catego-
rieën toe met tips, voorbeelden, aandachtspunten en 
valkuilen.

Op integriteit gerichte HRM-instrumenten
De werkgever kan specifieke middelen en maatrege-
len gebruiken om:
–  het onderwerp integriteit onder de aandacht van 

medewerkers te brengen;
–  medewerkers te beschermen tegen verleidingen;
–  medewerkers beter in staat te stellen integere 

beslissingen te nemen;
–  de organisatie te beschermen tegen mogelijke 

integriteitsschendingen.

Aan bod komen onder andere:
–  integriteit bij indiensttreding;
–  integriteit bespreken in functioneringsgesprekken;
–  (dilemma)trainingen;
–  functiebeschrijvingen, functiescheiding en functie-

roulatie;
–   nevenwerkzaamheden en financiële belangen;
–  regelgeving en handhaving.
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Reguliere HRM-instrumenten integer inzetten
De werkgever behoort (reguliere) personeelsin-
strumenten, zoals beoordeling, beloning, werving, 
selectie en opleiding, op integere wijze in te zetten. 
De zorgvuldigheid en de belangen van de medewer-
kers vereisen dit. Ook de organisatie zelf is daar bij 
gebaat. Een goede werkgever die medewerkers fair 
behandelt en voldoende oog heeft voor zaken als 
doorgroeimogelijkheden, salariëring en een open 
cultuur, verkleint de kans dat medewerkers niet-
integer handelen. 

Aan bod komen onder meer:
–  aandachtspunten bij werving en selectie;
–  het functioneren beoordelen;
–  beloning;
–  promotie;
–  uitstroom.

Het voornemen tot de oprichting van BIOS vindt zijn oorsprong in de BZK-nota ‘Integriteitsbeleid openbaar  
bestuur en politie’ uit 2003. De verschillende kritische rapporten over de stand van zaken van het integriteits-
beleid binnen de overheid die daarna zijn verschenen, hebben dit voornemen versterkt. In het kader van de  
gewijzigde Ambtenarenwet (2006) heeft de minister van BZK tevens aangegeven niet alleen scherpere en  
aanvullende eisen te willen stellen aan het integriteitsbeleid, maar overheden er ook feitelijk bij te willen onder-
steunen om daaraan te kunnen voldoen. 

Andere integriteitsinstrumenten
Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector 
(BIOS) is het steunpunt voor integriteitsbeleid in de 
openbare sector. Op onze website www.integriteito-
verheid.nl vindt u informatie over diverse praktische 
handreikingen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk op www.integriteitoverheid.nl. 
Of neem contact op met BIOS: 070 376 59 37.
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