
Ambtseed afleggen 
Aan een vaste aanstelling voor 
nieuwe medewerkers wordt de 
eis gesteld dat zij binnen een 
half jaar de ambtseed afleggen. 
Nieuwe medewerkers  
leggen de ambtseed of belofte 
af aan het eind van het 
introductieprogramma. 
De ambtseed wordt tijdens 

de introductiedagen mondeling ten 
overstaan van een bestuurder en  
de integriteitcoördinator afgelegd. 
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Aantal medewerkers 
dat ambtseed heeft afgelegd

In 2018 zijn vier introductiedagen gehouden, waar in 
totaal 161 collega’s de ambtseed hebben afgelegd. 
Ingehuurde medewerkers 134 ondertekenden een 
(uitgebreide) integriteitverklaring.
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Analyse meldingen
In 2018 zijn er totaal 30 vermoedens van meldingen ontvangen. 
Dat is het hoogste aantal  sinds de oprichting van het 
Meldpunt integriteit in 2006. Ten opzichte van 2017 is dit een 
verdrievoudiging.  De toename is niet toe te schrijven aan het 
soort integriteit schendingen. Wel is er een opvallende stijging  
van het aantal meldingen van buiten de eigen organisatie.
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Gesprekken met vertrouwenspersonen 
(individuele gesprekken)

Meldpunt integriteitsschendingen 
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Aanbevelingen:

•  Let op je spullen en 
vreemde gedragingen!

•  Werk veilig met gegevens en 
maak er geen misbruik van!

•  Gedraag je altijd als 
ambassadeur van gemeente 
Haarlemmermeer!
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Meldingen 2018

NB. Eén melding kan betrekking 
hebben op meerdere vermoedens 
van integriteitsschendingen.

Er kan geen maatregel worden 
opgelegd als de dader geen 
medewerker is.
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Top drie schendingen:

•  Diefstal/verduistering/
fraude: 9 meldingen.

•  Misbruik bedrijfsmiddelen 
en data.

• Misbruik regelgeving.
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NB Een melding kan betrekking hebben op meerdere schendingen.




