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Als gevolg van onder andere de recente boekhoud-
schandalen is de belangstelling voor betrouwbare ver-
slaglegging van organisaties toegenomen, zowel van de
interne als externe gebruikers van deze verslagen. Zo
hebben recentelijk enkele toezichthoudende instanties
aanvullende maatregelen opgesteld om betrouwbare
verslaglegging als onderdeel van de controlecyclus
binnen organisaties beter te waarborgen. Organisaties
dienen in dezen niet alleen oog te hebben voor de
financiële integriteit, zoals begrepen in de traditionele
controlecyclus van een organisatie, maar ook voor de
andere dimensies van integriteit (waaronder de sociale
en maatschappelijke integriteit van organisaties). Boven-
dien dient de aandacht bij de waarborging van inte-
griteit zich niet alleen te richten op de organisatiestruc-
tuur, maar eveneens op de organisatiecultuur. In dit
artikel gaan wij in op de noodzaak tot introductie van
het brede begrip integriteit binnen het controleproces
incluis de expliciete verantwoording hierover. Een der-
gelijke aanpak leidt, blijkens onze ervaring, tot een
kwalitatief beter mechanisme van controlemaatregelen
binnen organisaties, tot een meer betrouwbare verslag-
legging en tot minder integriteitsschendingen. 

Toenemende verwachtingen

In de afgelopen jaren zijn diverse grote (boekhoud-)
schandalen bekend geworden. Deze schandalen lagen
met name op het gebied van financiële frauduleuze ver-
slaglegging. Diverse regelgevende instanties hebben dien-
tengevolge initiatieven ontplooid om aanvullende regel-
geving te introduceren die grotere waarborgen biedt op
onder andere het gebied van betrouwbare financiële ver-
slaglegging. Om dit te bereiken wordt een nog grotere
expliciete verantwoordelijk bij het management gelegd.
Een voorbeeld hiervan is de Sarbanes Oxley-wetgeving die
van toepassing is op ondernemingen die aan de Ameri-
kaanse beurs zijn genoteerd. In hoofdstuk 4 (‘Enhanced
financial disclosures’), sectie 404 van deze wet wordt nader
ingegaan op interne controlemaatregelen en procedures
die het management moet implementeren met betrek-
king tot het financiële verslaggevingtraject. Het manage-
ment wordt daarmee gedwongen zich nog meer de vraag
te stellen of het op dit gebied ook daadwerkelijk ‘in con-
trol’ is. 

Het is in zijn algemeenheid niet zo simpel te stellen dat
organisaties die met integriteitsincidenten worden gecon-
fronteerd dit in de toekomst kunnen voorkomen door
louter aanvullende maatregelen te introduceren op het
gebied van de administratieve organisatie en interne con-
trole. Het instrumentarium aan procedures, reglementen,
procuratietabellen et cetera is al zeer uitgebreid. Een over-
vloed aan aanvullende regelgeving werkt dan vaak zelfs
averechts doordat bijvoorbeeld het verantwoordelijk-
heidsbesef van managers en medewerkers wordt onder-
graven en uitgehold. Voorts zullen incidenten waarbij
de hoogste leiding is betrokken geen onderdeel vormen
waarop de traditionele interne controle van toepassing
is. De aandacht voor integriteit dient dan ook niet alleen te
worden gericht op het aanwezige instrumentarium (pro-
cedures, interne controlemaatregelen), maar ook op de
zachte aspecten van integriteit zoals onder andere op de
normen en waarden, transparantie en het leiderschap (de
zogenaamde ‘tone at the top’ waarover de Sarbanes Oxley
Act in dit verband spreekt). Een goede cultuur – bijvoor-
beeld doordat er een organisatieklimaat is geschapen
waarin een open en eerlijke communicatie mogelijk is –
kan het stelsel van interne controlemaatregelen zelfs der-
mate versterken dat aanvullende regelgeving niet nodig
blijkt te zijn. 

Doordat stakeholders organisaties vaker aanspreken en
beoordelen op hun integriteit is het noodzakelijk dat het
management van een organisatie inzicht verkrijgt in de
integriteitsvraagstukken die voor de organisatie gelden.
Slechts dan kan het op gesignaleerde risicogebieden maat-
regelen treffen en hierop de controlecyclus afstemmen.
Maar wat kunnen we eigenlijk onder integriteit ver-
staan?

Integriteit

Integriteit wordt dikwijls ervaren als een kaderbegrip
van waaruit men handelt. Het woordenboek VanDale
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definieert integriteit als ‘ongeschonden toestand’. Vaak
hebben wij wel een gevoel bij het begrip integriteit, maar
wordt het als moeilijk ervaren dit begrip nader te concre-
tiseren. Integriteit is weliswaar een ‘hoerabegrip’ (niemand
is er op tegen), maar tegelijk ook een ‘containerbegrip’
(onder de vlag van integriteit gaan vele ladingen schuil).

Integriteit willen wij in dit artikel operationaliseren als:
de zorgvuldige/verantwoorde omgang van organisaties
en hun medewerkers met de hun ter beschikking gestelde
bevoegdheden en middelen. Uit deze verplichting tot inte-
ger gedrag vloeit een andere verplichting voort, namelijk
het inrichten van de organisatie op een zodanige wijze
dat deze zorgvuldige omgang wordt gewaarborgd. In dit
kader heeft integriteit betrekking op zowel de organisatie
als op de individuen die daarvan deel uitmaken en heeft
integriteit zowel betrekking op de organisatiestructuur
(regels en procedures) als de organisatiecultuur (waarden
en normen). Tevens kent integriteit verschillende verschij-
ningsvormen (deelgebieden). Zo vallen schendingen van
en inbreuken op de integriteit uiteen in:
• financiële integriteit (waaronder fraude en corruptie);
• fysieke/materiële integriteit (zoals diefstal en onei-

genlijk gebruik van bedrijfsmiddelen);
• sociale integriteit (de ongewenste onderlinge omgangs-

vormen zoals machtsmisbruik en intimidatie); en
• maatschappelijke integriteit (de onverantwoorde om-

gang met de legitieme belangen en verwachtingen
van externe partijen, zoals misleiding van externen,
oneerlijke concurrentie en de verkoop van inferieure
producten).

Om te kunnen bepalen in hoeverre integriteitszorg van
belang is voor organisaties, zullen we hieronder een
beknopte beschrijving geven van de huidige integriteit
van Nederlandse organisaties. 

Huidige omvang integriteits-
schendingen

Gebaseerd op eigen onderzoek onder de Nederlandse
beroepsbevolking, geven wij in tabel 1 een overzicht van
uiteenlopende integriteitsschendingen die medewerkers
en leidinggevenden constateren binnen de eigen afde-
ling.

Tabel 1 presenteert slechts een gemiddeld beeld van de
Nederlandse werkvloer. Toch kunt u op basis van deze
landelijke cijfers een (eerste) beeld krijgen van uw eigen

organisatie door deze percentages te vermenigvuldigen
met het aantal medewerkers van uw organisatie. Indien
er bij uw organisatie honderd mensen zouden werken,
dan zouden gemiddeld genomen twintig medewerkers
aangeven dat regelmatig tot vaak collega’s zich ten
onrechte ziek melden, zeven mensen aangeven dat dief-
stal door medewerkers regelmatig tot vaak voorkomt en
zouden drie medewerkers aangeven dat er regelmatig tot
vaak vertrouwelijke informatie wordt misbruikt. De opvat-
ting dat binnen de eigen organisatie geen integriteits-
schendingen plaatsvinden, gaat derhalve veelal mank. Of
zoals een directeur laatst in een gesprek opmerkte: “Wie
zijn handen ervoor in het vuur durft te steken dat in zijn
organisatie geen integriteitsschendingen voorkomen, houdt
stompjes over.” Het is ook niet langer ‘geen bericht, goed
bericht’. Organisaties kunnen zich steeds minder ver-
schuilen achter een sluier van onwetendheid. Sterker nog,
directies en besturen worden in toenemende mate afgere-
kend niet alleen op wat zij weten over de omvang van
incidenten, maar ook op wat zij niet weten doch wel
hadden kúnnen weten. Organisaties die denken dat niet-
integer gedrag bij hen minder voorkomt, moeten dan ook
met goede bewijzen komen. Vanwege de aanhoudende
stroom van integriteitsschendingen door organisaties
geldt immers steeds meer een omgekeerde bewijslast ten
aanzien van de integriteit van organisaties.
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Tabel 1. Integriteitsschendingen binnen de eigen werkomgeving volgens de Nederlandse beroeps-

bevolking (KPMG/Ethicon, 2003).

Integriteitsschendingen Komt geregeld tot vaak voor
binnen de eigen directe

werkomgeving (afdeling/team)

Destructieve vriendjespolitiek binnen de organisatie 33%
Opzettelijke verspilling van materiaal 27%
Ten onrechte naar huis nemen van bedrijfsmiddelen voor privé-gebruik 20%
Ten onrechte ziekmelden 20%
Roekeloos gebruik bedrijfsmiddelen 15%
Misbruik van macht/positie 14%
Onzorgvuldige omgang met informatie van derden 13%
Racisme 8%
Onjuiste besteding/aanwending van budgetten 8%
Bevoordeling van vrienden en familie van buiten organisatie 8%
Diefstal van bedrijfsmiddelen/verduistering van financiële middelen 7%
Regelen van privé-kortingen bij leveranciers 7%
Ten onrechte uren schrijven 7%
Discriminatie van medewerkers 6%
Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie 6%
Misbruik maken van machtspositie ten aanzien van derden 6%
Nevenactiviteiten die schadelijk zijn voor organisatie 5%
Aannemen van onoorbare geschenken en invitaties van externen 4%
Incorrecte omgang met onkostendeclaraties 4%
Oneerlijke mededinging 4%
Vervalsen of manipuleren van de boekhouding 3%
Vertrouwelijke informatie misbruiken/lekken 3%
Onjuiste behandeling van ontvangen gelden 2%
Seksuele intimidatie 2%
Niet uitvoeren van voorgeschreven taken in ruil voor geld of gunsten van externen 1%
Gebruik maken van voorkennis bij privé-handel in aandelen en andere waardepapieren 1%
Verkeerde of misleidende informatie geven aan overheidsinstanties 1%



Huidige integriteit van 
interne organisatie

Alhoewel kan worden geconstateerd dat organisaties steeds
meer procedures en richtlijnen implementeren ter bevor-
dering van hun integriteit (zie bijvoorbeeld het onder-
zoek van VNO-NCW, 2003), blijkt uit eigen onderzoek
naar integriteit dat er binnen organisaties leemtes zijn met
betrekking tot de verankering van het integriteitsklimaat.
Allereerst de vraag wat onder het integriteitsklimaat van
een organisatie valt te verstaan. Het integriteitsklimaat
van de organisatie valt ons inziens uiteen in de volgende
zeven dimensies.
1. Helderheid: maakt de organisatie aan haar medewer-

kers duidelijk waar zij voor staat en wat al dan niet
acceptabel is?

2. Consistentie: geeft het management het goede voor-
beeld met betrekking tot de integriteit van de organi-
satie?

3. Betrokkenheid: bestaat er onder medewerkers in de
organisatie draagvlak voor integer gedrag? Zijn zij
betrokken en loyaal?

4. Uitvoerbaarheid: zijn de afgesproken normen, waarden
en taken voor medewerkers realiseerbaar? Beschik-
ken ze over voldoende tijd, middelen, bevoegdheden
en informatie om hun taken en verantwoordelijkhe-
den voldoende gestalte te geven?

5. Transparantie: bestaat er voldoende zicht op het doen
en laten van mensen en is er de bereidheid tot het
afleggen van verantwoording?

6. Bespreekbaarheid: zijn dilemma’s, kritiek en inciden-
ten van mensen aan de orde te stellen?

7. Handhaving: bestaat er sociale controle? Wordt gewenst
gedrag beloond en ongewenst gedrag gestraft?

Naarmate een organisatie beter scoort op deze zeven
dimensies, is zij weerbaarder tegen malversaties en schen-
dingen. Zo gaan medewerkers gemiddeld minder over de
schreef wanneer hun directe leidinggevende het goede
voorbeeld geeft, maar zullen zij eerder onoorbaar hande-
len indien zij onder grote prestatiedruk staan. 

Tabel 2 beschrijft de mate waarin de Nederlandse beroeps-
bevolking de eigen huidige werkomgeving percipieert.
De belangrijkste geconstateerde zwakke plekken zijn het
dikwijls ontbreken van een zicht op elkaars gedrag en de
ruimte om elkaar daarop aan te spreken. Grofweg gespro-

ken blijkt dat de helft van de incidenten op de werkvloer
door het management wordt geconstateerd en dat de helft
van de geconstateerde incidenten adequaat wordt opge-
lost. Met andere woorden: driekwart van de incidenten
op de werkvloer wordt onvoldoende opgelost. Het is
daarom van groot belang dat, wil een organisatie inciden-
ten voorkomen of tijdig oplossen, zij een cultuur schept
waarin management en medewerkers worden gestimu-
leerd tot integer gedrag en worden weerhouden van niet-
integer gedrag. Juist omdat de organisatiecultuur belang-
rijk is voor een integere organisatie, is het wenselijk dat
dit in de interne controlecyclus wordt betrokken.

Controlecyclus

Op basis van voorgaand betoog wordt het aannemelijk
het onderwerp integriteit (in brede zin) expliciet in de
controlecyclus op te nemen. Daarbij is het vervolgens
zaak de bestuurlijke informatievoorziening aan te passen
op die integriteitsaspecten die nu nog niet daarin zijn
opgenomen. Uitgangspunt daarbij vormt de keuze van
het management van een organisatie met betrekking tot
die aspecten van integriteit waarover het verantwoording
wil afleggen. Het zal voor die aspecten normen/streefcij-
fers moeten aanleggen die als onderdeel van de controle-
cyclus kunnen worden gecontroleerd. Deze normen/
streefcijfers kunnen dan worden gemonitord en als meet-
punten dienen voor onder andere de effectiviteit van de
genomen maatregelen. Uiteindelijk leidt dit hele proces
tot een integriteitsverantwoording als onderdeel van de
bestuurlijke informatievoorziening waarbij de organisa-
tiecultuur een onderdeel vormt van de administratieve
organisatie en interne controle.

Organisaties kunnen worden geconfronteerd met inbreu-
ken op diverse integriteitsterreinen, de zogenaamde inte-
griteitsrisico’s. De mate waarin organisaties blootstaan
aan integriteitsrisico’s wordt onder andere bepaald door
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de markten waarop de
organisatie zich begeeft, hevige concurrentie) maar ook
de eigen positie daarin (onder druk staande rentabiliteit,
resultaatafhankelijke beloningen); dit zijn de inherente
risico’s. Organisaties kunnen interne controlemaatrege-
len treffen om inherente integriteitsrisico’s te mitigeren
(bijvoorbeeld procedures op het gebied van inkoop van
goederen, functiescheidingen); het risico dat interne con-

10

MCA 6

Internal control

Tabel 2. Nederlandse beroepsbevolking over het integriteitsklimaat

(KPMG/Ethicon, 2003).

Aanwezig binnen de eigen 
directe werkomgeving

1. Zichtbaarheid/transparantie 35%
2. Bespreekbaarheid/openheid 48%
3. Sanctioneerbaarheid/aanspreekbaarheid/handhaving 50%
4. Eenduidigheid/consistentie 60%
5. Uitvoerbaarheid/haalbaarheid 60%
6. Helderheid/duidelijkheid 63%
7. Betrokkenheid/draagvlak 67%
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trolemaatregelen deze risico’s niet mitigeren noemen we
(aanvullende) interne controlerisico’s. Naast het imple-
menteren van allerlei maatregelen in de administratieve
organisatie zijn integriteitsrisico’s mede afhankelijk van
de cultuur (het integriteitsklimaat) binnen organisaties.
Een open cultuur binnen een organisatie waarbij men
elkaar makkelijker aanspreekt op bijvoorbeeld overtre-
dingen van interne regelgeving zal een positief effect
hebben op het terugdringen van integriteitsinbreuken.
Voor het in kaart brengen van integriteitsrisico’s is het
dus relevant oog te hebben voor aanwezige risico in de
bestaande cultuur. 

De controle van integriteitsrisico’s kan vanuit het volgende
risicomodel worden weergegeven:

Integriteitsrisico’s = 
(inherente risico’s x interne controlerisico’s) 
+ (aanvullende interne controlerisico’s x cultuurrisico’s).

Het integriteitsrisico dient op een dusdanig niveau te
worden gesteld dat dit voor het management van een
organisatie tot een acceptabel niveau is teruggebracht en
er voldoende maatregelen van interne controle zijn geïm-
plementeerd om deze risico’s te beheersen.

Het is van belang dat een organisatie weerbaar is ten aan-
zien van integriteitsinbreuken. Deze weerbaarheid kan
worden vergroot door aanvullende procedures en maat-
regelen te implementeren maar ook door een gunstige
cultuur op het gebied van integriteit te scheppen. Een
gunstige cultuur kan onder andere worden bevorderd
door de volgende maatregelen te treffen:
• de organisatie bewust te maken van integriteitsrisico’s;
• het bespreekbaar maken van specifieke dilemma’s

binnen de organisatie door middel van bijvoorbeeld
training en workshops;

• het tonen van voorbeeldgedrag door de leiding door
onder andere management coaching;

• het creëren van een vangnet voor meldingen op het
gebied van (schendingen van) integriteit door middel
van bijvoorbeeld vertrouwenspersonen; en

• het overbrengen van de organisatie-integriteit aan
derden (marktpartijen), onder andere door gedrags-
codes.

Vanzelfsprekend is de effectiviteit van deze maatregelen
afhankelijk van de specifieke situatie waarin de organisa-
tie zich bevindt en de mix van maatregelen die wordt
ingezet. Juist het bedenken van een doeltreffende mix
vergt doorgaans een grondige analyse van de huidige prak-
tijk. Zo blijkt uit de praktijk dat een vangnet voor mel-
dingen slechts effectief is wanneer in de ogen van mede-
werkers het management integriteit over het algemeen
serieus neemt. Indien er sprake is van het tegendeel,
wordt het vangnet al snel opgevat als een afschuifmecha-
nisme van het management, een motie van wantrouwen
aan het adres van medewerkers en een mogelijkheid om
te klikken en elkaar ‘te verlinken’. 

Ter verduidelijking een praktijkvoorbeeld op het gebied
van het inkoopproces. Een organisatie heeft ter waarbor-
ging van een betrouwbaar inkoopproces adequate pri-
maire functiescheidingen geïmplementeerd met daarbij
procedures voor het aanvragen van offertes, goedgekeurde
inkoopbudgetten et cetera (interne controlemaatregelen)
om daarmee mogelijke inherente risico’s te mitigeren.
Een inkoper van die organisatie heeft al tien jaar deze
functie en heeft in die jaren diverse vaste relaties met
leveranciers opgebouwd. Als gevolg hiervan bestaat er
een groter risico op integriteitsinbreuken in het inkoop-
proces. De organisatie kan aanvullende interne controle
maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld op de inkoop-
functie functieroulatie onder de inkopers toe te passen.
Daarnaast kan de organisatie een inkoopgedragscode
ontwikkelen en implementeren waarbij de organisatie
aan derden haar organisatie-integriteit overdraagt.

Tabel 3 biedt een grove checklist voor het integriteitskli-
maat van organisaties. Door middel van een enquête onder
medewerkers kan het integriteitsklimaat in kaart worden
gebracht. De resultaten van de enquête vormen een basis
voor eventueel aanvullend beleid en/of te nemen maat-
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Tabel 3. Checklist voor integriteitsklimaat van organisaties.

Helderheid • Zijn er voor de medewerkers heldere normen en regels (zoals in de vorm van een
gedragscode)?

• Worden de normen en regels op een goede wijze naar medewerkers
gecommuniceerd?

• Zijn medewerkers op de hoogte van de normen en regels?
Consistentie • Geeft het topmanagement het goede voorbeeld, in de ogen van medewerkers?

• Geeft het middenmanagement het goede voorbeeld, in de ogen van medewerkers?
• Hanteert het management de juiste normen en waarden, in de ogen van

medewerkers?
• In hoeverre vertonen managers onderling consistent gedrag, in de ogen van

medewerkers?
Uitvoerbaarheid • Beschikken medewerkers over voldoende tijd om hun taken en verantwoordelijk-

heden te realiseren?
• Beschikken medewerkers over voldoende middelen om hun taken en verantwoor-

delijkheden te realiseren?
• Beschikken medewerkers over voldoende bevoegdheden om hun taken en

verantwoordelijkheden te realiseren?
• Beschikken medewerkers over voldoende informatie om hun taken en verantwoor-

delijkheden te realiseren?
Betrokkenheid • Zijn medewerkers loyaal, verbonden en betrokken ten aanzien van de belangen van

de organisatie?
• Gaan medewerkers met plezier naar het werk?
• Worden medewerkers geïnspireerd en gestimuleerd om integer te handelen?
• Behandelt het management medewerkers met respect?

Transparantie • Heeft het management zicht op mogelijk niet-integer gedrag op de werkvloer?
• Hebben medewerkers zicht op mogelijk niet-integer gedrag van collega’s?
• Hebben medewerkers zicht op mogelijk niet-integer gedrag van hun leidinggevende?

Bespreekbaarheid • Kunnen medewerkers hun dilemma’s en integriteitsvraagstukken bespreken met
hun leidinggevende?

• Kunnen medewerkers hun dilemma’s en integriteitsvraagstukken bespreken met
hun collega’s?

• Kunnen medewerkers hun dilemma’s en integriteitsvraagstukken eventueel
bespreken buiten hun afdeling (bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon of
compliance-officer)?

Handhaving • Spreekt de leiding een medewerker aan op niet-integer gedrag?
• Is de leiding in staat eventueel niet-integer gedrag van een medewerker te

sanctioneren?
• Kunnen medewerkers elkaar aanspreken op mogelijk niet-integer gedrag?
• Leert de organisatie van incidenten?



regelen. Zo ondervroeg Shell haar personeel in 2002 naar
ieders oordeel over de wijze waarop het eigen onderdeel
omgaat met externen. Alhoewel er vier cases in dat jaar
aan de directie waren gemeld van medewerkers die steek-
penningen hadden geaccepteerd, was Shell van mening
dat “We suspect that we still detect only a fraction of the
actual incidents that occur” (zie Shell 2003). De resulta-
ten van de enquête, waarover Shell verslag doet in haar
jaarlijkse Duurzaamheidverslag, tonen dat 78% van mening
is dat Shell op een integere wijze handelt, terwijl 7% van
mening is dat dit niet het geval is. 

Daarnaast kunnen aanvullende maatregelen worden
genomen die meer liggen buiten het vlak van de traditio-
nele administratieve organisatie en interne controle, zoals:
• aanvullende regelgeving op het gebied van onder

andere nevenfuncties, vertrouwelijke informatie, voor-
kennis en geschenken;

• aanvullende maatregelen van interne controle met
betrekking tot risicovolle bedrijfsprocessen en kwets-
bare functies (onder andere functieroulatie); 

• aanvullende regelgeving op het gebied van het scree-
nen van andere partijen (onder andere leveranciers
en sollicitanten); en

• expliciet toezicht op de naleving van regels op het
gebied van integriteit door een separate integriteits-
functionaris/compliance-officer.

De integriteitsverantwoording

Voorgaande integriteitsaspecten kunnen worden opgeno-
men in de bestuurlijke informatievoorziening en wel in
de integriteitsverantwoording. In de integriteitsverant-
woording wordt beschreven welke activiteiten de (onder-
delen van de) organisatie op het gebied van integriteit
heeft ontplooid en tot welke effecten dit heeft geleid.
Deze activiteiten en effecten kunnen voorts worden afge-
zet tegen de normen/streefcijfers die vooraf zijn gedefini-
eerd. Relevante delen van de integriteitsverantwoording
kunnen ook een plaats krijgen in de externe jaarverslag-
geving van de organisatie. Bedrijven als Shell en ING
publiceren in hun jaarlijks te verschijnen duurzaamheid-
verslag over hun inzet en prestaties op het gebied van

integriteit. Momenteel heeft bijna veertig procent van de
Nederlandse bedrijven een duurzaamheidverslag (KPMG,
2002). Van de grote Nederlandse ondernemingen laat
ook dertig procent de afzonderlijke directies van hun
bedrijfsonderdelen periodiek verantwoording afleggen
over de realisatie en naleving van hun bedrijfscode (VNO-
NCW, 2003).

De volgende onderwerpen kunnen in een integriteitsver-
antwoording aan bod komen:
• het gevoerde integriteitsbeleid;
• de bewustwordingsactiviteiten die door de organisa-

tie zijn ontplooid;
• de interpretatie door het management van de organi-

satie van de resultaten van de enquête naar het inte-
griteitsklimaat;

• een beschrijving van bedrijfsprocessen die vanuit een
integriteitsperspectief risicovol zijn (risicoanalyse)
en de door de organisatie getroffen maatregelen die
deze risico’s mitigeren;

• een beschrijving van activiteiten met betrekking tot
de toepassing en/of naleving van integriteitsbevorde-
rende maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied onaf-
hankelijkheid, aannemen van geschenken, omgang
met vertrouwelijke informatie en nevenfuncties);

• een beschrijving van de werkzaamheden van vertrou-
wenspersonen binnen de organisatie; en

• het aantal meldingen en de afhandeling van schen-
dingen van integriteit.

Basisregistraties die ten grondslag liggen aan de integri-
teitsverantwoording kunnen vervolgens worden onder-
worpen aan de interne controle.

Verbreding en verdieping

In dit artikel hebben wij de importantie van het brede
begrip van integriteit voor de controlecyclus binnen
organisaties weergegeven. Deze importantie wordt mede
ingegeven door de wens van stakeholders om over dit
onderwerp geïnformeerd te worden. De bestuurlijke infor-
matievoorziening en daarmee de controlecyclus dienen
hierop afgestemd te zijn. Het is van belang daarbij niet
alleen aandacht te hebben voor de financiële integriteit
maar ook om de andere dimensies van integriteit in de
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Figuur 1. Verbreding en verdieping van Interne Controle.
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controlecyclus te incorporeren. Bovendien is het wense-
lijk niet alleen oog te hebben voor de structurele weer-
baarheid van de organisatie tegen integriteitsrisico’s maar
eveneens voor de culturele weerbaarheid en kwetsbaar-
heid van de organisatie. Figuur 1 geeft deze verbreding
en verdieping aan.

Door deze tweeledige slag te maken (verdieping en ver-
breding) kunnen controllers, financieel managers en
auditors hun waarde voor hun organisatie vergroten.
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