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Acties van het Bureau Integriteit in 2012 

 Formuleren van integriteitsadvies 

Het bureau boog zich als voorbereiding op deze kerntaak in 2012 over het 
spanningsveld tussen beroepsgeheim en discretieplicht. Omdat sommige leden van 
het virtueel bureau Integriteit gebonden zijn aan het beroepsgeheim en andere enkel 
discretieplicht hebben, onderzochten de leden hoe ze concreet kunnen samenwerken 
en dossiers kunnen behandelen zonder het beroepsgeheim te schenden of afbreuk te 
doen aan de opdrachten van de verschillende actoren. In het kader van dit 
aandachtpunt maakte het bureau samen met een doctor in de rechten, een advies 
over de rechtspositie van het virtueel bureau Integriteit. Om de werking van het 
virtueel bureau Integriteit en het omgaan met dit spanningsveld tastbaar te maken, 
namen de leden van het bureau deel aan twee workshops op 25 juni 2012 en 17 
september 2012. Op de workshops werden op de praktijk gebaseerde cases onder de 
loep genomen, gekeken wie de bevoegde actoren zijn en hoe ze kunnen 
samenwerken zonder dat het beroepsgeheim of de discretieplicht van de actoren in 
het gedrang komt. Deze workshops waren bijzonder leerrijk als voorbereiding van 
de opdracht van het virtueel bureau als backoffice van het uniek meldpunt. 

 Meten en evalueren van het integriteitsbeleid   
 
Als deel van het programma Bedrijfsinformatie Vlaamse overheid werkt het virtueel 
bureau Integriteit aan een set indicatoren om het integriteitsbeleid van de Vlaamse 
overheid te kunnen opvolgen en de resultaten ervan te kunnen meten. Daarbij 
werden de processtromen van het integriteitsbeleid in detail uitgetekend met als 
hoofdprocesstappen: preventie, detectie, reactie, nazorg en evaluatie. Met het in 
kaart brengen van de processtromen en –stappen wordt nagegaan welke relevante 
gegevens verzameld kunnen worden, wie de gegevens kan bezorgen en hoe dit 
vertaald kan worden naar pragmatische beleidsvoorstellen. Het uniek meldpunt 
biedt hierbij een belangrijke bron van informatie en cijfergegevens. Dankzij het 
samenbrengen van gegevens over welzijn en integriteit en een gedegen registratie en 
kwaliteitsvolle rapportering kunnen deze beleidsthema’s nauwer worden opgevolgd 
en gefundeerde aanbevelingen en verbetertrajecten uitgewerkt.  
 

 Ontwikkeling van integriteitsinstrumenten   

https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie
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Project uniek meldpunt 

Een belangrijke meerwaarde van het samenbrengen van de vertegenwoordigers van 
verschillende relevante werkdomeinen is dat de bestaande initiatieven beter op 
elkaar worden afgestemd en er gezamelijke acties worden genomen.   

2012 stond in het teken van het project uniek meldpunt. Het uniek meldpunt is een 
uniek loket voor personeelsleden van de Vlaamse overheid die vragen en meldingen 
hebben over welzijn en integriteit op het werk, als voor burgers en bedrijven die 
integriteitskwesties bij de diensten van de Vlaamse overheid willen aankaarten. Het 
bureau Integriteit werkte daarom ter voorbereiding van dit belangrijk instrument 
aan: 

• het uitwerken van consistente terminologie en categorieën om de vragen en 
meldingen correct te registreren; 

• een gedetailleerd doorstroomdiagram om de te behandelen dossiers te bezorgen 
aan de bevoegde actoren; 

• een overheidsopdracht voor het selecteren van een leverancier die de frontoffice 
voor de dienstverlening aan de personeelsleden zal bevolken. 

De leden van het Bureau Integriteit zijn de hoofdactoren van de backoffice van het 
uniek meldpunt en behandelen samen complexe dossiers en zorgen voor 
beleidsvoorstellen op basis van de praktijkcases en gegevens die het uniek meldpunt 
ontvangt. Op de webpagina van het uniek meldpunt komen de jaarresultaten van 
het aantal meldingen en vragen en welke resultaten, maatregelen en 
verbetertrajecten hieruit volgen. 

Integriteitsrisicoanalyse 

In 2012 gaf het virtueel bureau Integriteit feedback op de werkzaamheden van de 
werkgroep integriteitsrisicoanalyse. Deze werkgroep werd getrokken door de 
coördinator Integriteitszorg en een van de leden van het bureau was ook als 
werkgroepslid actief. De werkgroep bracht alle theoretische en praktische kennis 
over integriteitsrisicoanalyse samen en illustreerde deze kennis met praktische 
voorbeelden en tips van verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Alle 
expertise en illustraties werden gebundeld op een website met onder meer een 
praktisch stappenplan: www.bestuurszaken.be/integriteitsrisicoanalyse. 

https://overheid.vlaanderen.be/integriteitsrisicoanalyse
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Code ‘Integer omgaan met ICT-middelen’ 

Verder werd het bureau in 2012 ook betrokken bij de voorbereiding van een nieuwe 
code over ‘integer omgaan met ICT-middelen’. Deze ICT-code zal de verouderde code 
van 2004 vervangen. Een werkgroep gaf vorm aan het ontwerp van de nieuwe code 
en deze werd vervolgens afgetoetst bij de leden van het virtueel bureau. In 2013 
start het validatietraject van de code ‘integer omgaan met ICT-middelen’.  

 Uitbouwen van een expertisecentrum op het vlak van integriteit   

In 2012 waren er nauwe contacten met de Nederlandse collega’s van BIOS (Bureau 
Integriteit Openbare Sector). Alain Hoekstra, directeur van BIOS, was een van de 
sprekers op het openingsevent van het virtueel bureau en nodigde de leden uit om 
op bezoek te komen bij BIOS in den Haag. De coördinator Integriteitszorg nam deel 
aan de Dag van de Integriteit dat BIOS op 8 november 2012 organiseerde. De 
coördinator Integriteitszorg en haar Nederlandse collega woonden de OESO-
vergaderingen in Parijs van het Public Sector Integrity Network bij op 20 en 21 
november 2012. Verder kwamen ook collega’s van de stad Gent en Antwerpen op 
bezoek om te luisteren naar de integriteitsaanpak van de Vlaamse overheid. Ten 
slotte werd de coördinator Integriteitszorg uitgenodigd door de Greenwich 
university om twee gastcolleges te geven over integriteit en de ontwikkeling van het 
integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid. 

 Voorbereiding van communicatie over het integriteitsbeleid   

In de zomer van 2012 kwam pesten op het werk en andere vormen van ongewenst 
gedrag op het werk regelmatig in het nieuws. Het virtueel bureau Integriteit 
bezorgde een gezamenlijke ontwerpcommunicatie over deze problematiek aan het 
college van ambtenaren-generaal (CAG) van de Vlaamse overheid. Het CAG maakte in 
een snelinfo duidelijk dat de Vlaamse overheid ongewenst gedrag op het werk niet 
tolereert en zette op een rijtje wat medewerkers kunnen doen om dit te vermijden 
of waar ze terecht kunnen wanneer er problemen zijn. De snelinfo verwees ook naar 
de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7 over de klachtenprocedure voor 
personeelsleden die menen het slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag op het 
werk.  

 

https://overheid.vlaanderen.be/RZB_DVO_2009_7

