
 
 

 
INTEGRITEITSWIJZER 
BETER INZICHT IN HET INTEGRITEITSBELEID VAN JE ORGANISATIE  
 
Integriteitsschendingen op het werk zijn van alledag en komen overal voor.  
Heel wat organisaties beschikken over een gedragscode, een vertrouwenspersoon of een 
meldpunt. Maar zijn dit wel afdoende maatregelen en wat kan er nog meer worden gedaan? En 
hoe zorgen we voor samenhang? Antwoorden op die en op meer vragen vind je in de 
IntegriteitsWijzer van het Huis voor Klokkenluiders. 

WAT IS DE INTEGRITEITSWIJZER? 
 
De IntegriteitsWijzer is een gratis online scan die bestaat uit 35 vragen over 7 integriteitsthema’s: 
leiderschap & strategie, waarden & normen, regels & procedures, personeel & cultuur, melding & 
handhaving, communicatie & verantwoording, planning & coördinatie.  

WAT KUN JE MET DE INTEGRITEITSWIJZER? 
 
Op basis van de gegeven antwoorden maakt de IntegriteitsWijzer automatisch een rapportage in 
pdf-format, met een sterkte-zwakte analyse waaruit je kunt afleiden wat goed gaat en op welke 
punten nog verbeteringen mogelijk zijn. 
 
De rapportage bevat ook toelichting op de resultaten en wat het belang is van de verschillende 
integriteitsmaatregelen. Ten slotte verwijst de rapportage naar nuttige brochures van het Huis voor 
Klokkenluiders. De IntegriteitsWijzer kan ook heel goed dienen als een nul- of één-meting van het 
integriteitsbeleid. 

VOOR WIE IS DE INTEGRITEITSWIJZER?  
 
De IntegriteitsWijzer is bedoeld voor medewerkers die (mede)verantwoordelijkheid dragen voor het 

integriteitsbeleid binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan integriteitsfunctionarissen, 

compliance officers, HR-medewerkers, juristen, interne controllers, vertrouwenspersonen of OR-

leden. Je kunt ook andere collega’s uitnodigen om de IntegriteitsWijzer in te vullen. Op die manier 

ontstaat een vollediger maar ook genuanceerder beeld van het integriteitsbeleid van de organisatie.  

De IntegriteitsWijzer is geschikt voor alle typen organisaties. 

WAAR KAN IK DE INTEGRITEITSWIJZER INVULLEN?  
 

huisvoorklokkenluiders.nl/integriteit-bevorderen/integriteitswijzer 
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