
Drieluik integriteit
Om integriteit te laten leven in de organisatie is een gezamenlijke aanpak belangrijk. Het management 
voorop, maar met duidelijke input vanuit de teams en werknemers. Dit drieluik helpt om niet-integer gedrag 
te herkennen, te weten waarom niet-integer gedrag ontstaat en wat je kan doen om dit te voorkomen.

veilige zeehavens.nl

Aan de slag!
Gebruiksaanwijzing leermiddelen integriteit en weerbaarheid 
in de haven.

Voor alle leermiddelen geldt, maak ze zichtbaar in de organisatie. Toon ze op intranet, 
op beeldschermen, deel boekjes uit en maak ze onderdeel van introducties en HR-
gesprekken. Maar, zichtbaarheid is niet genoeg. Praat erover, laat zien dat bewustzijn, 
weerbaarheid en integriteit iedereen aan gaat en dat je er als organisatie actief mee 
bezig bent en werknemers daarin serieus neemt.

Deel 1 - Herkennen  
Maak integriteit bespreekbaar 
in teams. Loop bijvoorbeeld de 
integriteitsschendingen, die in 
dit deel opgenomen zijn, met 
elkaar door en ga na of werk- 
nemers dit herkennen in het 
werk of de organisatie.

Laat een aantal integriteits- 
dilemma’s voorbijkomen, met  
de vraag: wat zou jij doen?  

De learning weerbaarheid die 
ook op de website staat, kan 
helpen om dilemma’s te formu-
leren (zie onderdeel signalen).

Deel 2 – Bewustzijn  
Deel 2 van het drieluik maakt 
mensen bewust van de oorzaken van 
niet-integer gedrag. 

Waarom doen mensen dingen die 
niet mogen? 

Een aanknopingspunt om bijvoor-
beeld in een team triggers te  
detecteren in bijvoorbeeld werk- 
processen- en afspraken die 
mogelijk een risico vormen.

Deel 3 – Voorkomen  
Bedenk op basis van triggers 
samen acties om niet-integer 
gedrag te voorkomen.  

En: Maak als organisatie  
expliciet duidelijk aan werk- 
nemers hoe er gehandeld wordt 
bij een integriteitsschending.

Weerbaarheidslearning
boekje en pdf  

In de teams en individuele gesprekken is het goed om 
aandacht te besteden aan de typen hulp die drugs-
criminelen zoeken, en ook vooral aan het gegeven 
dat iedereen interessant is. Maak het bespreekbaar, 
laat merken dat je er als organisatie bent voor je 
werknemer.

Besteed in toolboxmeetings aandacht aan hoe men 
kan voorkomen dat men benaderd wordt, op en ook 
buiten het werk. Let hier zelf ook op en spreek werknemers aan, die zich niet houden aan belangrijkste 
regels. Of benoem (fictieve) voorbeelden van onhandigheden die je ziet in de praktijk.

Weerbaarheids  
animaties 
Bekijk in een team samen de 
animatie(s) en ga hierover in 
gesprek. Wat vinden werk-
nemers, hoe kijken ze tegen 
deze problematiek aan, wat 
leeft er? 

Laat de animatie(s) ook zien in 
de kantines, ed.

Toolkit voor HRM
Vanaf de werving en selectie tot aan het exitgesprek, in dit boekje 
vind je heel veel tips. Niet alleen wil je weten wie je binnenkrijgt in de 
organisatie, maar ook tijdens de carrière van iemand kunnen er dingen 
gebeuren die een risico vormen. Weet wie er tegenover je zit, en blijf 
altijd in gesprek. Een vertrekkende werknemer is ook een belangrijke 
bron van informatie, met name voor hoe dingen anders of beter kunnen 
om de integere en weerbare werkvloer te waarborgen.

Ga als HRM samen met deze toolkit aan de slag, leg de huidige gang 
van zaken in het HRM beleid er eens naast en kijk welke acties jullie 
nog kunnen nemen.

- melden - 

Besteed aparte aandacht aan melden: hoe werkt het hier, 
bij wie moet je zijn (naam) en wat kan je verwachten na de 
melding? Erken als organisatie het dilemma rondom melden en 
laat zien dat een werknemer daar nooit alleen in zal staan. Laat 
zien wat je doet met meldingen. Dus als er wordt gemeld dat er 
vernielingen zijn en deze zijn weer gerepareerd naar aanleiding 
van een melding, meld dit dan op intranet of in de toolbox-
meetings. Melden heeft zin, dat is de boodschap.

Benoem ook de anonieme mogelijkheid van Misdaad Anoniem, 
of laat een keer iemand iets vertellen hierover.

- tip - 

Maak integriteit zichtbaar! 
Organiseer bijvoorbeeld 
een week van de integri-
teit, waarin je hier als 
organisatie samen mee aan 
de slag gaat. Het drieluik 
integriteit biedt voldoende 
inhoudelijke inspiratie om 
dit te doen.

Bewustwordingscampagne
“Wat heb je aan 30.000 euro, als daarna…?” 

Deze campagne bestaat uit 
twee video's met ervaringen 
van spijtoptanten. Deze video’s 
kunnen bijvoorbeeld in toolbox-
meetings/teamsessies getoond 
worden. 

Ga daarna in gesprek met elkaar 
en reflecteer op wat er met deze 
mensen gebeurd is, hiermee 
ontstaat ook inzicht in de 
gevolgen van het hulp bieden 
aan criminelen.

Weerbaarheidstest 
Deze kan individueel gedaan worden om werknemers 
inzicht te geven in de mate van bewustzijn. 

Uiteraard kan de weerbaarheidstest ook een keer 
gezamenlijk worden gedaan, om te kijken wie er al de 
meeste kennis heeft. ?


