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Managen integer gedrag van medewerkers
De economische recessie zorgt voor grote veranderingen en onrust binnen 
veel organisaties. Bedrijven reageren momenteel vooral op de veranderen-
de economie en markten. Maar ze zouden ook oog moeten hebben voor 
de veranderingen op het gebied van bewustzijn en integriteit. Het nieuwe 
Integriteit Management Model kan daarbij behulpzaam zijn.  
Maarten IJzerMans *

Integriteit is hard nodig, gezien de 
alarmerende cijfers; 25 procent 
van de managers staat niet afwij-

zend tegenover omkoping als het be-
drijfsrendement ermee gediend is, 
1.26 miljard euro criminele schade 
bij retail (1.300 euro per werkne-
mer), 2 procent van de medewerkers 
heeft wel eens bedrijfsgeheimen ver-
kocht … Om nog maar te zwijgen van 
de vele voorbeelden van integri-
teitschendingen die in de media wor-
den behandeld.
Wanneer medewerkers proberen door 
de mazen van het net te glippen, 
wordt security beleid hard geconfron-
teerd met haar grenzen. De hard con-
trols zijn prachtig, maar ze werken al-
leen goed als de medewerkers 
‘meewerken’. Veel security managers 
zijn zich hiervan bewust, maar tot he-
den lukte het niet om veel enthousi-
asme te mobiliseren voor ‘ontwikke-
len van soft controls’ zoals integer 
gedrag en betrokkenheid (security 
awareness).

Huidig beleid van correctie en 
preventie werkt niet goed

Bedrijven richten zich van oudsher 
voornamelijk op correctie/sanctie bij 
schendingen en op preventieve maatre-
gelen, Uit vele onderzoeken blijkt dat 
deze niet voldoende geborgd worden. 
Zwak punt is dat het thema niet leeft 
bij de medewerkers. Het beleid werkt 
vooral niet, doordat leidinggevenden 
niet actief medewerkers durven aan te 
spreken op gedrag. Daarnaast zijn de 
maatregelen vooral gericht zijn op ex-
terne criminele dreiging. Dit terwijl de 
meeste schendingen worden gepleegd 
door eigen medewerkers. De security 
manager moet derhalve verder kijken 
dan preventieve maatregelen en op 
zoek gaan naar sturing op integer ge-
drag. Dat kan hij echter niet alleen, 
daarvoor moet hij optrekken met de 
leiding van de organisatie.  

Hard controls genoeg, soft 
controls blijven achter

De afgelopen jaren heeft integriteit wel 

meer aandacht gekregen, maar de aan-
pak blijft voornamelijk gericht op voor-
komen van schendingen door het in-
brengen van extra controlemaatregelen. 
Veel organisaties denken dat gedragsco-
des en reglementen wel afdoende wer-
ken. De realiteit is dat veel medewer-
kers een gedragscode hebben 
ondertekend, maar dat ze zich er niet 
door laten leiden, laat staan dat ze zich 
ermee verbonden voelen. Hierdoor is 
dit middel niet meer dan een juridische 
borging geworden, voor het geval de or-
ganisatie een sanctie wil inzetten. 

Overkill aan hard controls 
werkt negatief

Daarbij wordt onderschat dat deze con-
trol-aanpak een negatieve lading geeft 
aan het onderwerp integriteit. Über-
haupt is integriteit in veel organisaties 
beladen; denk maar aan de klokkenlui-
ders. Als je begint over integriteit, rea-
geren medewerkers vaak met de vraag 
of je ze soms niet vertrouwt. Dit resul-
teert weer in een zeer terughoudende 
houding bij chef en staf om dit onder-
werp goed aan te pakken.

Integriteitsbeleid kan juist veel 
opleveren

Een gemiste kans, aangezien een effec-
tieve aanpak van integriteit juist veel 
kosten kan besparen. De aanpak van 
integriteit gaat in onze optiek dan niet 
over het aanpakken en voorkomen van 
schendingen, maar over het verbeteren 
van een open cultuur en het versterken 

Integriteit Management Model

Risico’s onderkennen
Kijk ’s ochtends een kwartier naar de poortjes voor pascontrole. Drie mensen ko-
men binnen op de pas van een ander. De een omdat hij zijn eigen pas in een ander 
kostuum heeft laten zitten, de ander omdat haar pas in de auto uit haar tas is ge-
vallen. De derde persoon liet de pas naast de auto vallen bij het uitstappen op het 
parkeerterrein. Met name in dat laaste geval kan de pas door kwaadwilligen ge-
vonden en gebruikt worden. Probleem is niet zozeer het verliezen van de pas, 
maar het feit dat het niet gemeld wordt bij de portier. De risico’s worden niet on-
derkend.
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van een positieve houding: het bevor-
deren van teamcohesie en teameffecti-
viteit. 

‘Gewoon goed’ door positieve 
cultuur, niet door negatieve 
aanpak

Met deze gedachte in het achterhoofd 
heeft Hoffmann Bedrijfsrecherche in 
samenwerking met Stichting Good en 
NextHRM het Integriteit Management 
Model ontwikkeld.
Het Integriteit Management Model 
(IM Model) gaat uit van een bedrijfs-
matige benadering. Centraal staat niet 

bestraffen van schendingen, maar be-
reiken dat iedereen zijn werk gewoon 
goed doet. Dat gaat niet vanzelf, maar 
het is nu goed haalbaar. Door gericht 
integriteitsbeleid gaan medewerkers 
zich betrokken voelen, ze tonen inzet 
en werken goed samen. Conflicten lost 
men constructief op, vertragingen 
tracht men samen te voorkomen en 
kwaliteit te verbeteren. Mentaal ver-
zuim en ziekteverzuim nemen af.

Effecten IM Model-aanpak
Klassiek integriteitsbeleid (correctie/
preventie) richt de focus op schendin-
gen en dit leidt tot negativiteit, passivi-
teit en risicomijdend gedrag. Positief 
integriteitsbeleid bevordert via de ge-
noemde  verbeteringen niet alleen het 
werkklimaat, maar ook de kosten ba-
ten balans: het kan grote besparingen 
opleveren. En het kan winst opleveren 
als ook in externe relaties ‘steeds beter’ 
het adagium wordt. Denk aan de esta-
fette: eerst loopt elke loper sneller dan 
de vier samen met het stokje. Maar 
door veel analyse en oefening leert 
men samen ‘steeds beter’ lopen. Ten-

Met één duidelijk doel: om te bereiken 
dat bij alle medewerkers ontwikkeling 
plaatsvindt van persoonlijke houding, 
professionele verantwoordelijkheid en 
omgaan met positie-macht; stap-na-
stap, jaar-na-jaar. Door risico-manage-
ment, impuls-controle, compliance (je 
voegen naar iets) en betrokkenheid. 
Gericht op het ‘produceren’ van be-
doelde resultaten voor ‘het geheel’ van 
de belanghebbenden. Efficiënt en ge-
controleerd bereikt door beleid, organi-
seren, structuur en management van 
mensen. Aangestuurd door de leiding, 
met een rationele aanpak en een uitda-
gende, begrijpelijke visie. Kortom: een 
beleidsmatige aanpak gericht op per-
soonlijke betrokkenheid en ontwikke-
ling. 

Een effectieve aanpak van integriteit kan 
veel kosten besparen

slotte lopen ze de 400 meter samen 
veel sneller dan elke loper afzonderlijk 
– en dat mèt het stokje.
Deze benadering levert meetbare resul-
taten op, ook financieel.

De integrale aanpak met het 
IM Model: bedrijfsproject

Bij het IM Model is integriteitsbeleid 
vergelijkbaar met alle andere vormen 
van beleid: inzicht, visie, doelen, strate-
gie, beleid, aanpak en instrumenten; en 
dan implementeren. Voor veel mensen 
die bij integriteit betrokken zijn klinkt 
dit vreemd. Men is gewend aan een ge-

fragmenteerde benadering: een paar 
keer per jaar is integriteitsbeleid in fo-
cus; verder alleen op de achtergrond en 
alleen bij een paar specialisten. 
Het is dus wennen aan een systemati-
sche aanpak die allen in de organisatie 
betrekt en aanspreekt. Gedragen door 
teamleiders, gesteund door stafafdelin-
gen, geïnspireerd door de top.

Kenmerken van het IM Model: 
conform de bekende integri-
teitsvragen

Integriteit is en blijft een complex be-
grip. Daarom zijn de basisaspecten van 
‘integriteit bevorderen’ gevat in een 
model. Door het model kan men inge-
wikkelde zaken toch goed samen gaan 
bespreken, begrijpen en beïnvloeden. 

Leidinggevende die boven de fregels staat?
In het bedrijf gaat een memo rond dat niemand geschenken van cliënten aan mag 
nemen. Het is rond kerst. Enkele dagen later staat de directeur zijn auto vol te la-
den met vele flessen wijn die hem als relatiegeschenk zijn toegezonden. Hij creëert 
daarmee tenminste de schijn dat hij boven die regel verheven staat.
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Laissez faire gedrag in teams versus elkaar aanspreken
Bij een productiebedrijf  wordt een grote fraude ontdekt. In latere workshops met 
teams op de werkvloer blijken veel mensen signalen te hebben gezien. Deze signa-
len zijn echter niet doorgegeven, omdat de leidingegevenden daar niet voor open-
stonden. Effect: mensen vinden dat leidinggevenden dan maar zelf de misstanden 
moeten zien.

Complex, maar ook eenvoudig
Integriteit blijft een complexe zaak, 
maar leren werken met het Integriteit 
Management Model is vrij eenvoudig. 
Betrokkenen verbazen zich dat ‘werken 
aan integriteit’ niet meer zo moeilijk is. 
Geen nieuwe moeilijke dingen leren: 
maar ‘gewoon goed’ of ‘steeds beter’. 

Geen mentale operatie, maar vragen 
bespreken in je team. Niet één dag van 
de integriteit, maar soms dagelijks, 
soms weken niet, en alleen wanneer 
het terzake is.

De basis van het IM Model
Het Integriteit Management Model is 
een zorgvuldig uitgewerkte benadering 

De security manager moet gaan sturen op 
integer gedrag

die voortbouwt op de ervaringen met 
het INK-Managementmodel (vandaar 
de naam). Wie het INK-model kent, 
zal prettig verrast zijn hoe simpel het 
bevorderen van ‘integrale integriteit’ 
aansluit bij het bevorderen van integra-
le kwaliteit. Zelfde methode, zelfde 
‘knoppen’, en ook vijf ‘paradigma’s’ of 

ambitieniveaus die ‘eenheid van visie’ 
mogelijk maken. 
Tot heden lukte het niet om veel en-
thousiasme te mobiliseren voor ‘ont-
wikkelen van soft controls’ zoals een 
integere houding en betrokkenheid (se-
curity awareness). Met het IM Model 
lukt dat juist heel goed. Daarmee wordt 
het mogelijk de integrale systeemkant 

van risicomanagement te combineren 
met een degelijke benadering voor ‘be-
leid voor professionele verantwoorde-
lijkheid’. Goed te begrijpen, goed uit te 
leggen, en goed uit te voeren. «

*  Maarten IJzermans is unit manager 
Consultancy & Opleidingen bij Hoff-
mann Bedrijfsrecherche.


