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Naar een duurzaam, samen
hangend integriteitsbeleid
Voert u al duurzaam, samenhangend integriteitsbeleid, of kunt u daar nog wel deskundige hulp bij gebruiken? BIOS adviseert en ondersteunt organisaties in het publieke
domein bij de inrichting en uitvoering van integriteitsbeleid.
Integriteit is een van de belangrijkste kwaliteitsaspecten van goed bestuur. Burgers zijn afhankelijk
van de publieke dienstverlening en hebben recht op
integere organisaties en ambtenaren. Daarom is het
belangrijk om de aandacht voor het thema integriteit
bij de overheid vast te houden en te versterken. De
minister van BZK heeft daarin een coördinerende
rol en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare
Sector (BIOS) ondersteunt publieke organisaties bij
het voeren van integriteitsbeleid.
BIOS is onafhankelijk en bovensectoraal. Het
bureau bevordert het leerproces op het gebied van
integriteit. Het uitgangspunt daarbij is overheden zoveel mogelijk in staat te stellen zèlf invulling te geven
aan hun integriteitsbeleid, zonder dat ze zelf het wiel
hoeven uit te vinden. Dit alles vanuit de gedachte
dat publieke organisaties zich integriteitszorg, als
onmisbaar aspect van de kwaliteit, uiteindelijk eigen
zullen maken.
BIOS stimuleert en ondersteunt de verschillende
overheidssectoren bij de opzet en invoering van
integriteitsbeleid. Dat houdt in dat BIOS:
– kennis en expertise vergaart op het gebied van
integriteit(sbeleid) in binnen- en buitenland;
– uitwisseling van deze kennis, expertise en ervaringen tussen publieke organisaties faciliteert;
– praktisch toepasbare integriteitsinstrumenten
ontwikkelt, vaak in samenwerking met andere
partijen.

Visie op integriteit(sbeleid)
Integriteit is, in de visie van BIOS, een kwaliteitsstandaard bij het beoordelen van het functioneren
van organisaties en personen. Niet alleen om de
mate van onkreukbaarheid aan te geven, ook als
een maatstaf voor het handelen conform de waarden en normen van goed ambtenaarschap en goed
werkgeverschap.
Een volwaardig integriteitsbeleid is zowel effectief en
evenwichtig als samenhangend. Daarom biedt BIOS
een gevarieerd palet aan instrumenten en diensten
die een dergelijk integriteitsbeleid mogelijk maken.
Ze zijn onderdeel van de ‘integriteitsinfrastructuur’
die BIOS heeft ontwikkeld.
Producten en diensten
Ons assortiment van producten en diensten omvat
onder meer praktische handreikingen voor veel
voorkomende integriteitsthema’s, risicoanalyses,
dilemmatrainingen, opleidingen en workshops. Een
portfolio van het volledige productaanbod vindt u op
onze website.
Onderdeel van het CAOP
BIOS is sinds 1 januari 2009 ondergebracht bij het
CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen), hét kennisen dienstencentrum op het gebied van de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen in het publieke
domein. Het CAOP is een niet op winst gerichte
organisatie die meer dan 200 opdrachtgevers in
verschillende sectoren adviseert en ondersteunt.
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BEZOEKADRES

In relatie tot integriteit verenigt het CAOP verschillende soorten expertise, zoals op het gebied van
klokkenluidersregelingen en klachtencommissies.
Het CAOP, dat ook de Commissie Integriteit Overheid en de Ien Dales Leerstoel ondersteunt en een
uitgebreid netwerk onderhoudt, zet zich in voor kennisuitwisseling en levendige discussie.
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Meer informatie
Hebt u vragen voor of over BIOS? Of wilt u meer
weten over de producten en diensten van BIOS en
de overige diensten van het CAOP op het gebied
van integriteit?
Kijk dan op www.integriteitoverheid.nl of op
www.caop.nl/diensten.
U kunt ook contact opnemen met het secretariaat
van BIOS:
– 070 376 59 53 of
– info@integriteitoverheid.nl.

Het voornemen tot de oprichting van BIOS vindt zijn oorsprong in de BZK-nota ‘Integriteitsbeleid openbaar
bestuur en politie’ uit 2003. De verschillende kritische rapporten over de stand van zaken van het integriteits
beleid binnen de overheid die daarna zijn verschenen, hebben dit voornemen versterkt. In het kader van de
gewijzigde Ambtenarenwet (2006) heeft de minister van BZK tevens aangegeven niet alleen scherpere en
aanvullende eisen te willen stellen aan het integriteitsbeleid, maar overheden er ook feitelijk bij te willen ondersteunen om daaraan te kunnen voldoen.
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