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Zwolle, 2 november 2021 

Geachte mevrouw De Geest, beste Karin, 

Met veel plezier bied ik je hierbij het verslag aan van de workshop die ik op 13 oktober 2021 
mocht geven voor het Algemeen Bestuur van GBLT. De workshop heeft het nodige 
losgemaakt en opgeleverd. In dit verslag kun je de resultaten van het onderdeel 
‘valkuileninventarisatie’ teruglezen. De opbrengsten van dit onderdeel zouden kunnen worden 
gebruikt als thema’s voor verdere bespreking van het onderwerp integriteit binnen het AB. 

GBLT heeft door middel van het houden van de workshop Integriteit het onderwerp ‘integriteit’ 
nadrukkelijk op de kaart gezet. Dit heeft het bewustwordingsproces met betrekking tot integer 
handelen van de AB leden op gang gebracht. 

De doelstelling van de workshop was het bespreken van het thema integriteit met als 
subdoelen: 

 een aftrap geven naar een stimulerend integriteitsbeleid; 
 weten wat integriteit als professionele verantwoordelijkheid betekent binnen het AB; 
 zich bewust zijn van het belang van integriteit voor ieders functioneren; 
 zich bewust zijn van de verscheidenheid aan integriteitsvraagstukken; 
 zich bewust zijn van de complexiteit en ambiguïteit van integriteitsvraagstukken; 
 integriteitsvraagstukken met collega’s bespreekbaar maken en elkaar ondersteunen 

bij het aanpakken van integriteitsvraagstukken; 
 gezamenlijk zoeken naar toepasbare morele kaders. 

De workshop begon met een korte verkenning van het begrip integriteit door de 
workshopleider. Tijdens deze verkenning werd het belang van een integere organisatie 
expliciet en gelardeerd met voorbeelden en videomateriaal naar voren gebracht. 

Voorts heeft het Algemeen Bestuur, aan de hand van verschillende dilemma’s, met elkaar 
gesproken over de complexiteit van integer handelen en over de integriteitsrisico’s die ze in 
hun eigen werkveld tegenkomen. De dilemma’s maakten duidelijk dat er verschil is in grenzen. 
Wat de één toelaatbaar vindt, is voor de ander beslist ontoelaatbaar. Ook werd bekeken hoe 
het beste met iemand kan worden gesproken over zijn of haar gedrag als de moreel-ethische 
grens is of lijkt te zijn overschreden. 

Uit het onderdeel ‘valkuileninventarisatie’ bleek dat het Algemeen Bestuur een vrij goed beeld 
heeft van de risico’s binnen het eigen werkveld. 
Tijdens de inventarisatie kwamen de dagelijkse werkzaamheden aan de orde, in het bijzonder 
het spanningsveld tussen de verschillende rollen die binnen GBLT en elders (gemeente of 
waterschap) worden vervuld. Ook voorbeelden van eventueel niet integer gedrag waren 
onderwerp van gesprek. 
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Er werden verschillende suggesties gedaan om de kwetsbaarheid te verminderen en de 
kwaliteit van de organisatie te verhogen. Zie daarvoor bijgevoegd overzicht van valkuilen en 
oplossingen. 

Op basis van de uitkomst van de workshop en de reacties van het Algemeen Bestuur doet 
Integriteit.nl de volgende aanbevelingen: 

 het terugkoppelen van de resultaten en ervaringen van de workshop; 
 informatie geven over de verdere aanpak van dit onderwerp; 
 actief informeren over de bestaande regelingen; 
 de organisatie regelmatig de dialoog laten voeren over het onderwerp integriteit. Dat 

kan door middel van dilemmatraining en het aanbieden van aan integriteit 
gerelateerde thema’s waarover men in gesprek gaat. Dit kan door middel van de 
integriteitmodule van Integriteit.nl; 

 het Algemeen Bestuur laten oefenen in het geven van feedback, zodat niet wenselijk 
gedrag zonder conflictsituatie wordt omgevormd tot wenselijk gedrag. 

Helaas mocht ik geen evaluatieformulieren via de toegezonden link retour ontvangen. Zodat 
ik niet op basis daarvan inzicht kan geven hoe de workshop is beleefd. Tijdens de workshop 
is naar mijn oordeel het onderlinge gesprek wel goed op gang gekomen. Daarbij spreek ik mijn 
uitdrukkelijke dank uit aan de deelnemers, want zonder hun inzet en betrokkenheid was dit 
niet mogelijk geweest. De samenwerking met jou heb ik als goed en positief ondersteunend 
ervaren. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat de workshop in goede orde en prettige sfeer is 
verlopen. Zowel jullie input als de samenwerking is als bijzonder prettig ervaren. 

Met vriendelijke groet, 

Marion Kolijn-van de Merwe 
Trainer Integriteit.nl 

Bijlage: Overzicht valkuileninventarisatie en oplossingen 
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Valkuilen & oplossingen 

Valkuilen/Mogelijke risico’s Oplossingen/Wat te doen? 

Belang GBLT in achterban organisatie moeilijk 
te verkopen 

- Tijd nemen 
- Bespreekbaar maken 
- Transparant zijn 

DB Waterschappen vs. voorzitter DB GBLT; 2 
richtlijnen groeimodellen 
Tweestrijd vraag vanuit eigen organisatie 
Hoe zijn belangen geborgd 

Over de verhouding DB – AB GBLT is niets 
vastgelegd: 
- Niets op papier 
- Filteren stukken 

Geen regelement, maar bespreekbaar maken, 
‘’motiveren’’ 

Individuen die je aanspreken of raadsleden die 
dat doen 

Niet op ingaan, goede route wijzen 

Voorkennis vanuit sollicitatieprocedure bij GBLT 
over zelfde personen die in eigen gemeente / 
waterschap ook solliciteren 

Transparantie betrachten 
Terugtrekken uit procedure? 
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