Programma Politieke Integriteit
voor de provincies
Wij bieden Provinciale Staten & Gedeputeerde
Staten een programma op maat, gericht op:

1

Bescherming tegen misstappen en schendingen van de
gedragscode
Duidelijke en bruikbare regels
Tegengaan van politiek ‘uitbuiten’ van integriteitskwesties
Passende processtappen bij een melding of vermoeden

3

2

Werken aan de kwaliteit van de politieke besluitvorming
Praktische handvatten voor weloverwogen oordeelsvorming
Samen bouwen aan een werkend integriteitssysteem:

Met elkaar, door de
verschillende partijen en
bestuursorganen heen,
ieder vanuit de eigen rol

Omgangsvormen:
een onderwerp voor
de gedragscode?

Belangenverstrengeling
en de schijn daarvan:
hoe zit het nu echt?

Een ingewikkeld PS- of GSbesluit vraagt om een
zorgvuldige weging van alle
argumenten, door alle leden
en partijen
Ga voor meer informatie naar
www.gi-nederland.com of bel 088 700 04 00

Voor bestuurders:
dankzij een persoonlijk
risicoprofielgesprek
optimaal toegerust van
start

Wat maakt je tot een
‘goede’
volksvertegenwoordiger
of bestuurder?

Programma Politieke Integriteit



Via het basisprogramma leggen PS en GS een stevig fundament voor integer,
professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van politiek en bestuur. In
verdiepingsmodules kunnen kennis en vaardigheden worden uitgebreid en
onderhouden. G&I neemt volksvertegenwoordigers en bestuurders mee in de
verschillende aspecten van integriteit, draagt bij aan een beter bewustzijn van regels en
risico’s en helpt bij het formuleren van werkbare afspraken omtrent naleving en
handhaving. Daarnaast maken Staten- en collegeleden zich een praktische methodiek
eigen om bij ingewikkelde politieke vraagstukken alle relevante argumenten zorgvuldig te
wegen zodat in gezamenlijkheid wordt gekomen tot besluiten die recht doen aan alle
betrokkenen.

Basisprogramma
Introductiebijeenkomst

Naleving van de gedragscode

Een opgeheven vingertje of blik in de
spiegel? Dat is niet waar aandacht voor
integriteit om draait. In een interactieve
gedachtewisseling met PS en GS wordt
verkend hoe in de provincie, langs
verschillende sporen, kan worden gewerkt
aan de zuiverheid, geloofwaardigheid en
zorgvuldigheid van besluitvorming – een
hele bestuursperiode lang.

Zorgvuldige handhaving begint bij preventie:
een ‘levende’ gedragscode ondersteunt en
beschermt. Statenleden nemen de eigen code
onder de loep en brengen, geïnspireerd door
herkenbare casuïstiek, samen eventuele
verbeterpunten in kaart. Daarnaast is er
aandacht voor do’s & don’ts bij (vermoedens
van) schendingen. Voor het college van GS is
er een aangepast programma.

Training morele oordeelsvorming
Statenlid, CdK of gedeputeerde word je vanuit morele gedrevenheid: je wilt een bijdrage leveren
aan goede besluitvorming in het algemeen belang. In deze training onderzoeken deelnemers in
zeven stappen een lastig Staten- of collegebesluit naar keuze, uit de eigen provinciale praktijk.
Welke argumenten lagen (of liggen) er in de weegschaal? En welke rol spelen partijpolitieke
verschillen?

Verdiepingsprogramma

Begeleid moreel beraad

Praktijksimulatie schendingen

Gezamenlijk onderzoek van (actuele) Statenof collegebesluiten aan de hand van het
zevenstappenschema dat is aangereikt in de
training morele oordeelsvorming. Het effect:
betere besluitvorming én betere onderlinge
verhoudingen.

Hoe te handelen bij een melding of vermoeden
van een integriteitsschending? In deze sessie
wordt de basis gelegd voor een ‘routekaart’
met rollen voor o.a. de CdK, de griffier en
Provinciale Staten. Bestaande afspraken
worden onderworpen aan een stresstest.

Advies
Benoemingstoetsen en
Risicoprofielgesprekken
G&I brengt met en voor benoemde
gedeputeerden in een uitgebreid vertrouwelijk
gesprek mogelijke integriteitsrisico’s in beeld.

Noodhulp
Advies en begeleiding bij vragen rond
signalen, vooronderzoek en/of
onderzoekstrajecten. G&I staat CdK’s bij in
hun rol van opdrachtgever.

Ga voor meer informatie naar
www.gi-nederland.com of bel 088 700 04 00

