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Meer voorbeelden: 

Een leidinggevende betrapt een medewerker op diefstal. Vroeger zou de 

bedrijfsrecherche ingeschakeld zijn om voldoende bewijzen te verzamelen om hem te 

kunnen ontslaan. Met alle schade van dien, zowel financieel als persoonlijk.  

 

Een leidinggevende die de BVI® “Leergang Integriteitzorg®” gevolgd heeft, pakt het heel 

anders aan. Hij regelt eerst een persoonlijk gesprek met de medewerker. Daarin zegt hij 

wat hij heeft geconstateerd en hij vraagt of zijn aannames kloppen. Als dat zo is, 

informeert hij wat er aan de hand is. Vervolgens laat hij de medewerker weten dat hij 

verwacht dat de aangerichte schade wordt hersteld en hij vraagt hem wat hij als 

leidinggevende kan doen om herhaling te voorkomen. 

De leidinggevende wijst de medewerker op de mogelijkheid een integriteitcontract te 

sluiten. Daarin staat welke acties nodig zijn om een volgende diefstal te voorkomen en 

wat de leidinggevende daaraan kan bijdragen. Bovendien leggen ze vast wat de 

consequenties zullen zijn als de betrokkene nogmaals de verleiding niet kan weerstaan. 

En dat hoeft niet altijd straf te zijn. Dat kan ook inhouden dat de medewerker overwerkt, 

een vakantiedag inlevert of iets anders doet om de schade en het vertrouwen te 

herstellen.  

 

 

Een leidinggevende krijgt klachten van klanten over een medewerker die naar alcohol 

zou ruiken. De medewerker ontkent dat hij alcohol gebruikt tijdens zijn werk. Vroeger zou 

die manager de rol van controleur op zich hebben genomen om feiten te verzamelen en 

een dossier aan te leggen.  

 

Na het volgen van de BVI® “Leergang Integriteitzorg®”, zegt de leidinggevende:  

“Of je alcohol gebruikt tijdens je werk kan ik niet bewijzen, maar ik wil geen klachten 

meer horen. Niet van klanten en niet van collega’s. Kan ik verder iets voor je doen?”  

 

De leidinggevende wijst de medewerker op de mogelijkheid om een integriteitcontract te 

sluiten waarin de medewerker aangeeft wat hij zal doen om klachten te voorkomen en 

hoe de manager daaraan kan bijdragen. Ook hier kunnen ze weer een positieve sanctie 

afspreken om de schade en de geschonden waarde te herstellen.  
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Een medewerker wordt gepest op het werk. Hij zegt dat niet tegen zijn leidinggevende, 

omdat hij bang is dat deze kritisch en normatief zal reageren met: “Stel je niet aan, of 

verander je gedrag….”  

 

Een leidinggevende die de BVI® “Leergang Integriteitzorg®”  gevolgd heeft, zal tijdens 

een functioneringsgesprek aan iedere medewerker de volgende vraag stellen: 

“Welke onderwerpen vind je moeilijk om met mij te bespreken?” 

Door de zorg die in deze vraag doorklinkt, durft de medewerker daar openhartig op te 

reageren. Vervolgens legt de leidinggevende de medewerker een aantal keuzes voor, 

zoals een gesprek met een vertrouwenspersoon, de bedrijfsmaatschappelijk werker, een 

medewerker van P en O, een psycholoog of een bedrijfsarts. Die kunnen hem helpen de 

kwestie adequaat aan te pakken. Uiteindelijk kiest de medewerker voor het volgen van 

een coachtraject. Door de zorg van de leidinggevende is de stress bij de medewerker al 

een stuk minder. Hij weet dat hij er niet alleen voor staat. 

 

 


