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Fraude: voorkomen is beter dan genezen.
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Mark Kokke, Bestuurslid LIO

(NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants)



Fraude: voorkomen is beter dan genezen.

Programma
13.30 Welkomstwoord Mark Kokke

Toelichting programma Robert Mul (dagvoorzitter)

Introductie SIO Leen Paape

Uitleg van het SIO kader Patrick Bout

De SIO business case Maarten de Jong

Paneldiscussie onder leiding van Robert Mul

15.00 Pauze

15.30 Huis voor Klokkenluiders Jitse Talsma

17.00 Borrel



Fraude: voorkomen is beter dan genezen.

Prof.Leen Paape

Lid Raad van Advies Stichting SIO

Dean Nyenrode School of Accounting & Controlling
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Auditing van integriteit? Gebruik SIO als normenkader! 

Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA 21 juni 2017
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Omschrijving van integriteit

“DNB verstaat onder integer gedrag een professionele, 

individuele verantwoordelijkheid, waarbij iemand zich bewust is 

van en zorgvuldig rekening houdt met rechten, belangen en 

wensen van andere belanghebbenden, transparant opereert, 

en bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor genomen 

beslissingen en acties.”
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WE ALL LIE AND CHEAT 
(AND BEHAVE IRRATIONAL, ALTHOUGH PREDICTABLE)
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Dynamische relatie tussen harde en zachte controls
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Pure hard-controls

Dynamische mix Met dank aan Peter Robertson
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Als een probleem zo groot is dat

het onoplosbaar is, dan nemen we 

een ander probleem dat wel

oplosbaar is!

PROF. WILLEM WAGENAAR
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http://about.countrywide.com/relation/relation.aspx
http://www.credit-suisse.com/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://davidcoethica.files.wordpress.com/2009/05/rbs-logo.jpg&imgrefurl=http://davidcoethica.wordpress.com/2009/05/&usg=__RFENnjG55fgNCKC4V1eNzxg7pTY=&h=320&w=430&sz=28&hl=nl&start=3&sig2=y0xThPCOSRSA1_y9YrSi4w&um=1&tbnid=eGYlqXRCznHm_M:&tbnh=94&tbnw=126&prev=/images?q=rbs&hl=nl&rlz=1T4GZAZ_nlNL253NL253&um=1&ei=sD33SvvOEo2D-QbFkYD6DQ
http://www.northernrock.co.uk/
http://www.bearstearns.com/index.htm
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://theunknownentrepreneur.files.wordpress.com/2009/01/hsbc.jpg&imgrefurl=http://theunknownentrepreneur.wordpress.com/2009/01/&usg=__Z3dBcR6lZfduH2lwvxQkBo6h05w=&h=702&w=1923&sz=119&hl=nl&start=1&sig2=1mNOE0lNQYxB8ip5YpZnMw&um=1&tbnid=MZsKFHN1sWL4mM:&tbnh=55&tbnw=150&prev=/images?q=hsbc&hl=nl&rlz=1T4GZAZ_nlNL253NL253&um=1&ei=5z33Sv6hEYfx-Qa93oX6DQ


NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

In Control?

EDP

Financial
Control

Doelmatigheid

Arbo
Milieu

EFQM/INK

IntegriteitManagement

Compliance
Performance

Operational

ISO

IT

IC

Tax Control Framework

SOX

Basel II/III

Solvency II

CG Code

WFT

Veiligheid

COSO/ERM

Soft
controls
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Wat is SIO?

• Omvattend normenkader voor integriteitsmanagement

• Auditeerbaar en certificeerbaar

• SIO normenkader is vrij beschikbaar

• Community of Practice ondersteunt inhoudelijke ontwikkeling

• Beheerd door een Stichting

• Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op vlak van organisatie-integriteit 
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Integriteit van het 

management

Management 

van integriteit

+
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Ineffectief

Onethisch Hypocriet

Effectief
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Constraint

Compliance

Contract

Control

Changing behavior is not about changing people, 
it’s about changing the context (Sumantra Ghoshal)

Stretch

Self-discipline

Support

Trust
https://www.youtube.com/watch?v=J4lA1o8RP6E

http://www.youtube.com/watch?v=UUddgE8rI0E
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Regulation necessary?

Martin Luther King Jr. on December 18, 1963: 

‘…You can’t legislate morals. But we must go on to say that while it may 

be true that morality cannot be legislated, behavior can be regulated. 

It may be true that the law cannot change the heart, but it can restrain the 

heartless.’
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I. Ontwikkeling visie, doelen en draagvlak

II. Normatief kader (waarden, normen en regels)

III. Integriteitstraining en leiderschapsontwikkeling

IV. Meting, verantwoording en toezicht

V. Integriteitsarchitectuur

VI. Stakeholderbetrokkenheid

VII.Compliance

DE 7 KERNTHEMA’S VAN HET 

STIMULERINGSKADER INTEGERE ORGANISATIE
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ALL MODELS ARE WRONG BUT SOME ARE USEFUL



NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

Margot Trappenburg
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slide 22



Fraude: voorkomen is beter dan genezen.

Patrick Bout

Directeur Invictus Integrity & Compliance



NBA informatiebijeenkomst 

Sturen op vertrouwen

Stimuleringskader integere organisatie:

Inhoud en werking

Patrick Bout

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZsmTARwXfQWV2M&tbnid=ChRiXFEpywnzaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.corporate-eye.com/main/small-resources-big-business/&ei=-kxyU9zNPKj3ygPg9YGwAQ&bvm=bv.66330100,bs.1,d.bGQ&psig=AFQjCNFS1-DsLO0LhV2m59zkaa6hhI1gpA&ust=1400086001740907


SIO - Stimuleringskader integere organisatie

• Een mix van harde en zachte instrumenten

• Gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en best 
practices

• Een open norm toepasbaar in alle sectoren

• Auditeerbaar / Certificeerbaar

• Beheerd door de Stichting SIO



Opbouw SIO kader

• Kernthema’s (7)
Op basis van wetenschappelijk onderzoek.

• Normelementen (22)

• Deelcriteria

• Eisen aan deelcriteria
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Drie volwassenheidsniveaus

Drie niveaus waarin SIO stapsgewijs wordt toegepast:

1. Voorbereiding

2. Bewustwording en cultuur

3. Samenwerking en integratie

De organisatie bepaalt zelf het tempo.

samen
voorbereidin

g
bewust



I: Ontwikkeling visie, doelen en draagvlak

• Integriteitsbeleving 

• Integriteitsprofiel 

• Draagvlak



II: Normatief kader

• Codificatie van waarden en grenzen

• Onderhoud van normatief kader



III: Integriteitstraining en leiderschapsontwikkeling

• Morele competentieontwikkeling

• Leiderschapsontwikkeling

• Leiding geven aan integriteit in samenwerking

• Moreel beraad met ketenpartners



IV: Meting, verantwoording en toezicht

• Effectmeting ontwikkeling integriteitsbewustzijn

• Verbetermanagement

• Meting ontwikkeling van organisatiecultuur en integere 
samenwerkingsprocessen

• Toezicht



V: Integriteitsarchitectuur

• Communicatieplan

• Coördinatie

• Instrumentarium ketenpartners

• Vertrouwenspersoon

• Personeelsbeleid



VI: Stakeholderbetrokkenheid

• Samenwerking ketenpartners

• Stakeholderdialoog maatschappelijke 
integriteitsvraagstukken



VII: Compliance

• Risicomanagement integriteit

• Meldingen en incidentenafhandeling

• Borgen en beheren van normelementen

• Betrekken van stakeholders bij het 
integriteitsmanagementproces



Afsluiting

• Leergang SIO 

• Wenkend perspectief



Fraude: voorkomen is beter dan genezen.

Maarten de Jong

Directeur St. SIO



Fraude: voorkomen is beter dan genezen.

Jitse Talsma 

Beleidsmedewerker Huis voor Klokkenluiders



Huis voor Klokkenluiders

Jitse Talsma, 21 juni 2017



Klokkenluiders en misstanden

• Diverse misstanden en klokkenluiderszaken

• veel impact, wereldwijd fenomeen

• schade voor melders, werkgevers, samenleving

• Wet Huis voor Klokkenluiders (initiatiefwet Tweede Kamer)

1. rechtsbescherming klokkenluiders

2. verplichting interne meldregeling

3. oprichting Huis voor Klokkenluiders



1. Rechtsbescherming klokkenluiders

• “De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden 

van een vermoeden van een misstand.” (BW 7: 658c)



1. Rechtsbescherming klokkenluiders

• “De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden 

van een vermoeden van een misstand.” (BW 7: 658c)

• rechtspositie  ontslag, geen contractverlenging, gedwongen overplaatsing

• werkomstandigheden takenpakket, werkplek, werktijdindeling

• sociale omstandigheden pesten, intimidatie, sociale isolatie

Werkgever verantwoordelijk voor veilige meldomgeving!



1. Rechtsbescherming klokkenluiders

• “De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden 

van een vermoeden van een misstand.” (BW 7: 658c)

• gevaarlijke, illegale of immorele praktijken milieu, gezondheid, veiligheid, functioneren 

onder verantwoordelijkheid van de werkgever organisatie, fraude, corruptie, discriminatie 

• waarbij het maatschappelijk belang in het geding is overstijgt particulier belang, raakt samenleving 

vanwege ernst, omvang, structureel karakter

Werkgever verantwoordelijk voor integriteit!



1. Rechtsbescherming klokkenluiders

• “De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden 

van een vermoeden van een misstand.” (BW 7: 658c)

• juiste meldpunt intern, diverse externe meldpunten

• voldoende ernstig misstand, ernstig genoeg om formele melding te doen

• redelijk vermoeden concreet, onderbouwd, verifieerbaar, geen roddels

Werknemer verantwoordelijk voor goed melden!



2. Verplichting interne meldregeling

• Verplicht voor werkgevers >50 werknemers

• Instemming en jaarlijkse rapportage aan OR (WOR 27 & 31b)

• Verplichte elementen:

• Hoe te melden: wat, wie, hoe, waar

• Recht op bescherming tegen benadeling

• Recht op vertrouwelijke omgang met melding

• Recht op vertrouwenspersoon



2. Verplichting interne meldregeling

• Toegankelijk voor alle ‘werknemers’:

• in alle sectoren (publiek, semi-publiek, privaat)

• zzp-ers, uitzendkrachten, onderaannemers, stagiairs, vrijwilligers, etc.

• ook ná einde werkrelatie!

• Niet verplicht, wel mogelijk: 

• burgers, klanten, patiënten, studenten

• schendingen integriteit, gedragcode, code of conduct, etc…

• Let op: geen toegang tot het Huis voor Klokkenluiders 



2. Verplichting interne meldregeling

Intern

Binnen eigen 
organisatie

Extern

Bij meest geschikte 
instantie, als:

- verplicht

- intern niet 
succesvol

- intern onmogelijk

Huis voor 
Klokkenluiders

Verzoek om 
onderzoek naar 
misstand, als:

- extern niet 
succesvol

- extern onmogelijk

vertrouwelijk advies (VP, HvK) & verzoek onderzoek naar bejegening (HvK)



3. Huis voor Klokkenluiders

• Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO): 

• BZK heeft geen invloed op beleid en uitvoering

• BZK krijgt geen informatie over zaken/klokkenluiders

• Huis legt direct verantwoording af aan Tweede Kamer

• Drie afdelingen:

• Kennis & Preventie

• Advies

• Onderzoek



3. Kennis & Preventie

• Preventie misstanden: 

voorkomen is beter dan genezen

• Preventie benadeling: 

melden in een veilig meldklimaat

• Praktische kennis en tools voor werkgevers

• Brochure Meldregeling

• Brochure Werken aan Cultuur

Samenhang 
& Borging

Leiderscha
p & 

Strategie

Waarden & 
Normen

Structuren 
& 

Procedures

Personeel 
& Cultuur

Meldingen 
& 
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tie & 
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ding



3. Advies

• Vertrouwelijk, kosteloos, laagdrempelig (‘hotline’)

• Adviseurs: juridisch en psychologisch getraind

• redelijk vermoeden misstand?

• gidsfunctie naar juiste meldpunt

• waarschuwen voor risico’s

• eventueel doorverwijzen naar psychologische 

ondersteuning

Resultaten 2016 (Q3-4)

• 532 adviesvragen (dubbel zo veel als verwacht)

• waarvan 70 klokkenluiderszaken (183 misschien) 

• waarvan 65 melding gedaan (intern of extern)

• waarvan 50 benadeling (meestal einde werkrelatie)



3. Onderzoek

• Onderzoek naar: misstand en/of bejegening

• alleen op verzoek van klokkenluider

• verzoek moet ontvankelijk zijn

• identiteit beschermd (behalve bij bejegeningsonderzoek)

• Verzoek is ontvankelijk als:

• via werk een redelijk vermoeden van misstand

• meldprocedure is gevolgd, geen andere meldinstantie 

(meer)

• rechter niet al onherroepelijk uitspraak heeft gedaan

Resultaten 2016 (Q3-4)

• 12 verzoeken

• 4 in onderzoek genomen

• 2 afgewezen

• vooral bejegeningsonderzoek



Vragen?
Huis voor Klokkenluiders

Maliebaan 72

3581CV Utrecht

088 – 3713033

info@huisvoorklokkenluiders.nl

www.huisvoorklokkenluiders.nl



Integriteit Infrastructuur

Onder meer:

• Voorbeeldgedrag en bedrijfsdoelstellingen 

• Gedragscode en eed/belofte

• Veiligheidsmaatregelen en werkprocessen

• Screening, beloning en training

• Meldregeling, vertrouwenspersoon en onderzoek

• Medezeggenschap, audit, communicatie

• Coördinatie, beleid en rolverdeling
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