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DOCENT ALEXANDER
Functie? Directeur bij  

Governance & Integrity België
Doelpubliek opleiding? Alle 

medewerkers van lokale 
besturen uit  alle sectoren. 

Doel van de opleiding? 
Bewustwording rond integriteit, 

eerste stap in een moreel leerproces, 
zorgvuldig beslissingen nemen rond morele 

vraagstukken. Weten wat moreel juist is 
in een lastige of twijfelachtige beslissing. 

Minder oordeelsfouten, gezamenlijk genomen 
beslissingen, meer vertrouwen.

Belang van de opleiding? Het is belangrijk om 
recht te doen aan alle betrokkenen waarmee  

en waarvoor een overheidsorganisatie  
samenwerkt. Dit kan alleen door de rechten,  

belangen en wensen van al deze betrokkenen 
zorgvuldig te wegen bij beslissingen.  

Zo wordt de kwaliteit van een beslissing  
verhoogd en dat is uitermate belangrijk 

 voor het vertrouwen intern in de organisatie, 
maar nog belangrijker voor het 

 vertrouwen van de burger.
Wie zou zeker de opleiding nog moeten volgen? 

Politieke besturen, omdat zij zorgvuldige  
beslissingen moeten nemen met een grote  
impact in het kader van behoorlijk bestuur  

en behoorlijke vertegenwoordiging.  
Eigenlijk zouden alle managementteams van 

OCMW’s, steden en gemeenten, alsook de 
medewerkers van de organisaties gebaat zijn  

met deze opleiding omdat het hen  
een instrument biedt bij het  

nemen van lastige beslissingen. 
Laatste woord? De nood is hoog om  

rond morele oordeelsvorming te werken.  
Ik merk veel positieve reacties van deelnemers,  

want worstelen met morele vraagstukken  
is niet evident en brengt vaak  

stress met zich mee. 

“INTEGRITEIT IS EIGENLIJK 
MINDER MOEILIJK DAN IK 
DACHT. MITS VOLDOENDE 
TRAINING KAN JE OP 
VRIJ KORTE TERMIJN EEN 
BESLISSING NEMEN DIE 
ONDERBOUWD IS EN DIE VOOR 
JEZELF GOED AANVOELT.” 
 
DEELNEMER TINE CASTELEYN 
 
Functie? Adviseur/ hoofd personeelsdienst OCMW 
Brugge 
Waarom ingeschreven? Omdat integriteit naast 
passie en samenwerken één van onze 3 waarden is 
bij het OCMW van Brugge. 
Verwachtingen? Ik hoopte vooral meer 
duidelijkheid te krijgen over wat integriteit in de 
praktijk betekent. 
Verwachtingen ingelost? Jawel!
Wat heb je onthouden? Ik heb vooral onthouden 
dat integriteit gemakkelijker toe te passen is dan 
dat ik dacht, de voorwaarde is wel dat iedereen 
bereid is hierin mee te gaan. 
Hoe is deze opleiding relevant in je huidige 
functie? De opleiding helpt mij bij het nemen van 
beslissingen en ook om beslissingen van anderen 
te objectiveren. 
Heeft deze opleiding je kijk op bepaalde zaken 
veranderd? Toch wel, integriteit is eigenlijk minder 
moeilijk dan ik dacht. Mits voldoende training kan 
je op vrij korte termijn een beslissing nemen die 
onderbouwd is en die voor jezelf goed aanvoelt. 
Laatste woord? Ik was super enthousiast na de 
training waardoor we een extra sessie hebben 
georganiseerd voor het managementteam, want  
het is vooral belangrijk dat het hele team achter 
de manier van werken staat. 

OPLEIDING in de kijker
Docent en deelnemer aan het woord

In 2017 stond Diverscity in voor 4 dilemmatrainingen aan 42 deelnemers uit 23 verschillende besturen. 
Alexander De Waele is de docent van deze opleiding en Tine Casteleyn volgde de opleiding in 2017. We 

geven hen graag het woord!

DILEMMATRAINING

Meer info/ inschrijven voor een dilemmatraining?  
www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/
dilemmatraining-training-in-morele-
oordeelsvorming


