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Wat?
Het woord ‘integriteit’ klinkt gewichtig, maar komt erop neer dat medewerkers zo goed mogelijke beslissingen nemen, en in staat worden gesteld zo zorgvuldig mogelijk te 
handelen.  
 
De opleiding tot integriteitscoördinator begeleidt medewerkers en hun organisaties om de organisatie zo in te richten dat medewerkers hierin worden ondersteund en beschermd. 
De deelnemers leren op een effectieve manier te werken aan het behouden en vergroten van deze integriteit. 

De opleiding reikt deelnemers kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om over het integriteitsbeleid in de organisatie te adviseren en de implementatie van onderdelen ervan te 
begeleiden.

Deze modulaire, praktijkgerichte opleiding begeleidt deelnemers om te werken op twee sporen: 

 » Spoor 1:  
De zorgvuldige handhavingspraktijk: Medewerkers beschermen tegen verleidingen, valse (of lastig weerlegbare) beschuldigingen en schendingen door derden én het zorgvuldig 
omgaan met (vermoedens van) integriteitschendingen.

 » Spoor 2:  
Het morele leerproces: Medewerkers ondersteunen om juiste beslissingen te maken en verkeerde beslissingen te laten, kennis en inzicht in de werking van het morele 
leerproces.

Kort gezegd leren deelnemers niet enkel theoretische en praktische manieren om het bestaande integriteitsniveau te versterken, maar leren ze deze ook toe te passen in de eigen 
organisatie. Uiteraard rust de integriteit van een organisatie niet enkel op de schouders van één persoon. De integriteitscoördinator coördineert de werkzaamheden rond integriteit, 
maar medewerkers blijven verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen, net zoals handhavingstaken verantwoordelijkheid blijven van de leidinggevende en de aangestelde 
overheid. 

De basisopleiding bestaat uit 19 contactdagen. Naast 15 opleidingsdagen zijn er 4 intervisiedagen voorzien, waar voorbereide huiswerkopdrachten, meegekregen op de 
opleidingsdagen, verder worden uitgewerkt en geëvalueerd.  

Deze opleiding is een samenwerking tussen VVSG, Diverscity en Governance & Integrity België 
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Doelstelling
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Na deze vorming kan de deelnemer: 

 » een systeemanalyse uitvoeren op het bestaande integriteitsysteem in de eigen organisatie en op basis daarvan een 
werkplan formuleren;

 » collega’s begeleiden bij het opstellen/herzien van hun deontologische code;

 » een workshop kwetsbaarheden organiseren en de resultaten verwerken in een advies;

 » adviseren inzake de uitvoering van risicoanalyses; 

 » bestaande meldsystemen op kwaliteit beoordelen en aanbevelingen doen ter verbetering van het meldsysteem en 
meldingsbereidheid;

 » advies geven in alle fasen van repressieve handhaving: 

 » melding 

 » onderzoek: zelf uitvoeren indien eenvoudig, uitbesteden indien complex

 » eventuele vervolgstappen, vb opdracht geven aan een jurist voor een strafmaatadvies

 » terugkoppeling en afronding met betrokkenen en collega’s;  

 » moreel beraad in de eigen organisatie begeleiden 

 » kerndilemma’s en morele gevaren opsporen en uitwerken in een deontologische code 
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Modules

SPOOR 2: HET MORELE LEERPROCES

SPOOR 1: DE ZORGVULDIGE HANDHAVINGSPRAKTIJK

MODULE 1
Introductiemodule 

18, 25 september & 7 oktober 2019

MODULE 2
Preventieve handhavingspraktijk 

9, 10 & 25 oktober & 14 November 2019

MODULE 3
Repressieve handhavingspraktijk 

11 & 12 december 2019 & 21 & 22 januari 2020

MODULE 4
Systeemanalyse 

4 & 13 februari 2020

MODULE 6
Het morele leerproces (deel 2) 

9 April & 8 & 20 mei 2020) 

MODULE 5
Het morele leerproces (deel 1) 

5 & 19 maart & 2 April 2020 
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MODULE 1: Introductiemodule

DATA
18 & 25 September & 7 oktober 2019

DAG 1
Bekijken van elementen van het integriteitsysteem vanuit de internationale goede 
praktijken. Bespreken van de plaats van de integriteitscoördinator in het geheel en 
overzicht van de basisopleiding.

DAG 2
Aanzet tot systeemanalyse van de eigen organisatie (aanzet voor module 4)

INTERVISIEDAG
Bundelen van recente casuïstiek en recent verschenen (onderzoeks)rapporten, de eigen 
functiebeschrijving als integriteitscoördinator opmaken en een kennismakingstekst 
schrijven voor de website van de eigen organisatie. 

MODULE 1
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MODULE 2: Preventieve handhavingspraktijk 

DATA
9, 10 en 25 oktober en 14 november 2019

DAG 1
De plaats en de betekenis van de deontologische code bespreken. Aan de hand van goede 
praktijken onderzoeken hoe de code levend kan worden gemaakt en gehouden. 

DAG 2
De deelnemers leren workshops geven en ontwikkelen vaardigheden om 
de kwetsbaarheden en risico’s op te sporen, te inventariseren, en passende 
beheersmaatregelen te adviseren. 

DAG 3
De deelnemers leren op een goede manier om te gaan met risico’s en vragen bij de 
deontologische code.

INTERVISIEDAG
Evalueren van de eigen deontologische code en het aangeven van verbeterpunten. 

MODULE 2 
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MODULE 3: Repressieve handhavingspraktijk 

DATA
11 en 12 december 2019 en 21 en 22 januari 2020

DAG 1
Kennismaken met de valkuilen en voorwaarden van de verschillende meldsystemen, en de 
rol van  de vertrouwenspersoon. Vervolgens wordt nagedacht hoe de meldingsbereidheid in 
de organisatie kan worden vergroot. 

DAG 2
Omgaan met een melding, voeren van vooronderzoek en verkrijgen van inzicht in de ‘do’s’ 
en ‘dont’s’ van integriteitsonderzoek. 

DAG 3
Taakverdeling en vastlegging sanctiebeleid en strafmaat.  
 
Huiswerkopdracht: Opvragen van reële casussen uit de eigen organisatie en analyse van 
het eigen meldsysteem, onderzoeksprotocol en communicatieprotocol.

INTERVISIEDAG
De deelnemers oefenen aan de hand reële casussen (cfr. huiswerkopdracht), van melding 
tot onderzoek tot strafmaat, en verwerven zo inzicht in het procesverloop, de basis 
onderzoeksvaardigheden en adequate interne communicatie.   

MODULE 3 
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MODULE 4: Systeemanalyse

DATA
4 en 13 februari 2020

HUISWERKDAG
Intern onderzoek van relevante documenten + interviewen van een beperkt aantal mensen 
in de organisatie. Het managementteam doet de QuickScan Integriteit.

DAG 1
De deelnemers analyseren samen het integriteitsysteem van de eigen organisatie. Deze 
bevindingen worden uitgewisseld en aanbevelingen worden opgesteld in de vorm van een 
werkplan. 

DAG 2
Het presenteren van de resultaten en aanbevelingen in het werkplan op basis van de 
uitgevoerde systeemanalyse. 

Module 4 kan enkel gevolgd worden indien module 1 ook gevolgd werd.  

MODULE 4 
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MODULE 5: Het morele leerproces (deel 1)  

DATA
5 en 19 maart en 2 april 2020

DAG 1 
Training in morele oordeelsvorming: De deelnemers krijgen een begrippenkader aangereikt 
waarmee zij de morele juistheid van hun eigen en andermans beslissingen tegen het licht 
kunnen houden. In het tweede deel van de training worden concrete situaties/beslissingen 
uit de eigen alledaagse werkpraktijk onderzocht

DAG 2 
Oefenen met het begeleiden van een moreel beraad. Deelnemers gaan in op de ‘do’s’ en 
‘dont’s’ en oefenen met de ingebrachte casussen uit de dagelijkse werkpraktijk.

DAG 3
Ingaan op afsluitende vragen van de deelnemers ter voorbereiding van huiswerkopdracht.

HUISWERKOPDRACHT
Een moreel beraad voorbereiden en uitvoeren in de eigen organisatie. 

MODULE 5 
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MODULE 6: Het morele leerproces (deel 2) 

DATA
9 april en 8 en 20 mei 2020

DAG 1
Korte terugkoppeling van de uitgevoerde morele beraden en leerpunten. Ingaan op het 
vastleggen, opslaan en beveiligen van de ingebrachte casusverslagen. Oefenen met het 
uitfilteren en formuleren van organisatieadvies uit de casussen en overzicht maken van 
kerndilemma’s uit de eigen organisatie

DAG 2
Oefenen met een moreel beraad in subgroepen, en coaching door experts.  

HUISWERKOPDRACHT
Factsheet maken over het morele leerproces van de eigen organisatie voor management en 
medewerkers, finaliseren van het werkplan op basis van de systeemanalyse.

INTERVISIEDAG
Afwerken van het werkplan uit de systeemanalyse, met gedeelde inzichten en advies. 
Reflectie op de huiswerkopdracht. 

Module 6 kan enkel gevolgd worden indien alle vorige module’s ook gevolgd werden.

MODULE 6 
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CERTIFICAAT TOT 
INTEGRITEITSCOÖRDINATOR

Mits een examen in juni kan men een certificaat tot integriteitscoördinator 
behalen. Het examen is enkel toegankelijk voor deelnemers die zijn geslaagd 
voor de kennistoetsen en de vaardigheidstesten per module.  
Daarnaast kunnen verschillende opleidingsonderdelen apart worden 
gevolgd en kan men per module een afzonderlijk certificaat bekomen. 

We voorzien een vervolgtraject voor de deelnemers van deze  
basisopleiding. Deze verdieping zal ingaan op de prioriteiten die zijn 
voortgekomen uit de analyse van het integriteitsysteem van de deelnemers, 
en wordt in 2019-2020 verder geconcretiseerd. 

Meer info? info@vvsg.be of 0032 2 211 55 00

Contactpersoon inhoudelijk: melanie.demaerschalk@vvsg.be 
Contactpersoon praktisch: elke.vandenwijngaert@vvsg.be 
 

PRAKTISCH

Prijs 
 

Volledige opleiding: € 2.020* 
 

Per module: 
 

○ Module 1: € 420* 
○ Module 2: € 520* 
○ Module 3: € 520* 
○ Module 4: € 320* 
○ Module 5: € 420* 
○ Module 6:  €320* 

 
* prijs voor VVSG-leden  

andere overheden en socio-culturele organisaties betalen +40% en privé-organisaties +80%

Locatie 
 

Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

 
Inschrijven
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