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Integriteit • 
In de groep 

D e gemeentesecretaris nodigde zijn 
diensthoofden uit voor een serieus 

gesprek bij kaarslicht. Toen allen van drank 
waren voorzien, opende hij wat ongemakke
lijk het gesprek. 'Ja nou ja .... ik wil het eens 
met jullie hebben over In-
tegriteit. Dat moet nu 

het voor wethouders gewoon bleef zich te 
laten uitnodigen naar wereldtentoonstellin
gen of wereldkampioenschappen? Dat aan 
andere zaken geen aandacht werd besteed, 
zoals bijvoorbeeld de lintjesroute waarlangs 

Het gemiddelde integriteitsbeleid speelt 
zich af binnen de gevestigde orde van een 
organisatie. Het bevestigt wat iedereen al 
wist, maar duikt niet in de gezamenlijke 
geheimen. Totdat van buiten de kring kriti-

sche vragen worden ge
steld. Pas dan gaat de bel 

maar eens in de openheid 
komen.' Diepe stilte. Lieve 
Hemel, wat is dit nou weer, 
dachten de aanwezigen, 
wat staat hier te gebeuren? 
Heeft iemand naast de pot 

Laten we vooral niet denken dat met 
de onthulling van een paar affaires 
goed en kwaad weer op de rails staan 

rinkelen. Tot die tijd wor
den de praktijken met de 
mantel der liefde bedekt. 
Omdat het zo de gewoon
te is of omdat de betrok-

gepist? Voorzichtige blik-
ken in de rondte om te kijken of zich een 
schuldige zou opwerpen. Iedereen keek 
neutraal voor zich. Dan de blikken maar 
weer op de aanstichter van het gesprek. 
Wat bedoelde hij? Hij schoof wat ongemak
kelijk heen en weer. 'Ik bedoel.. .misschien 
is er wel eens iemand die jullie een cadeau 
geeft of zo, of een reis aanbiedt.' Grote ver
ontwaardiging bij de aanwezigen. Haarfijn 
werd uit de doeken gedaan hoe men al te 
gulle leveranciers van zich af wist te hou
den. Zoals gebruikelijk ging dat zelfs bij 
opbod. Wat de een had gepresteerd (geen 
zending drank aangenomen), had de ander 
driedubbel beter gedaan (uitnodiging afge
slagen om vrouw mee te nemen naar con
gres). Na een uurtje heen en weer gepraat, 
was het onderwerp uitgekauwd. 

De gemeentesecretaris kon weer verder. De 
volgende stap was een nota over Integriteit. 
Dat was nodig, want de minister van Bin
nenlandse Zaken had Integriteit op de poli
tieke agenda gezet en je telde als gemeente 
toch niet mee als je er niet ook wat aan 
deed. Een knappe notaschrijver werd aan 
het werk gezet die binnen de kortste tijd 
een fraai werkstuk afleverde. Die nota ging 
geduldig het besluitvormingcircuit in. Pun
ten en komma's werden verbeterd en op een 
gegeven moment kon iedereen in de plaat
selijke krant lezen dat de gemeente een in
tegriteitsbeleid had. Volgende onderwerp. 

Waren er geen dingen mis dan? Tja .... wat 
is mis? Dat het ambtenaren waren die de 
integriteitsregels kregen opgelegd, terwijl 
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collega's elkaar een lintje wisten toe te spe
len? Of.. .noem ze maar op, de wirwar aan 
inconsistente normen en waarden die een 
bureaucratie nu eenmaal kent? 
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kenen teveel huismacht 
hebben. Laten we vooral 

niet denken dat met de onthulling van een 
paar affaires goed en kwaad weer op de 
rails staan. Het geheim ligt dieper: bij de 
mens als groepsdier . • 




