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1. De bereidheid van overheidsorganisaties om te investeren in de verbetering van het 
integriteitsbeleid is vaak het gevolg van publieke commotie over integriteitsschendingen en is 
daarmee vooral reactief en beperkt van aard. (dit proefschrift)      
 
2. Het belang van integriteit en integriteitsbeleid wordt binnen de Nederlandse overheid niet 
betwist, maar hoe dat vorm te geven in de organisatie en het beleidsproces krijgt nog 
onvoldoende aandacht. (dit proefschrift)      
 
3. Overheidsorganisaties die het ontbreekt aan interne deskundigheid en middelen om hun 
integriteitsbeleid op orde te krijgen hebben er baat bij om op dit gebied de samenwerking aan 
te gaan met andere organisaties. (dit proefschrift)      
 
4. Gemeenten in binnen- en buitenland zijn kwetsbaar voor integriteitsschendingen en zouden 
zich daar beter moeten tegen wapenen. (dit proefschrift)      
 
5. Een integriteitsprogramma is in zichzelf integer te noemen als het is opgezet vanuit de juiste 
intentie, aansluit bij de organisatie en de maatschappelijke context waarbinnen deze opereert 
en adaptief is. (dit proefschrift)      
 
6. Recente publieke affaires in de landbouw, het onderwijs en in de gezondheidszorg laten zien 
dat het doorgeschoten (functionele) streven naar schaalvergroting en efficiëntie op gespannen 
voet staat met de (substantiële) onderliggende waarden van die sectoren.  
 
7. De in april 2022 aangestelde Regeringscommissaris seksueel geweld en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag doet er verstandig aan om deze gedragingen en de aanpak daarvan 
niet los te zien van andere typen ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, intimidatie, 
discriminatie) en misstanden.  
 
8. Het GroenLinks wetsvoorstel met betrekking tot de wettelijke verankering en 
verplichtstelling van de vertrouwenspersoon in de arbeidsomstandighedenwet sluit niet aan bij 
bestaande inzichten uit beleid, praktijk en wetenschap.  
 
9. In de curricula van het universitair en hoger onderwijs is er onvoldoende aandacht voor 
ethiek, hetgeen haaks staat op de inzichten vanuit onderzoek en beleid met betrekking tot het 
belang ervan. 
 
10. ‘Cultuur’ is een begrip dat in de maatschappelijke en wetenschappelijk discussie over goed 
besturen terecht een prominente rol wordt toebedeeld, met als nadeel dat het een container-
begrip is dat misbruikt kan worden om problemen in te laten verdwijnen.  
 
11. “Uit het diepste moet het hoogste tot zijn hoogte komen.” (Friedrich Nietzsche) 
 


