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Dvd ‘Integriteit Deugt’ 

 
Managers binnen de openbare sector krijgen steeds vaker een prominente rol in het 
integriteitsbeleid. In opdacht van BIOS ontwikkelde het Centrum voor Ethiek van de 
Rijksuniversiteit Nijmegen met productiebedrijf Infofilm in Leiden een dvd. De inhoud 
hiervan kan als ondersteuning dienen bij het integriteitsbeleid. 
 

 
Verschuiving in benadering integriteitsdilemma’s  

De deugdethiek biedt een nieuw perspectief op het omgaan met 
integriteitsdilemma’s. Lange tijd werden deze dilemma’s sterk 
benaderd vanuit codes, regelgeving en strikte procedures. 
Afgelopen decennium kwam echter steeds meer aandacht voor 
de attitude van waaruit de ambtenaar zijn werk doet en de 
invloed hierop van de organisatiecultuur. Het is algemeen erkend 
dat de deugdethiek in de discussie over deze zaken een krachtige 
inbreng heeft. De deugdethiek verdiept en verbreedt de focus. 

De centrale vraag is niet zozeer: ‘Mag deze handeling?’. Eerder gelden vragen als: 
‘Draagt de handeling voor de persoon bij aan invulling van beroepseer, beroepstrots en 
een goed en zinvol leven?’, ‘Welke emoties zijn in het geding?’ en ‘Worden deze emoties 
gepast ingezet?’. 
 
Rolmodellen en voorbeeldfuncties 
De deugdethiek heeft grote aandacht voor rolmodellen en voorbeeldfuncties. Zij wijst op 
de sociale inbedding van handelingen in een tijd, waarin de taal van het individualisme 
overheersend is. Door de vraag te stellen of de handeling een invulling van goed leven is, 
agendeert de deugdethiek inhoudelijke kwaliteiten waarop mensen gericht behoren te 
zijn. Zo biedt ze een tegenwicht tegen kwantitatief managementvocabulaire. 
 
Aanzetten tot excellentie en virtuositeit 

De deugdethiek is ook kritisch in die zin, dat ze voortdurend aanzet tot ‘excellentie’ en 
‘virtuositeit’. De deugdethiek eist van mensen dat ze zich voortdurend verbeteren. Dit 
maakt van ethiek méér dan het (gemakzuchtig) navolgen van regels. De deugdethiek 
heeft ook een positieve inzet. Integriteit wordt nog steeds primair negatief ingevuld: 
non-corrupt en non-frauduleus. Toch is de deugdethiek er niet primair op uit het slechte 
op te sporen en te bestraffen. Ze wil vooral het goede benadrukken. 
 
Inhoud dvd  

De dvd begint met een korte uitleg over de hedendaagse integriteitsdiscussie en lacunes 
die haar kenmerken. Daarna volgt een toelichting op de deugdethiek en gaan we in op 
haar mogelijkheden in deze lacunes te voorzien. Hierna schetsen we integriteit als deugd. 
Vervolgens komt de relevantie van de vier kardinale deugden voor ambtelijk handelen 
aan bod: rechtvaardigheid, moed, matigheid en verstandigheid. De dvd sluit af met 
praktische richtlijnen. De presentatievormen zijn gevarieerd. Met name in het eerste deel 
is er een verteller, met enkele kleinere projecties op de achtergrond. Ook zijn er 
grafische middelen, zoals animaties. Daarnaast zijn in het voorbereidingstraject twintig 
mensen geïnterviewd, die nauw bij integriteitsbeleid zijn betrokken. Interviewfragmenten 
hiervan verrijken de dvd.  
 
De totale afspeelduur is ongeveer vijftig minuten.  
 
De dvd is te verkrijgen via het bestelformulier op de website. 
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Over BIOS 

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), is een initiatief van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en onderdeel van het 
CAOP. 
BIOS stimuleert en ondersteunt het publieke domein bij het opzetten en implementeren 
van integriteitsbeleid. Daarmee heeft de inzet van BIOS vooral een preventief karakter. 
 
BIOS biedt: 
• kennis en expertise op het gebied van integriteit(sbeleid) in binnen- en buitenland 
• praktisch toepasbare integriteitsinstrumenten en –producten 
• uitwisseling van expertise en ervaringen met en tussen publieke organisaties 
• ondersteuning bij de implementatie van integriteitsbeleid 
 
Kijk op www.integriteitoverheid.nl voor meer informatie. 
 
Contact: 
Lange Voorhout 13  
2514 EA Den Haag  
Postbus 556 
2501 CN Den Haag 
 
070-3765937  
info@integriteitoverheid.nl 


