
Integriteit op de werkvloer
  

Plenair interview
“Wat betekent integriteit binnen uw organisatie?” 
Monique de Witte-van den Haak en Sandra van Heukelom-Verhage (beiden advocaat-partner arbeids- 
en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken) bespreken deze vraag vanuit publiek en corporate perspectief 
met Mirjam Sterk (vicevoorzitter Onderzoeksraad Integriteit Overheid) en Ronald Jeurissen (hoogleraar 
Business Ethics bij Nyenrode Business Universiteit).

Workshops
1. “Integriteit. Waar ligt de grens voor een ambtenaar?” door Ruben van Arkel en Marije Schneider, 

beiden advocaat arbeids- en ambtenarenrecht bij Pels Rijcken 
In deze workshop worden eerst de integriteitsnormen zoals die gelden voor ambtenaren kort 
besproken. Vervolgens wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak ingegaan 
op de vraag wanneer een ambtenaar zich schuldig maakt aan niet-integer gedrag en welke 
rechtspositionele consequenties daaraan verbonden kunnen worden.

2. ”Integriteit. Waar ligt de grens voor een werknemer?” door Annette de Jong en Loes Wevers,  
beiden advocaat arbeidsrecht bij Pels Rijcken 
Wat zijn nu eigenlijk de spelregels? Tijdens deze workshop zullen aan de hand van 
praktijkvoorbeelden de kaders worden geschetst van klokkenluiden, het belang van beleid binnen 
een organisatie, het gebruik van sociale media op en buiten de werkvloer en de arbeidsrechtelijke 
consequenties die kunnen worden verbonden aan niet-integer handelen.

3. “Communiceren in de Crisis”, door Frans van der Grint, Strategy Director bij Hill+Knowlton Strategies 
Een crisis komt altijd onverwacht en kan in zeer korte tijd enorme reputatieschade aanrichten. Een 
organisatie die echter in een crisissituatie haar doelgroepen daadkrachtig tegemoet treedt met 
een heldere, eenduidige boodschap, kan veel schade voorkomen en een kostbaar bedrijfsprofiel 
behouden. In deze workshop wordt ingegaan op de do’s en don’ts van crisiscommunicatie.

Paneldiscussie
Pieter Paul van Lelyveld (head of Business Integrity bij Shell), Marianne Graafland (senior adviseur 
arbeidsvoorwaarden bij KPN), mr. Paul van der Flier (hoofd Juridische Zaken en juridisch adviseur bij 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en Paul Heijnis (landelijk vertrouwenspersoon integriteit 
en compliance officer bij het Ministerie van Financiën), discussiëren over hoe zij in hun organisatie 
integriteit in praktijk brengen.
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