
HANDOUT INTEGRITEIT IN INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Handelingsruimte donor-uitvoerder direct (of op afstand) betrokken bij implementatie 

van project  

Integriteit gaat over het inrichten van het samenwerkproces teneinde met elkaar de doelstellingen 

van het project te halen. Op een manier die voldoet aan afgesproken waarden en normen. Waarbij 

de waarden en normen zijn vertaald in gedeelde, duidelijke verwachtingen rondom gedrag.  

Het volgende 3-luik biedt houvast voor het werken aan integriteit binnen de project omgeving.  

a. Vooraf 

b. Tijdens  

c. Bij schending  

Ad a.)  Vooraf: Verkenning teamcultuur: maak een cultuurfoto  

 Hoe is de formele macht verdeeld? En de informele? Hoe verloopt het communicatie 

proces? Wie neemt de besluiten? Hoe zijn de omgangsvormen?  

 Zijn er heldere normen en waarden over de te behalen resultaten met elkaar en de 

samenwerking?  

 Welke geschreven en ongeschreven regels bestaan er? Is er een gedragscode? Is er 

een administratie systeem?  

 Welke verleidingen zijn er? Risico analyse maken om bananenschillen te ontdekken? 

Aanleiding van een i-schending is vaak een verleiding.  

 Hoe wordt gedrag in stand gehouden? Hoe wordt er gestuurd op gedrag? (straffen, 

belonen….)  

Ad b.) Tijdens:  Op individueel niveau: persoonlijk toetsingskader: Werken aan een cultuur 

van verantwoordelijkheid gaat over:leren de juiste vragen stellen:  

1) Waar ligt het gevoelige punt, wat is de mogelijke i-issue?   

2) Wie zijn belanghebbenden? Wiens belangen en behoeften worden beïnvloedt door mijn 

actie? Als ik dit doe, houd ik dan voldoende rekening met rechten, belangen en behoeften 

van anderen?  

3) Welke voor en welke tegen argumenten kan ik aanvoeren voor  

mijn actie?  

4) Welke conclusie trek ik en waarom? Hoe communiceer ik hierover?   

Tijdens: Team ontwikkeling: werken aan een cultuur waarin samenwerken (en 

dilemma’s) besproken kan worden:  

1) Leren uitspreken: wat vind je en waarom, wat zijn jouw belangen en wat zijn die van 

anderen, wat is je doel, welke problemen en dilemma’s spelen een rol bij bepaald gedrag? 

Welke waarden liggen eronder?  

2) Leren bespreken: luisteren naar elkaar’s perspectieven / meervoudig kijken/ in relatie tot 

de context, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?  

3) Afspreken: wat spreken we af over welke verleidingen? Welke gedragslijnen vinden we 

met elkaar belangrijk? Hoe houden we ons eraan? Wanneer en hoe kijken we of het ons 

lukt ons hieraan te houden. What if?  

4) Aanspreken: elkaar durven aanspreken op gemaakte afspraken  

Ad c.)  Bij schending 

Daadwerkelijke aanpak  

1) Check de feiten, toets aan kader. Probeer mensen mee te krijgen in het aan de orde 

stellen van de issue 

2) Freeze: bewust stilstaan en issue vastpakken: inhoud bespreking: wat zie/hoor/ wat is 

effect / anderen bewust? Wat is verhaal van de ander/ waar zitten de verschillen in 

zienswijzen? Waar overeenkomsten als het tegen kader wordt gehouden, welke norm is 

dan juist?  

3) Hoe voorkomen een volgende keer? Wat heb jij en de ander(en) nodig? 


