
Integriteitsgame
Wat is het?
 • Een online training voor álle gemeente ambtenaren 

 • Ambtenaren ervaren via ons online platform dilemma’s  

uit hun eigen praktijk – in first person en met animaties

 • De game is het startpunt voor teamsessies over ervaren dilemma’s

Wat levert het op?
 • Integriteit op de agenda op een leuke en laagdrempelige manier

 • Inzicht in de resultaten per team en voor de totale organisatie 

 • Een goed gesprek over integriteit 

 • Agenda voor de versterking van integriteit

Ons aanbod
 • Game voor alle 

medewerkers 

 • Rapportage met resultaten 

organisatie en teams

 • Versterkingsagenda 

integriteit

 • Bijeenkomst met het MT

Optioneel
 • Teamsessies

Een festival om niet te 

vergeten

Als beleidsmedewerker 

economie en toerisme kom 

je voor allerlei dilemma’s te 

staan rondom de organisatie 

van een groot evenement...

Vrij gezellig

Als teamleider zit je in je 

maag met een losbandige 

medewerker die zijn vrij-

gezellenfeest viert in het 

café waar hij ook toezicht

op houdt…  Zorgen om jeugdhulp

Als medewerker jeugdhulp 

word je geconfronteerd  

met heftige problematiek.  

Je twijfelt continu tussen  

het goed doen en het  

goede doen...

 

Groene vingers

Als medewerker 

groenonderhoud gebruik 

je dagelijks gereedschap 

dat ook thuis goed van pas 

komt. En wat doe je als de 

buurtbarbecue uit de hand 

dreigt te lopen...

Het doek valt

Als beleidsmedewerker 

cultuur ben je te gast op 

de feestelijke jaaropening 

van het plaatselijke theater. 

Achteraf had je liever niet 

willen gaan... 

Scheef wonen

Als medewerker project-

ontwikkeling sta je tussen 

verschillende vuren: een 

veeleisende leidinggevende, 

een strakke planning en een 

ingehuurde projectleider die 

anders werkt dan je gewend 

bent…

Aan het front

Als frontoffice medewerker 

krijg je een alarmerend 

bericht van een burger. 

Vanuit de organisatie krijg 

je het verzoek er vooral niet 

te veel aandacht aan te 

besteden...

Grenzen aan loyaliteit

Als ondersteuner van een 

directeur staat loyaliteit bij 

jou voorop. Langzaam wordt 

dit steeds meer op de proef 

gesteld...  


