
Risicoanalyse 
integriteit kandidaat-
gedeputeerden

De statenverkiezingen 2023 komen eraan! Hoog tijd om 
afspraken te maken over de risicoanalyses integriteit 
voor kandidaat-gedeputeerden. Integriteit vormt 
immers de basis van de geloofwaardigheid van het 
openbaar bestuur.
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Doel van de risicoanalyse
De risicoanalyse integriteit biedt u belangrijke voordelen:

 • Inzicht in mogelijke risico’s en knelpunten op het gebied 

van integriteit. – De rapportage gaat onder andere in op 

nevenfuncties en financiële belangen van de (familie van 

de) kandidaat, incompatibiliteiten en andere activiteiten die 

(mogelijk) strijdig zijn met wetgeving en/of het belang van 

uw provincie.

 • Advies op maat over hoe om te gaan met eventuele risico’s en 

knelpunten (beheersmaatregelen). Een advies kan zijn om 

een nevenfunctie te beëindigen of financiële belangen 

transparant te maken.

 • Bewustwording op het gebied van integriteit bij kandidaat-

gedeputeerden. Met de risicoanalyse werkt u nog voor 

benoeming aan het integriteitsbewustzijn van de kandidaten.

Uit de honderden risicoanalyses die Berenschot sinds 2014 

uitvoerde, blijkt dat bij 80% van de kandidaten sprake was 

van een of meer risico’s. Dit onderstreept het belang van de 

risicoanalyse.

“Dankzij de risicoanalyse van Berenschot heb ik zicht 

gekregen op kwetsbaarheden bij een bestuurder 

die ik op basis van een gesprek niet boven tafel had 

gekregen” – opdrachtgever van een risicoanalyse 

integriteit

Kies voor ervaring!
Berenschot heeft tien jaar ervaring met het uitvoeren van 

risicoanalyses integriteit. 

 • Onze risicoanalyse integriteit is een beproefde en 

zorgvuldige methode. 

 • Een nieuw onderdeel is een geautomatiseerde 

socialmediascreening. We nemen dus ook het online gedrag 

mee in de risicoanalyse. 

 • Het persoonlijke gesprek met de kandidaat-gedeputeerde 

wordt face to face of digitaal gevoerd door twee ervaren 

adviseurs.

 • Berenschot heeft een vergunning op basis van de Wet 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

en is erkend als particulier onderzoeksbureau. Ook is 

Berenschot aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Alle kandidaten kunnen tijdens de collegeperiode gebruik 

maken van onze telefonische helpdesk integriteit. Met deze 

gratis helpdesk voorzien we gedeputeerden van advies bij 

dilemma’s op dit gebied.

“Het gesprek met de Berenschot-adviseurs heeft mij 

nieuwe inzichten gegeven in hoe ik als bestuurder kan 

handelen” – kandidaat bestuurder
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Aantrekkelijke voorwaarden
 • Zodra de kandidaten bekend zijn, kunnen wij starten met 

de risicoanalyse. Indien gewenst kunnen wij deze binnen 

een week uitvoeren.

 • Wij werken met een vaste prijs per kandidaat. Als u meer 

kandidaten wilt laten onderzoeken, ontvangt u korting naar 

rato. 

 • Indien wij recentelijk een risicoanalyse hebben uitgevoerd 

bij een kandidaat, verzorgen wij tegen gereduceerd tarief een 

update.

Interesse?
Staat integriteit hoog in het vaandel bij uw provincie en wilt u 

investeren in een geloofwaardig bestuur? Neem dan voor meer 

informatie over de werkzaamheden rond een risicoanalyse en/

of een offerte contact op met Ronald van der Mark  

(06-55364793, r.vandermark@berenschot.nl) of  

Laurens Vellekoop (06-12793399, l.vellekoop@berenschot.nl).  

Zij vertellen u er graag meer over. Of kijk op onze website:  

www.berenschot.nl/risicoanalyse-integriteit 
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