Integriteitstoets
kandidaat-gedeputeerden
Een goede start van het nieuwe college

Op 20 maart 2019 zijn er provinciale statenverkiezingen. Daarna
worden er weer nieuwe colleges geformeerd. Dit is het moment om
bestuurders te toetsen op de risico’s op het gebied van integriteit.
Met de integriteitstoets van Berenschot reduceert u de kans op
onaangename verrassingen, vergroot u het integriteitsbewustzijn
van kandidaten en biedt u het nieuwe college een solide basis.
Impact van de integriteitstoets

Kies voor de ervaring!

De integriteitstoets biedt u de volgende belangrijke voordelen:

•• De integriteitstoets van Berenschot is een beproefde
methode. De toets is in de afgelopen jaren bij drie

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

provincies (Zeeland, Limburg en Noord-Holland)

van integriteit. – De rapportage gaat onder andere in op

uitgevoerd. Maar ook bij acht waterschappen (o.a. Amstel

nevenfuncties en financiële belangen van de (familie van

Gooi en Vecht, Brabantse Delta en De Dommel). Daarnaast

de) kandidaat, incompatibiliteiten en andere activiteiten die

is de toets na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bij

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

292 kandidaat wethouders uitgevoerd in 78 gemeenten.

de provincie.
•• Het persoonlijk gesprek met de kandidaat wordt face-to-face
•• Advies op maat over hoe om te gaan met deze mogelijke

gevoerd door twee ervaren Berenschotadviseurs.

risico’s en knelpunten. – Een advies kan zijn om een
nevenfunctie te beëindigen of financiële belangen
transparant te maken.

•• Berenschot heeft een vergunning op basis van de Wet
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
en is erkend als particulier onderzoeksbureau. Ook is

•• Bewustwording op het gebied van integriteit bij

Berenschot aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

kandidaten. – Met de integriteitstoets wordt nog voor
benoeming gewerkt aan het integriteitsbewustzijn van de
kandidaten.

•• Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid om tijdens
de collegeperiode gebruik te maken van onze telefonische
helpdesk integriteit. Deze gratis helpdesk voorziet
bestuurders van advies bij dilemma’s op dit gebied.
•• Indien gewenst kunnen wij de toets binnen een week
uitvoeren.

In zes stappen weet u meer
De integriteitstoets van Berenschot bestaat uit
zes praktische stappen.
Informatiebrief - door middel van een informatiebrief stellen wij de kandidaat op de hoogte van de

“Dankzij de integriteitstoets van Berenschot
heb ik zicht gekregen op kwetsbaarheden bij
een kandidaat die ik op basis van een gesprek
niet boven tafel had gekregen”


– opdrachtgever integriteitstoets

toets, de processtappen en wat er met de verzamelde
informatie gebeurt.
Vragenlijst kandidaat - de kandidaat ontvangt een

Aantrekkelijke voorwaarden

link naar een digitale vragenlijst. De vragen hebben

Zodra de kandidaten bekend zijn, kunnen wij van start gaan.

onder meer betrekking op nevenfuncties, financiële

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

belangen en risicovolle activiteiten.

kandidaten wilt laten toetsen, ontvangt u korting naar rato.
Indien een kandidaat recentelijk een integriteitstoets heeft

Openbaar bronnenonderzoek - we verrichten

gehad, voorzien wij tegen gereduceerd tarief in een update.

openbaar bronnenonderzoek naar de achtergrond van
de kandidaat. Hiervoor raadplegen we onder andere

Goed van start?

(sociale) media, Google en het handelsregister van de

Zet u in op een goede start met het nieuwe college? Dan

Kamer van Koophandel.

biedt de integriteitstoets een solide basis. Neem voor
meer informatie, een uitgebreide beschrijving van de

Informatie-uitvraag provincie - op basis van alle

werkzaamheden en/of een prijsopgave contact op met Ronald

tot dan toe verzamelde informatie doen we een

van der Mark (06-55364793, r.vandermark@berenschot.nl).

informatie-uitvraag aan de provincie. Deze uitvraag
heeft betrekking op de aanwezigheid van financiële
en beleidsmatige relaties tussen de provincie en
activiteiten van de (familie van de) kandidaat.
Diepte-interview kandidaat - twee adviseurs houden
een diepte-interview met de kandidaat. Tijdens dit
interview verhelderen we eventuele onduidelijkheden

in een vragenlijst laten vatten. Verder nemen we met

“Berenschot heeft mij concrete handvatten
gegeven zodat de kans om te struikelen over
een integriteitskwestie veel kleiner zal zijn”

de kandidaat dilemma’s door en adviseren we deze



en bespreken we mogelijke risico’s. Ook stellen we
tijdens dit gesprek (persoonlijke) vragen die zich niet

– kandidaat bestuurder

over hoe om te gaan met risico’s en knelpunten.
Rapportage - onze rapportage bevat een overzicht
van de verkregen informatie en inzicht in mogelijke
risico’s en knelpunten in verband met de toekomstige
bestuursfunctie. Voordat we de rapportage aan
de opdrachtgever aanbieden, leggen we deze ter
wederhoor voor aan de kandidaat.

“Het gesprek met de Berenschot-adviseurs
heeft mij nieuwe inzichten gegeven in hoe ik als
bestuurder kan handelen”

– kandidaat bestuurder
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers
wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private
sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toe
pasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten
kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

