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Integrity as a Service
Leeft het onderwerp integriteit binnen
uw organisatie? Of is het onderwerp
naar de achtergrond verschoven?
Deloitte biedt de oplossing die ervoor
zorgt dat integriteit daadwerkelijk
(weer) gaat leven binnen uw
organisatie, namelijk “Integrity as a
Service”.
Uw uitdaging
Integriteit is een steeds terugkerend thema in de
(semi)publieke sector. U kunt binnen uw organisatie
aandacht aan het onderwerp besteden door
bijvoorbeeld het organiseren van een dilemma training
of workshop. Maar bij de meeste organisaties in de
(semi)publieke sector vinden dergelijke trainingen soms
maar één keer in de paar jaar plaats, voor een beperkte
groep medewerkers, waarna het thema integriteit weer
naar de achtergrond verdwijnt. Dit terwijl goed
geïmplementeerd integriteitsmanagement juist kansen
biedt om de professionaliteit van uw organisatie en
medewerkers te vergroten. Daarbij is het onze visie dat
de in te zetten interventies om de integriteit van de
organisatie en de medewerkers verder te ontwikkelen
afhankelijk is van onder andere tijd, plaats en context.
Door het uitvoeren van goed integriteitsmanagement
wint u het vertrouwen van uw stakeholders, verkleint u
de kans op reputatieschade en voldoet u op het gebied
van integriteit aan wetgeving en richtlijnen voor
(semi)publieke organisaties.
Onze oplossing
Met onze oplossing “Integrity as a Service” geeft u
daadwerkelijke
invulling
aan
het
integriteitsmanagement van uw organisatie. U krijgt van ons een
ervaren consultant toegewezen, een integriteitscoach,
die u op afroep ondersteuning kan bieden bij het ‘levend
houden’ van integriteit binnen uw organisatie. In de
vorm van een abonnement neemt u daarbij jaarlijks voor
een vast bedrag één van onze integriteitsmodules van
ons af, al naar gelang uw behoefte op dat moment.

Modulaire opbouw
“Integrity as a Service" start indien gewenst met het
beoordelen van de huidige kwaliteit van het
integriteitsmanagement van uw organisatie.
Vervolgens heeft u onder andere de keuze uit de
volgende modules:

Dilemmaworkshop en awarenesstraining
Binnen deze module worden dilemmaworkshops en
awareness trainingen verzorgd, waardoor (blijvende)
bewustwording wordt gecreëerd rondom de thema’s
integriteit en fraude. Deze workshops kunnen in iedere
gewenste samenstelling en in diverse varianten worden
aangeboden: voor medewerkers, voor management,
voor bestuur, maar ook voor raden van
commissarissen.
Frauderisicoanalyse
Binnen deze module helpt Deloitte organisaties binnen
de (semi)publieke sector inzicht te krijgen in de
frauderisico’s van de organisatie en de beheersing
hiervan. Desgewenst kunnen hierbij ook de
integriteitsrisico’s inzichtelijk worden gemaakt.
Klokkenluider en incidentmelding systeem
Melders of klokkenluiders kunnen binnen deze module
inloggen op een systeem, waarbij zij anoniem een
incident kunnen melden. Door Deloitte worden deze
meldingen beoordeeld en worden conform uw
klokkenluidersregeling de verantwoordelijke personen
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binnen uw organisatie geïnformeerd. Daarbij vindt
eveneens afstemming plaats over de te nemen
vervolgstappen.
Vaststellen en implementatie gedragscode
Bij afname van deze module worden in workshops voor
bestuur, management en/of medewerkers, de waarden
en normen van uw organisatie vertaald in een
gedragscode voor de organisatie, waarna wij u
ondersteunen bij het implementeren van de
gedragscode.
Vaststellen en implementatie integriteitsbeleid
Binnen deze module wordt samen met u het
integriteitsbeleid van uw organisatie voor de komende
beleidscyclus vastgesteld en geïmplementeerd.
Vaststellen en implementatie diverse regelingen
Bij afname van deze module worden samen met u
bijvoorbeeld
een
klokkenluidersregeling,
een
onderzoeksprotocol,
een
regeling
ongewenste
omgangsvormen en/of een regeling omgaan met
bedrijfsmiddelen opgesteld en geïmplementeerd.
Review beheersingsmaatregelen integriteit
Binnen deze module wordt de kwaliteit en het niveau
van uw integriteitsbeleid in kaart gebracht en worden
verbetermaatregelen voorgesteld.
Screening op risico’s ten aanzien van reputatie en
integriteit (toekomstige) werknemers
Bij afname van deze module wordt in een kort
tijdsbestek onderzoek verricht naar de mogelijke risico’s
ten aanzien van de reputatie en de integriteit van uw
huidige en toekomstige medewerkers.
Screening op reputatie en integriteit (potentiële)
leveranciers of samenwerkingspartners
Bij afname van deze module wordt ten aanzien van
(potentiële) leveranciers of samenwerkingspartners een
screening uitgevoerd (Third Party Due Diligence) om u
te ondersteunen bij besluitvorming omtrent het sluiten
van overeenkomsten of het aangaan van een
samenwerkingsverband.

De bovenstaande modules zijn een selectie van ons
aanbod op het gebied van integriteitsmanagement en
fraudebeheersing en zijn voortdurend in ontwikkeling.

Wat het u oplevert
 Door “Integrity as a Service” is integriteit en
fraudepreventie geen éénmalige aangelegenheid,
maar een blijvend en vast onderdeel van uw
bedrijfsvoering, waardoor het zich voortdurend
ontwikkeld en verbeterd.
 Deloitte heeft een ervaren team van experts die u
ondersteuning kunnen bieden bij het levend houden
van integriteit binnen uw organisatie.
 Door intensief met elkaar samen te werken op het
gebied van integriteit en fraudepreventie, leren wij
uw organisatie en de cultuur van uw organisatie
goed kennen, waardoor wij u op een doeltreffende
en doelmatige wijze kunnen ondersteunen.
 De abonnementskosten zijn laag en voorspelbaar in
vergelijking met éénmalige activiteiten op het gebied
van integriteit en integriteitsmanagement.
 “Integrity as a Service” helpt u met het voldoen aan
weten
regelgeving
voor
(semi)publieke
organisaties op het gebied van integriteit.
Deloitte heeft jarenlange ervaring binnen het rijk,
provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorg- en
onderwijsinstellingen
op
het
gebied
van
integriteitsmanagement en fraudepreventie.
Door “Integrity as a Service” gaat integriteit
daadwerkelijk leven binnen uw organisatie en blijft het
niet bij éénmalige activiteiten.
Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen
voor advies op het gebied van integriteit,
fraudepreventie en -beheersing.
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