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Onze eerste ervaringen en de contacten met 
melders en medewerkers van JenV helpen ons 
om de werkwijze van de commissie verder te 
verbeteren. We signaleren dat onze werkwijze 
op de volgende punten nog extra toelichting kan 
gebruiken: 

• De commissie is er niet alleen voor meldingen 
over het gedrag van de hoogste leidinggeven-
den, zoals directeuren, DG’s en de SG. In het  
instellingsbesluit staat uitdrukkelijk dat het kan 
gaan om alle leidinggevenden, dus ook de direct 
leidinggevende, een teamleider of projectleider.

• Wij informeren niemand over de melding als 
de melder dat niet wil. Het contact met onze 
commissie begint op vertrouwelijke basis. We 
spreken eerst uitvoerig met de melder. Als we 
daarna met de melding aan de slag gaan, is het 
meestal niet mogelijk de anonimiteit van de 
melder volledig te garanderen. Maar we zullen 
de melder daarover informeren en niets doen 
zonder zijn of haar toestemming.

• We kijken ook naar wat de organisatie zelf 
al heeft gedaan met het vermoeden van de 
melder. Als een melding intern niet is opgepakt 
zonder goede redenen, doen wij als commissie 
eerst een stap opzij. We blijven wel in contact 
met de melder. Als de organisatie de melding 
niet of onvoldoende onderzoekt, kan de com-
missie alsnog de melding in behandeling nemen.

• Goed onderzoek kost tijd. Zonder vooringe-
nomenheid en met een open opstelling naar 
beide partijen, doen we hoor en wederhoor. Een 
onderzoek kost al vlug zes tot negen maanden, 
gerekend vanaf het begin van de melding. Dat 
blijkt voor een melder nog weleens tegen te 
vallen.

• In het instellingsbesluit van de commissie 
staan onze taken en mogelijkheden genoemd. 
We moeten afwegen of iets wel of niet tot 
onze taak behoort. In twijfelgevallen kiezen 
wij eerder voor een wat ruimere invulling van 
onze opdracht, volgens de bedoelingen van het 
instellingsbesluit.

Op 1 februari 2020 werden wij, Edith 
Snoeij, Anne Mieke Zwaneveld en 
Frank Kerckhaert, namens de minister 
van JenV benoemd in de nieuwe  
Integriteitscommissie JenV. Onderdak 
en secretariële ondersteuning vonden 
we bij het CAOP in Den Haag. Op 1 juni 
2020 konden we het meldpunt openen. 
Vanaf dat moment kunnen medewer-
kers van het ministerie via de website 
meldpuntintegriteitjenv.nl of via  
het gratis telefoonnummer 0800 - 
223 12 33 meldingen bij de commissie 
doen. Op de website staat duidelijk 
uitgelegd welke meldingen we in 
behandeling kunnen nemen en hoe 
we werken. Uitgangspunt daarbij zijn 
onze kernwaarden: onafhankelijkheid, 
deskundigheid, veiligheid en betrouw-
baarheid.

Tot eind 2020 zijn er zestien mel-
dingen gedaan. We zijn blij dat deze 
melders de weg naar de commissie 
nu al hebben gevonden en conclude-
ren daaruit dat het meldpunt in een 
behoefte voorziet.  

We constateren tegelijkertijd dat de 
commissie nog meer bekendheid mag 
krijgen bij de medewerkers van JenV. 
Daar blijven we aan werken. 

Zoals dit jaarverslag verderop laat 
zien is er in de eerste maanden veel 
ontwikkeld en in gang gezet, ondanks 
de beperkte communicatiemogelijk-
heden vanwege de coronamaatrege-
len. Maar zoals altijd is ‘the proof of 
the pudding in the eating’. Aan ons 
de opdracht om in 2021 te laten zien 
dat de integriteitscommissie inder-
daad een nuttige extra mogelijkheid 
betekent voor de medewerkers van 
het ministerie van JenV. Natuurlijk zal 
niet elke melder gelijk krijgen. Maar 
iedereen, de melder én degene over 
wie de melding gaat, kan er op ver-
trouwen dat we onbevooroordeeld en 
onafhankelijk te werk gaan. De beoor-
deling van onze inzet is uiteindelijk 
aan alle betrokken medewerkers.

Frank Kerckhaert
Voorzitter

Na veel gesprekken in de departementale on-
dernemingsraad, in de diverse vakbonden en 
in de departementsleiding zette het ministerie 
van JenV in 2020 een gedurfde stap. Een unie-
ke stap in overheidsland. Voor medewerkers 
met een vermoeden van een misstand, integri-
teitsschending of benadeling na een melding 
kwam er naast de bestaande interne mogelijk-
heden een extra mogelijkheid om een melding 
te doen. Een nieuw, onafhankelijk meldpunt, 
gevestigd buiten het ministerie.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/05/28/instellingsbesluit-integriteitscommissie-voor-het-ministerie-van-justitie-en-veiligheid-icjenv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/05/28/instellingsbesluit-integriteitscommissie-voor-het-ministerie-van-justitie-en-veiligheid-icjenv
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl
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De Integriteitscommissie JenV bestaat uit drie commissieleden, die na een sollicitatieprocedure zijn benoemd namens  
de minister van Justitie en Veiligheid. Ze hebben alle drie veel ervaring op het gebied van integriteitskwesties.

Frank Kerckhaert was 10 jaar 
directieraadslid van de VNG en 
aansluitend 12 jaar burgemeester 
van Hengelo (Ov). Daarna vervulde hij 
diverse deeltijdfuncties, waaronder 
voorzitter van de Onderzoeksraad 
Integriteit Overheid.

Edith Snoeij heeft haar loopbaan 
doorgebracht bij Abvakabo FNV. 
De laatste jaren, van 2004 tot en 
met 2011, als voorzitter. Sindsdien 
vervult zij een aantal bestuurs- en 
toezichthoudende functies, deels 
in de pensioensector, deels in het 
publieke domein.

Anne Mieke Zwaneveld is sinds 
2010 gemeentelijk ombudsman in 
Rotterdam en meerdere andere 
gemeenten in de regio Rotterdam-
Rijnmond. Daarvoor is zij onder 
andere officier van justitie geweest 
en vice-president in de strafsector 
van de rechtbank in Rotterdam.

Omdat de commissie volledig buiten het ministerie van Justitie en Veilig-
heid is geplaatst en zelf verantwoordelijk is voor haar budget, is de com-
missie ook geheel onafhankelijk. Het secretariaat wordt gevoerd vanuit 
het CAOP. Ook de digitale omgeving van de Integriteitscommissie JenV 
wordt vanuit het CAOP beheerd. Op die manier kunnen meldingen met de 
grootste zorg worden behandeld in een veilige omgeving.

https://www.youtube.com/watch?v=7c89t7AIRWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7c89t7AIRWU&feature=youtu.be
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Communicatie
•  Contact met alle diensten binnen JenV
•  Artikelen in vakbladen
•  Communicatiemiddelen voor de diensten  

binnen JenV, zoals:
 •  Flyer •  10-stappenplan
 •  Video •  Interview
 •  Podcast

Activiteiten
•  24 commissievergaderingen
•  16 gesprekken met melders en  

8 wederhoorgesprekken
•  Gesprekken gevoerd met onder 

meer:
 •  Auditdienst Rijk
 •  Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI)
 •  DOR en vakbonden
 •  Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND)
 •  Inspectie JenV
 • Huis voor Klokkenluiders
 •  Korpsleiding Nationale Politie 

en ombudsfunctionaris
 •  Minister Ferd Grapperhaus
 •  Minister Sander Dekker
 •  Openbaar Ministerie
 •  Secretaris-generaal JenV

meldpuntintegriteitjenv.nl

Meldingen
16 meldingen ontvangen, 
waarvan 2 anoniem. Wat is 
daarmee gedaan?
•   1 melding afgerond met een 

rapport (januari 2021)
•   3 onderzoeken geopend
•   8 recente meldingen zijn nog 

ter beoordeling
•   1 melder begeleid naar een 

ander traject
•   3 meldingen in overleg met 

de melder voor onderzoek 
terugverwezen naar de eigen 
organisatie

Commissie

                     

Bereik website

879 
website-
bezoeken

590 
unieke

bezoekers

3:24 
minuten

per pagina

2.705 
pagina- 

bezoeken
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10 stappen van het meldingsproces Artikel in Binnenlands Bestuur

Interview in FNV Magazine

Interview op de website

Artikel in Binnenlands Bestuur

Flyer

Podcast INDFlyer

meldpuntintegriteitjenv.nl

Op mijn werk  
is iets niet  
in orde.  
Waar kan ik  
dit melden?

1 Ga naar www.meldpuntintegriteitjenv.nl

2 Klik op de knop ‘Ik wil een melding doen’

3 Vul de gegevens in op het formulier

4 Klik op ‘Indienen’ 

Je kunt ook mailen: meldpuntintegriteitjenv@caop.nl.  

Of bel gedurende kantoortijden naar: 0800 - 223 12 33

Heb je nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen  

op onze website.

meldpuntintegriteitjenv.nl

https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/de-10-stappen-van-het-meldingsproces/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/durf-integriteitsschendingen-te-melden/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/integriteitscommissie-wil-gevonden-worden/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/voorzitter-frank-kerckhaert-aan-het-woord-over-integriteit/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/nieuw-bij-jenv-een-onafhankelijke-integriteitscommissie/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/wp-content/uploads/2021/03/JenV_flyer_PP28.pdf 
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/integriteitscommissie-wil-gevonden-worden/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/durf-integriteitsschendingen-te-melden/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/nieuw-bij-jenv-een-onafhankelijke-integriteitscommissie/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/voorzitter-frank-kerckhaert-aan-het-woord-over-integriteit/
https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/de-10-stappen-van-het-meldingsproces/
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Het ministerie van JenV heeft 
voor 2020 een budget aan 
de commissie toegekend. De 
commissie heeft 58% van dit 
budget gebruikt. De uitgaven 
bedragen in totaal € 552.000.  
 
Dit bedrag is besteed aan:
•  vergoeding voor de 

commissieleden conform  
het instellingsbesluit

•  kosten van de eerste 
onderzoeken

• ondersteuning van de commissie
• communicatie

Besteding van het budget

• Commissie

•  Ondersteuning en communicatie

• Onderzoekskosten

• Niet besteed

€ 97.000

€ 356.000

€ 99.000

€ 393.000

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/05/28/instellingsbesluit-integriteitscommissie-voor-het-ministerie-van-justitie-en-veiligheid-icjenv
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In dit jaarverslag hebben we een korte terugblik gegeven op het werk van de Integriteitscommissie JenV in 2020.  
Ondertussen gaan onze werkzaamheden natuurlijk gewoon door. Vanaf juni 2020 tot begin 2021 zijn er bij het meldpunt  
zestien meldingen binnengekomen. Het eerste onderzoek is in januari 2021 afgerond. De geanonimiseerde samenvatting  
van het adviesrapport vind je op onze website.

We hopen dat medewerkers die te 
maken hebben met integriteits-
schendingen ook in 2021 het meldpunt 
weten te vinden. Meldingen nemen 
we altijd zelf in behandeling. Dat 
betekent niet dat we altijd meteen een 
onderzoek opstarten. Soms kan het 
beter zijn dat de melding eerst intern 
in de organisatie wordt opgepakt. Dit 
laten we dan de organisatie weten na 
overleg met de melder. Zelf blijven we 
de zaak wel volgen, maar meer op de 
achtergrond. Het is ook mogelijk dat wij 
een melding moeten doorverwijzen naar 
andere instanties. De commissie helpt 
de melder dan op weg. Maar natuurlijk 
zullen er ook meldingen binnenkomen 
die de commissie aanleiding geven 
om een onderzoek op te starten. 
We verwachten in 2021 een aantal 
adviesrapporten uit te brengen met 
de resultaten van deze onderzoeken. 
Heel belangrijk voor ons is uiteraard 
hoe het bevoegd gezag reageert op het 
oordeel en de eventuele adviezen van 
de commissie.

Bekendheid vergroten
De commissie is er voor de 
medewerkers van JenV. Ongeveer 
30.000 medewerkers moeten ons 
kunnen vinden wanneer dat nodig is. 
Daarom blijven wij ons in 2021 ervoor 
inzetten om de bekendheid van de 
commissie en de meldingsbereidheid te 
vergroten. Hoe doen we dat?

1. Contacten leggen
Net als in 2020 zullen we in 2021 
overleggen met organisaties die voor 
ons werk belangrijk kunnen zijn, zoals 
de Rijksrecherche. We maken daarbij 
werkafspraken voor die situaties waarin 
we met elkaar te maken hebben. In 2021 
zullen we een kennismakingsbezoek 
brengen aan de dienstonderdelen 
binnen JenV waar we nog niet zijn 
geweest. Ook willen we ons als 
commissie presenteren op verschillende 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld van 
dienstonderdelen, van directies, van 
HR, en van de vertrouwenspersonen 
JenV. We willen verder in goed contact 
blijven met de medezeggenschap (DOR 
en bonden) binnen JenV. We hopen dat 
er weer meer fysieke bijeenkomsten 
mogelijk zijn, want dat is belangrijk voor 
de zichtbaarheid van de commissie.

2. Communicatie
Ook door proactief te communiceren 
willen we de bekendheid van de 
commissie vergroten. Voor 2021 zijn de 
voornemens:
•  Voortdurende verbetering van de 

inhoud en functionaliteit van de 
website

•  Communicatie op de intranetten van 
de dienstonderdelen

•  Artikelen, interviews en podcasts 
maken en deze delen via onze website 
en andere media

We hopen dat door al deze activiteiten 
in 2021 steeds meer medewerkers 
de weg naar het Meldpunt Integriteit 
JenV weten te vinden en een melding 
durven te doen. Verder hopen we 
dat door het werk van de commissie 
integriteitskwesties serieus en 
professioneel worden aangepakt 
binnen JenV. Want dat draagt bij aan 
een veilige werkomgeving en een goed 
functionerende overheid.

https://www.meldpuntintegriteitjenv.nl/publicatie/integriteitscommissie-jenv-publiceert-uitkomst-eerste-zaak/

