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Voorwoord

Na de start op 1 juni 2020 was 2021 het eerste volledige jaar waarin
medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid een beroep
konden doen op de vaste, onafhankelijke Integriteitscommissie
JenV. Voor medewerkers met een vermoeden van een misstand,
integriteitsschending of benadeling na een eerdere interne
melding, was ons meldpunt het hele jaar bereikbaar via de website
meldpuntintegriteitjenv.nl of via het gratis telefoonnummer
0800 - 223 12 33.
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m onze commissie bekend te

hebben gedaan. We hebben ervaren

maken bij medewerkers waren

dat een groot deel van de melders

wij vanwege de beperkende corona-

positief was over de mogelijkheid die

De commissie is ervan overtuigd dat

maatregelen vooral aangewezen op

de commissie hen bood. De commissie

haar werk voor medewerkers van grote

digitale middelen zoals het intranet

hecht grote waarde aan haar onaf-

waarde kan zijn. Natuurlijk zal niet elke

van de verschillende onderdelen van

hankelijkheid. In dat licht investeert

melder gelijk krijgen. Maar iedereen,

het ministerie. Wij hopen van harte dat

de commissie in een eigen en geheel

de melder én degene over wie de

wij in de loop van 2022 de kans krijgen

nieuw digitaal zaakvolgsysteem,

melding gaat, kan er op vertrouwen dat

om met grotere groepen medewerkers

waarin alle data en communicatie

we onbevooroordeeld en onafhankelijk

face-to-face in gesprek te kunnen gaan

volledig vertrouwelijk en AVG-proof

te werk gaan. Wij, Edith Snoeij, Anne

over de betekenis die onze commissie

worden verwerkt. In de toekomst

Mieke Zwaneveld en ondergetekende,

voor hen kan hebben.

zullen betrokkenen bij een melding

zetten ons met veel energie graag in

die in onderzoek wordt genomen een

voor deze taak.

Ondanks de beperkingen in de wijze

eigen portaal krijgen. Dat geldt ook

waarin wij ons konden presenteren,

voor degenen op wie de melding

Frank Kerckhaert

hebben zo’n 30 medewerkers in

betrekking heeft en de werkgever.

Voorzitter

2021 contact opgenomen met ons

Het streven is om dit systeem medio

meldpunt, van wie er 25 een melding

mei in gebruik te nemen.

Wie zijn
we?

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

Edith Snoeij heeft haar loop-

Anne Mieke Zwaneveld

directieraadslid van de VNG en aan

baan doorgebracht bij Abvakabo FNV.

is senior rechter bij de rechtbank

sluitend 12 jaar burgemeester van

De laatste jaren, van 2004 tot en met

Rotterdam. Zij was van 2010 tot 2022

Hengelo (Ov). Daarna vervulde hij

2011, als voorzitter. Sindsdien

gemeentelijk ombudsman in Rotter-

diverse deeltijdfuncties, waaronder

vervult zij een aantal bestuurs- en

dam en meerdere gemeenten in de

voorzitter van de Onderzoeksraad

toezichthoudende functies, deels in

regio Rotterdam-Rijnmond.

Integriteit Overheid.

de pensioensector, deels in het
publieke domein.
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Omdat de commissie volledig buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid
is geplaatst en zelf verantwoordelijk is voor haar budget, is de commissie
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. In de video hiernaast stellen de
commissieleden zich voor.

Meldingen

Activiteiten
en bereik

1 melding opgelost naar

6 meldingen van niet-JenV’ers warm

tevredenheid melder en werkgever

overgedragen naar andere instantie

3 meldingen onderzocht en

2 meldingen in overleg met

afgerond met een adviesrapport*

melder laten oppakken door de

3 meldingen in lopend onderzoek

eigen organisatie, commissie

6 meldingen in voorbereiding


monitort voortgang
2 meldingen op verzoek van melder

voor onderzoek

25 meldingen ontvangen,
waarvan 1 anoniem.

niet in onderzoek genomen
2 meldingen nog niet in onderzoek
in afwachting van actuele

Wat is daarmee gedaan?

*Bekijk hier de gepubliceerde adviesrapporten

Activiteiten
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44

16

commissievergaderingen

gesprekken in het kader

netwerkgesprekken

Meldpunt JenV tijdens kantooruren
via telefoon en e-mail bereikbaar
voor vragen en meldingen

meldpuntintegriteitjenv.nl

Netwerkgesprekken
gevoerd met onder meer:

26

van onderzoek

ontwikkelingen

•  DOR en vakbonden bij JenV
•  Secretaris-generaal JenV
•  Netwerk Vertrouwenspersonen
•  JenV
•  Justis
•  R
 aad voor de Kinderbescherming
•  Raad voor de Rechtspraak
•  Justid
•  NCSC
•  Netwerk Goed Besturen
(via VU te Amsterdam)
•  WODC
•  Openbaar Ministerie
•  Onafhankelijke Commissie
Integriteit Financiën (CiF)

Secretariaat continu beschikbaar als vraagbaak, onderhoudt
doorlopend contact met melders en andere betrokkenen
inclusief onderzoekers, en stuurt team aan

Activiteiten
en bereik

Bereik website

1.148

743

3.27

2:55

Websitebezoeken

Unieke bezoekers

Paginabezoeken

Minuten per pagina

Communicatie
• Contact met alle diensten binnen JenV
• Artikelen in vakbladen
• Communicatiemiddelen voor de
diensten binnen JenV, zoals
> Interview
> Podcast
> Artikel
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> Adviesrapport

Publicaties

Voorbeelden van een aantal publicaties
Samenvatting van het
adviesrapport van de
commissie over een
melding
Samenvatting

Melder heeft van 19-07-2018 tot 19-07-2020 bij een dienst van JenV gewerkt.
Het 2-jarige contract werd niet verlengd. Melder doorliep daarna een
loopbaantraject bij die dienst tot 1-2 -2021. Op 10-09-2020 heeft melder bij de
commissie een melding gedaan. Zij is van mening dat haar direct
leidinggevende niet voor goede inwerkbegeleiding heeft gezorgd, haar niet
heeft beschermd tegen pest- en samenspangedrag van collega’s of daartegen
heeft opgetreden. Daarnaast geeft melder aan dat in een heel vroeg stadium is
besloten haar contract niet te verlengen zonder dat aan haar de gelegenheid
was geboden haar functioneren te verbeteren. De melding richt zich op haar
leidinggevenden (direct leidinggevende en hoofd van de dienst).
De commissie heeft onderzocht of de leidinggevende(n) is/zijn tekort geschoten
bij het geven van opvolging aan door melder gedane meldingen. Daarnaast
heeft de commissie onderzocht of melder is benadeeld (in arbeidsrechtelijke
zin, in het bijzonder door het niet verlengen van haar dienstverband) als gevolg
van de interne meldingen.
De commissie heeft het volgende geconstateerd.

Ten aanzien van het inwerken

Artikel in Binnenlands Bestuur

Er zijn in oktober 2018 problemen geweest tussen melder en een collega die
melder heeft ingewerkt op een bepaalde post van de dienst. De commissie
heeft vastgesteld dat daar snel met betrokkenen over gesproken is en dat er
door de leidinggevende een adequaat vervolg aan is gegeven. Er is daarna
gelegenheid geboden aan melder om alsnog goed ingewerkt te raken op deze

Samenvatting adviesrapport

Artikel Frank Kerckhaert

Wat kan de Integriteitscommissie
betekenen voor medewekers
van JenV?

Interview Anne Mieke Zwaneveld
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Artikel Edith Snoeij

Podcast

Financiën

Het ministerie van JenV heeft voor 2021 een budget aan de commissie
toegekend. De commissie heeft 82% van dit budget benut. De uitgaven
bedragen in totaal € € 735.000.

Besteding van het budget
• Commissie
• Ondersteuning commissie
• Communicatie
• Bemensing meldpunt
• Beveiligde ICT-meldpunt
• Onderzoekskosten
• Overige kosten
• Niet besteed

€ 102.000
€ 161.000

€ 29.000

€ 256.000
€ 150.000

€ 43.000
€ 34.000
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€ 121.000

