
Checklist Weerbare Cultuur

Thema Vraag Check 

Ethiek in  
processen

Er zijn heldere afspraken of gedragscodes voor integriteit JA NEE

Als er moet worden ingegrepen, is mij duidelijk wie wat doet en  
hoe dat proces verloopt JA NEE

In de fractie/raad/staten/bestuur spreken we elkaar regelmatig  
aan op keuzes waarbij integriteit een rol speelt JA NEE

Ieder jaar staan we stil bij de vraag of de gemaakte afspraken over 
integriteit worden nageleefd JA NEE

Ik ben tevreden over de aandacht die er is voor integriteit JA NEE

Heb je minder dan 3x ja gescoord, dan is het tijd om  
het ethisch perspectief een duidelijker plek te geven 

Organiseer 
feedback 

Ik vraag regelmatig advies aan mijn mede politiek ambtsdragers 
over het omgaan met dossiers, situaties en afwegingen JA NEE

Mijn politieke collega’s leggen hun dilemma’s regelmatig aan  
mij voor JA NEE

Ik stem met mijn politieke collega’s af voordat ik reageer op  
een integriteitsdilemma JA NEE

Heb je minder dan 2x ja gescoord, check dan of er  
om jou heen niet een ‘ring of silence’ kan ontstaan

Ratio Niet wat anderen wel of niet doen, maar wat we hebben  
afgesproken is leidend voor mijn eigen handelen JA NEE

Het register van nevenfuncties is actueel en iedere melding  
wordt serieus besproken JA NEE

Ik ken de grenzen van mijn bevoegdheden en als ik daarbij in  
de buurt kom, bespreek ik dat met mijn collega ambtsdragers JA NEE

Heb je minder dan 2x ja gescoord, check dan of de  
aandacht voor integriteit wel serieus genomen wordt 

Opleiding Integriteit is onderdeel van het opleidingsprogramma JA NEE

Integriteit komt in ieder geval ieder kwartaal ter sprake in  
de fractie/raad/staten/bestuur JA NEE

Het bespreken van dilemma’s en casussen is gebruikelijk in ons team JA NEE

Integriteit is niet maar een dossier van één medewerker, maar  
een levend begrip voor alle politiek ambtsdragers JA NEE

Heb je minder dan 2x ja gescoord, investeer dan in een ontwikkelingsprogramma  
dat breed gedragen wordt in de politieke en ambtelijke organisatie

De Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politiek ambtsdragers is mogelijk gemaakt met subsidie 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur, Afdeling 
Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid.


