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Controllers zullen meer aandacht moeten schenken aan
diverse aspecten van integriteit. Het gaat hierbij niet
alleen om het tegengaan van strafbare feiten, maar ook
om het stimuleren van voorbeeldgedrag van bestuurders
en managers. De controller wordt geacht het management
en de toezichthouders te ondersteunen bij het opzetten,
onderhouden en toetsen van een systeem van
integriteitsbeheersing.
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De controller 
en integriteit

Controller is  meer dan bedr ijf seconomisch geweten
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Controllers zijn het bedrijfseconomisch geweten van een organi-
satie. Ze zorgen voor een adequaat managementinformatie-
systeem en een correcte in- en externe berichtgeving. Tevens
adviseren zij de ondernemingsleiding. Tot het takenpakket van
de controller behoort tegenwoordig eveneens het identificeren,
analyseren en beheersen van risico’s, waartoe ook integriteits-
kwesties worden gerekend.
In eerste instantie lijkt het integer handelen van zowel de indivi-
duele leden van een organisatie als van groepen binnen een
organisatie, subjectief en niet meetbaar. Wellicht wordt daarmee
de indruk gewekt dat een controller niet zo veel kan met het
begrip integriteit. 

Maar de laatste jaren is duidelijk geworden dat dit niet zo is, en
dat met het louter op de agenda plaatsen van het onderwerp,
integer gedrag van personen en organisaties nog niet verzekerd
is. Sterker nog, de indruk bestaat dat niet-integer gedrag meer
voorkomt dan voorheen. 
Frauderende ambtenaren bij provincies, de Ceteco-affaire en de
geruchtmakende bouwfraude zijn in dit verband slechts enkele
voorbeelden. Governance dwingt overheid en bedrijfsleven
steeds vaker in het openbaar verantwoording af te leggen.
Transparantie plaatst zowel bestuurders, managers als werkne-
mers op de werkvloer in een ‘glazen huis’. Zelfs de schijn van
mogelijk niet-integer handelen kan grote gevolgen hebben. De
schade die integriteitskwesties veroorzaken is groot: naast eco-
nomische schade is er sprake van reputatieschade. In veel orga-
nisaties is inmiddels een discussie gestart over de wijze waarop
integriteit binnen de organisatie kan worden gehandhaafd.
Tevens is onlangs de strafwet gewijzigd als het gaat om het ver-
strekken van steekpenningen en andere voordelen aan werkne-
mers. Het is echter een misverstand te denken dat niet-integer
gedrag louter betrekking heeft op onwettige situaties. 

Begrippenkader
Gelet op het gemak waarmee over integriteit, fraude en corrup-
tie wordt gesproken, is een beknopte begripsbeschrijving op zijn
plaats.
Van ‘integer handelen’ is sprake als mensen beslissen en hande-
len volgens algemeen geldende normen. Het vaststellen van
algemeen gelden normen, en daarmee van het gewenst gedrag, is
echter niet eenvoudig. In dit kader is het praktischer om te kij-
ken naar de grenzen van gewenst gedrag, met andere woorden:
wanneer verandert gewenst gedrag in onwenselijk gedrag?
Daarom gaan wij er van uit dat voor het bepalen van de nor-
men moet worden uitgegaan van hetgeen niet aanvaardbaar is.
Gewenst gedrag wordt hiermee beperkt tot het vermijden van
ongewenst gedrag. 
Normen spelen op verschillende niveaus binnen een organisatie
een rol. Niet alleen de normen die het individu zelf herkent spe-

len een rol, maar ook de normen van de eenheid waarbinnen
het individu werkt, zijn van belang. Daarnaast kan het zijn dat
de beroepsgroep van het individu een eigen set van normen
heeft. En als laatste is er natuurlijk de externe omgeving van de
organisatie, zoals de wetgever, de klanten en de publieke opi-
nie. Voor het toetsen van integer handelen kan dus niet alleen
worden uitgegaan van de normen die binnen de organisatie gel-
den. De organisatie zal hierover met de omgeving moeten com-
municeren. Openheid zal ertoe leiden dat het handelen van en
door organisaties beter aansluit op de verwachtingen van de
omgeving.
Het fundament voor integer handelen wordt gevormd door de
ethiek. Ethiek richt zich op het verklaren van gewoonten en
gebruiken. In dit artikel beschouwen wij de normen en waarden
als gegeven.
Van ‘corruptie’ spreken we als personen in een organisatie han-
delen in afwijking van de geldende normen, om hiermee indivi-
dueel voordeel na te streven. Dit kunnen financiële voordelen
zijn, maar ook andere.
Van ‘fraude’ is sprake als personen in een organisatie handelen
in afwijking van de geldende normen, teneinde hiermee een
privé-voordeel na te streven dat ten koste gaat van de algeme-
ne middelen, waarbij schade aan de eigen organisatie optreedt,
zonder dat partijen van buiten hierbij voordeel (hoeven te)
hebben.

Niet-integer gedrag
De niet-aanvaardbare normen worden bepaald door:
– de wet- en regelgeving van de overheid. Dit zijn handelingen

die niet in overeenstemming zijn met de regels van de wet, er
is sprake van illegaal handelen.

– hetgeen men binnen de organisatie als niet-gewenst gedrag
heeft bepaald. Met andere woorden het gedrag dat als niet-
integer wordt beschouwd.

In figuur 1 worden vier kwadranten onderscheiden: 

De indruk bestaat dat niet-
integer gedrag tegenwoordig
meer voorkomt

De int egere control ler. . .

■ Stimuleert dat het topmanagement zich, in een missie

of een visie, in heldere worden en op hoofdlijnen her-

kenbaar, uit blijft spreken over de belangrijkste waarden

van de organisatie.

■ Zorgt ervoor dat de restricties, waaraan iedereen zich

binnen de organisatie dient te houden, formeel zijn

vastgelegd en onder de aandacht van een ieder blijven.

■ Zet met behulp van risicomanagementtechnieken en

bedrijfseconomische afwegingen procesbeheersingsy-

stemen op, die worden onderhouden, teneinde het

gedrag van medewerkers doelgericht beheersbaar te

houden.

■ Onderkent het belang van integer gedrag bij werving,

selectie en training en opleiding van medewerkers.

■ Stemt maatregelen van interne controle, zowel de orga-

nisatorische maatregelen als de controle-handelingen

zelf, af op het door de organisatie aangegeven belang

dat men hecht aan integriteit.
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In het kader van integriteitsbeheersing zijn voor de controller
met name de waardensystemen en restrictieve systemen van
belang.
Een organisatie moet zijn waarden formeel en expliciet maken:
wat is de missie en visie van de organisatie? Welke doelstellin-
gen en richtingen zijn belangrijk? Op welke wijze wordt ver-
wacht dat men (samen)werkt? Deze documentenset heeft als
doel mensen in de organisatie te mobiliseren en initiatieven te
stimuleren. Dit waardesysteem is vooral van belang als de orga-
nisatie moet veranderen, ongeacht of deze verandering betrek-
king heeft op de strategische richting of de interne bedrijfsvoe-
ring. Het waardesysteem zal pas effectief zijn als het
topmanagement het uitdraagt.

Een organisatie moet duidelijk maken wat niet mag.
In tegenstelling tot waardensystemen, die algemeen en richting-
gevend zijn, zijn restrictieve systemen specifiek en beperkend.
Ze bevatten heldere regels, voorschriften en beperkingen. De
kansen op sancties en straffen zijn reëel en geloofwaardig. De
omvang van de restrictieve systemen kan per organisatie ver-
schillen en is sterk afhankelijk van de mate van risicobeheersing
binnen een organisatie. Het is duidelijk dat een grote mate van
restrictie tot verstarring en tot bureaucratische beheersing zal
leiden. Niet alleen kunnen hiermee de beheerskosten ongewild
hoog oplopen, maar ook zal hiermee de kans op ongewenst dis-
functioneel gedrag toenemen.
Zonder inzicht in de waardensystemen en restrictieve systemen
is integriteitsbeheersing onmogelijk.
Een controller zal dan ook eerst een beeld moeten hebben van
de feitelijke noodzaak en aanwezigheid van dergelijke systemen
in zijn organisatie. Een bruikbaar hulpmiddel hierbij is om aan
de hand van risicomanagementtechnieken de kansen en gevol-
gen van niet-integer gedrag inzichtelijk te maken. Een organisa-
tie in een snel veranderende commerciële omgeving zal een
andere balans tussen waarden en restricties kiezen, dan een
organisatie in stabieler vaarwater. Maar ook de invloed van de
media en belangengroepen op het functioneren van de organisa-
tie, is een belangrijke factor. Dit maakt integriteitsbeheersing er
niet gemakkelijker op. 

Directe versus indirecte beheersing
In principe kan een controller kiezen uit een breed scala van
beheerssystemen, maar in de praktijk zal de keuze zich vaak
beperken tussen directe en indirecte beheersing.
Met directe beheersing, waarbij de beheersmaatregel een direct
effect heeft op de te beheersen activiteit, kan er zowel proces-
als resultaatbeheersing worden nagestreefd. Hoewel resultaatbe-
heersing, zeker in combinatie met resultaatafhankelijke belo-

Integriteitsbeheersing
vraagt om een 
heldere, systematische 
en formele aanpak

figuur 1

Vier kwadranten

Kwadrant A geeft het gedrag aan dat legaal is, maar niet in
overeenstemming met de geldende normen, zoals deze binnen de
organisatie zijn bepaald. Voorbeelden hiervan zijn:
– het zich ongefundeerd sterk negatief uitlaten over personen,

bijvoorbeeld collega’s of mensen buiten de organisatie;
– het naar buiten brengen van politiek- of concurrentiegevoeli-

ge informatie door personen die niet aan een geheimhou-
dingsverklaring zijn gebonden;

– het onderpresteren, of het plegen van stilzwijgende obstructie.
Kwadrant B geeft gedrag aan dat illegaal is en niet-integer.
Voorbeelden hiervan zijn:
– fraude;
– corruptie;
– chantage;
– fysieke bedreiging.
Kwadrant C geeft illegaal gedrag aan, dat wel in overeenstem-
ming is met de geldende normen binnen de organisatie.
Voorbeelden hiervan zijn:
– het niet willen voldoen aan alle ARBO-regels;
– bewuste en geaccepteerde overtreding van de rijtijdenwet.
In het vierde kwadrant valt gedrag dat legaal en integer is. Dit is
het gewenste gedrag.

Sociale controle 
Integriteitsbeheersing moet worden gezien als een vorm van
sociale controle. Een belangrijk kenmerk van sociale controle is
dat het beïnvloedbaar is, zowel door de afzonderlijke individu-
en, als door de groep waarbinnen het individu functioneert en
door de omgeving waarbinnen de groep functioneert. Dit bete-
kent niet dat integriteitsbeheersing zich niet formeel en systema-
tisch kan voltrekken. Het tegendeel is waar. Integriteitsbeheer-
sing vraagt juist om een heldere, systematische en formele
aanpak.

A

B C

legaal

integer

illegaal

niet-integer

‘gewenst 

gedrag’



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

22

n
r

 1
1

  
n

o
v

e
m

b
e

r
 2

0
0

2

ning, van belang is bij integriteitsbeheersing, kijken wij vooral
naar het belang van procesbeheersing. Met procesbeheersing
kunnen fysieke en administratieve beperkingen worden vastge-
legd, zoals bijvoorbeeld toegangspasjes en -codes en organisato-
rische functiescheiding. Men moet goedkeuring vragen bij het
aangaan van verplichtingen, of het betaalbaar stellen van factu-
ren. Het proces wordt beschreven in handboeken en gebruikers-
handleidingen. 
Middels indirecte beheersing kunnen houding en gedrag van
medewerkers worden beïnvloed. In de praktijk gebeurt dit door
bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers expliciet het
belang van integer gedrag te onderkennen. Door middel van
gesprekken en testen verkrijgt men een indruk van de mate van
verwacht integer gedrag van nieuwe medewerkers. Daarnaast
worden vaak themadiscussies en trainingen georganiseerd om
het belang van integer handelen voor de organisatie onder de
aandacht te houden.

Interne controle wordt door controllers vaak als hét belangrijk-
ste systeem gezien om integer gedrag effectief te beheersen.
Hieronder worden meestal de organisatorische maatregelen
(zoals functiescheiding) en de controle-handelingen (internal
accounting control en operational control) verstaan. Interne
controle is volgens ons pas effectief als het een plaats heeft
gekregen tussen alle andere maatregelen.
Helaas blijkt in de praktijk dat controllers nog weinig doen aan

integriteitsbeheersing. Een reden hiervoor kan zijn dat de con-
troller the top man for the entire accounting responsibility, of
de financial advisor is. Hiermee is het primaire aandachtsgebied
teruggebracht tot de financiële waarden en risico’s. Veel van de
in het kader van integriteitsbeheersing genoemde taken kunnen
hiermee buiten de directe invloedsfeer van de controller liggen.
De controller is dan voornamelijk aangewezen op zijn of haar
persoonlijke vaardigheden om het topmanagement te overtui-
gen. En als de feitelijke invloed zich beperkt tot financiën, dan is
de kans groot dat alleen de in- en externe accountantscontroles
in dit kader worden toegepast. Deze controles zijn vaak repres-
sief van aard en kunnen ineffectief zijn doordat op ad-hoc-
basis aspecten van niet-integer gedrag worden belicht.
Als laatste wordt opgemerkt dat de organisatiecultuur een effec-
tieve integriteitbeheersing niet alleen kan stimuleren maar ook
zwaar kan tegenwerken. In het algemeen geldt dat een coheren-
te en samenhangende groepscultuur zal leiden tot minder directe
beheersing. Dus hoe hechter de groep, des te beter zal de
groepscultuur moeten aansluiten op het beheersinstrumentari-
um (en omgekeerd). Dit soort afstemmingen blijft in de praktijk
vaak onderbelicht.

Aandachtsvelden en strategie
In de praktijk zal de controller niet continu aandacht kunnen
besteden aan het opzetten van integriteitbeheersingssystemen.
Hij moet tegelijkertijd inspelen op de dagelijkse actualiteit.
Maar hoe krijgt hij nu zicht op de werkelijkheid in de eigen
organisatie?
Een methode hiervoor is niet meer naar het gehele spectrum van
integriteitsaspecten te kijken, maar hieruit een aantal aandachts-
velden te kiezen die het beste aansluiten bij de eigen organisatie.
De gedachte hierachter is dat niet-integer gedrag kan worden
tegengegaan met behulp van het kiezen van een bepaalde strate-
gie. Wij komen naar analogie van Hubert en Van de Heuvel
(1999) tot een indeling in vier aandachtsvelden: politiek, cultu-
reel, economisch en organisatorisch (zie figuur 2).

figuur 2

Vier aandachtsvelden

Politiek

Cultureel 

Economisch 

Organisatorisch 

leiderschap

eerlijkheid en openheid

waardekringloop 

afstand tussen top en 

werkvloer

niet controleerbaar, 

niet aanspreekbaar

ontbreken van gedragscodes,

training en opleiding

onvoldoende functieschei-

ding en controle

onjuiste mandatering of 

span of control

objectieve en transparante

informatievoorziening

planmatige aanpak van 

soft control

administratieve organisatie,

interne controle

procesbeheersing

Controllers doen 
nog weinig aan
integriteitsbeheersing

Aandachtsveld van belang oorzaken control



voorkomen van corruptie, fraude en diefstal. Centraal hierbij
staat de waardekringloop (geld-inkoop-voorraad-verkoop-
geld) en mogelijkheden die personen hebben eigen voordeel
na te streven.
De integriteit komt in het geding doordat het beleid ten aanzien
van de inrichting van de administratieve organisatie onvoldoende
rekening houdt met het voorkomen van niet-integer gedrag. Met
een goede administratieve organisatie, en daarmee een adequate
functiescheiding, kan de beheersbaarheid en controleerbaarheid
worden bevorderd. Risico’s om geconfronteerd te worden met
manipulatie van informatievoorziening, misbruik, fraude en ande-
re excessen, worden daardoor beperkt. Alertheid en waakzaam-
heid zijn geboden. Overtredingen of misdrijven moeten worden
gemeld en zonodig worden bestraft (eventueel via aangiften).
Integriteitsbeheersing zal zich hier met name richten op het opti-
maliseren van de werking van de administratieve organisatie en
de interne controle.

Het organisatorische integriteitsveld
Binnen dit aandachtsveld concentreert men zich op de eigen-
schappen van de organisatiestructuur die de beheersbaarheid
van de menselijke gedragingen beïnvloeden. Hierbij kijkt men in
de praktijk naar zowel het aantal organisatielagen en de span of
control binnen elke laag, als naar de verdeling van de bevoegd-
heden (mandaten en delegaties) en de besturingsfilosofie.
Niet-integer gedrag kan ontstaan doordat organisatieonderde-
len, vanwege vaak legitieme redenen, op grote afstand van de
rest van de organisatie opereren. Dit kan een geografische oor-
zaak hebben, maar er zijn ook andere redenen om verder van de
invloedsfeer van de rest van de organisatie te blijven. Bovendien
kan een organisatieonderdeel een zodanige omvang hebben dat
of het aantal hiërarchische lagen, of het aantal mensen per hië-
rarchische laag (te) groot is.

De vier aandachtsvelden worden samengevat in figuur 2.
Binnen alle vier aandachtsvelden kan niet-integer gedrag voor-
komen, maar de gevolgen van dit gedrag kunnen per aandachts-
veld sterk verschillen. Het is aan de controller om in te schatten
welke vormen van niet-integer gedrag in zijn organisatie van
belang zijn en welk aandachtsveld als eerste moet worden aan-
gepakt. De controller is de persoon bij uitstek om het manage-
ment te ondersteunen bij het opzetten, onderhouden en toetsen
van een systeem van integriteitsbeheersing. Hij zal hierbij niet
alleen aandacht moeten hebben voor gedragsbeheersing en
interne controle, maar vooral ook voor leiderschap.
Integriteitsbeheersing zal pas goed van de grond komen als niet
alleen de normen en waarden door de leiding van de organisatie
worden uitgedragen, maar ook als het gedrag van de leiders
hiermee in overeenstemming is. Alles draait om voorbeeldge-
drag en handhaving.
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Politieke integriteit
Politieke integriteit concentreert zich op het gedrag van (groe-
pen van) bestuurders en managers van een organisatie. Centraal
hierbij staat leiderschap: leiders stellen de regels, normen en
interne sancties vast, leiders geven het goede voorbeeld en lei-
ders hebben invloed en informatie. 
Niet-integer gedrag ontstaat als leiders moeilijk aanspreekbaar
of controleerbaar zijn door hun in- of externe omgeving. Zo zal
integriteit sneller tot beheersingsmaatregelen leiden in een orga-
nisatie die in een ‘glazen huis’ opereert (bijvoorbeeld de over-
heid) en minder bij een intern gericht familiebedrijf. Ook kan de
schade van niet-integer handelen door leiders heel verschillend
worden ingeschat.
Integriteitsbeheersing richt zich binnen dit aandachtsveld dus
met name op het inrichten en leveren van objectieve, betrouw-
bare en transparante informatie, waarmee de openheid, contro-
leerbaarheid en aanspreekbaarheid van het leiderschap wordt
bevorderd.

Culturele integriteit
Culturele integriteit concentreert zich op de mate waarin men-
sen binnen organisaties gericht en planmatig aandacht vragen
voor integer gedrag. Centraal hierbij staat eerlijkheid en open-
heid, zowel tussen de leiding en de werkvloer als binnen elke
hiërarchische organisatielaag.
Niet-integer gedrag ontstaat doordat een gerichte aanpak ont-
breekt. Hierdoor kan het voorkomen dat geen gedragscodes zijn
opgesteld, of dat een gestructureerde aanpak, die leidt tot inte-
griteitsbeheersing, nog ontbreekt. Ook wordt het belang van
werving, selectie, training en opleiding nog onvoldoende door
het management onderkend.
Integriteitsbeheersing zal zich binnen het culturele integriteits-
veld met name richten op het initiëren en bewaken van het plan-
matig omgaan met harde en zachte beheersmaatregelen.

Economisch integriteit
Economische integriteit concentreert zich op het beschermen
van (groepen van) mensen tegen ongewenste financieel-eco-
nomische prikkels. Hierbij kijkt men met name naar het

Voorbeelden niet-int eger gedrag

– Corruptie: streven naar individueel voordeel, waaronder

accepteren van geschenken.

– Fraude: streven naar privé-voordeel ten koste van alge-

mene middelen.

– Diefstal.

– Machtsmisbruik: misbruik maken van eigen positie,

waaronder chantage of ongewenste nevenfuncties.

– Verzaken: iets niet of onvolledig doen, zoals onjuisthe-

den niet melden of ondergeschikte onvoldoende bege-

leiden

– Misleiden: onjuistheden vertellen of documenteren,

zoals valsheid in geschrifte.

– Lekken: vertrouwelijke informatie verspreiden.

Niet-integer gedrag 
ontstaat doordat een
gerichte aanpak ontbreekt

–C


