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Integraal sturen op organisatie integriteit

De deelnemer verwerft kennis en vaardigheden voor het

Op 9 september 2022 start de veertiende editie van de COI
Leergang

Integriteitsmanagement.

De

leergang

biedt

professionals inzicht in de methodiek en systematiek van de
COI Integriteitsstandaard, een ontwikkelmodel om integraal te
sturen op een integriteitsbewuste cultuur.

implementeren, bewaken en verbeteren van ethiek en
integriteit in organisaties. Bovendien ontwikkelt de deelnemer
individuele competenties die nodig zijn om binnen organisaties
te kunnen sturen op gedegen integriteitsmanagement.
De COI Leergang Integriteitsmanagement is bestemd voor:
• Professionals die verantwoordelijk zijn voor of
werkzaam zijn in het veld van ethiek en integriteit, zoals:
zoals
complianceen
risk
officers,
integriteitscoördinatoren, vertrouwenspersonen, HRmanagers,
auditors,
juristen,
beleidsadviseurs,
bestuurders, commissarissen, interne en externe
toezichthouders;
• Professionals die organisaties begeleiden of toetsen bij
de implementatie van integriteitsmanagement, zoals
consultants, auditors en externe toezichthouders.

Inhoud van de leergang

•

Tijdens de leergang staat de CIO Integriteitsstandaard
centraal. Deze standaard bevat een integrale en planmatige
aanpak

ter

invoering

en

bevordering

van

integriteitsmanagement.
De deelnemer maakt voorafgaand een integriteitsscan voor
de eigen organisatie. Gedurende de leergang wordt aan de
hand van eigen casuïstiek en verdiepende gastcolleges
diverse onderwerpen toegewerkt naar een integrale

Het betrekken van je stakeholders bij het voorkomen
van onethisch gedrag

•

Hoe je interne communicatieboodschap beklijft

•

Nut en noodzaak van ethisch leiderschap

Aan het einde van de leergang geeft de deelnemer een
eindpresentatie en ontvangt bij goed gevolg het COI
Certificaat Integriteitsmanagement en wordt lid van het COI
Alumni Netwerk.

integriteitsaanpak voor de organisatie.
Onderwerpen die aan bod komen:
•

De analyse van zorgwekkend gedrag

•

Waarom cultuur ook het immuunsysteem van de
organisatie genoemd kan worden

•

Samenhang tussen ethische beginselen en integriteit

•

Het voeren van moedige gesprekken

•

Het ontwikkelen en bevorderen van de morele

“Door het volgen van deze leergang ben ik naar een ander
niveau gegaan, heb ik nu een ander handelingsperspectief.
Het kijken buiten de kaders van mijn eigen organisatie
naar integriteit - en de wetenschappelijke onderbouwing
op deelthema’s - zorgen ervoor dat ik de thema’s in mijn
eigen organisatie tegen het licht ga houden en in een
ander perspectief ga zien.”
Lonneke Soudant, Sectorhoofd Veiligheid,
Integriteit & Klachten bij de Nationale Politie
COI Alumnus najaar 2020

competentie
•

Het creëren van draagvlak bij topmanagement
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Data najaar 2022

Kernteam

De leergang bestaat uit zeven modules:
module datum

Namens het COI maken Lotte Reitsma, Malouke Kuiper en
Thijs Drouen deel uit van het kernteam:

1

Vrijdag 9 september 2022

2

Vrijdag 23 september 2022

3

Vrijdag 7 oktober 2022

4

Vrijdag 14 oktober 2022

5

Vrijdag 4 november 2022

6

Vrijdag 18 november 2022

7

Vrijdag 25 november 2022

Iedere module start om 09:00 uur en duurt tot ongeveer
17:00 uur en vindt plaats op Landgoed De Horst Driebergen.

Praktisch
De kosten voor de COI Leergang Integriteitsmanagement
bedragen € 6.700,- excl. btw.
U kunt zich voor de leergang inschrijven via onze website:
https://stichtingcoi.nl of mail ons: info@stichtingcoi.nl

Gastdocenten
•

Dr. Leonie Heres, docent ethisch leiderschap Universiteit
Utrecht, bijzonder hoogleraar integriteit lokaal bestuur
Erasmus Universiteit Rotterdam

•

Prof. dr. Edgar Karssing, hoogleraar filosofie, beroepsethiek
en integriteitsmanagement Nyenrode Business Universiteit

•

Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek
Nyenrode Business Universiteit

•

Dr. Cornelis van Putten, forensisch psycholoog Dantes
Psychology Services
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Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, hoogleraar corporate

COI Alumni netwerk

governance Nyenrode Business Universiteit

Met ruim 100 COI alumni die als professionals werkzaam zijn

•

Mr. Vanessa Liem, advocaat en partner Van Doorne N.V.

in zowel de publieke als private sector, bevorderen we de

•

Drs. Maarten de Jong: docent toegepaste bedrijfsethiek en

kennisuitwisseling

professionele integriteit

wetenschappelijke

Prof. dr. Benjamin van Rooij, hoogleraar law & society

intervisie.

Universiteit van Amsterdam

bijeenkomsten.

•

•
•

ethiek

publicaties,

en

integriteit,

praktijkvoorbeelden

en

We organiseren diverse online en live

Drs. Marjon Westerhof, adviseur en projectmanager
Sincero Integriteitsmanagement

•

over

Prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, advocaat en hoogleraar
rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief Universiteit
van Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht Centre for
Organisational Integrity

Centre or Organisational Integrity
Wij zijn een non-profit organisatie, gericht op het bevorderen
van ethiek en integriteit in organisaties. We brengen mensen
bij elkaar om de kennis en de dialoog over ethiek en
integriteit te bevorderen. We leiden professionals op en
bieden een integriteitsstandaard met praktische voorbeelden
aan voor integraal integriteitsmanagement. Wij zijn gevestigd
in Den Haag.
Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons op
LinkedIn: centrefororganisationalintegrity
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