
 

 
 

 
 

TRAINING: Aan de slag met integriteitbeleid: praktisch inzicht én implementatie’ 
 

Welke aanbieder verzorgt de opleiding? 
BING 

 

Wat leer je 
In deze training leer je hoe je integriteit praktisch vorm geeft in jouw organisatie. 
Aan jou is gevraagd om het werken aan integriteit op te pakken. Maar integriteitbeleid is nieuw voor 
je en je weet soms niet hoe je dat het beste kunt aanpakken voor jouw organisatie. Je leest in de 
Handleiding Integriteitssysteem over de preventiecyclus, het aanstellen van een 
integriteitsfunctionaris, vertrouwenspersonen, schendingen voorkomen, voorkomen ongewenst 
gedrag, gedragscode, het morele leerproces en trainingen. Wat is de samenhang, wat is voor jouw 
organisatie relevant, waar begin je, welk wiel hoef je niet opnieuw uit te vinden? 

 

Voor wie is het 
Voor medewerkers van leden bij Goede Doelen Nederland of Partos die de taak en 
verantwoordelijkheid hebben om het integriteitbeleid en de uitvoering daarvan in hun organisatie op 
orde te krijgen. 

 
Resultaat 
Je hebt praktisch inzicht in het onderwerp integriteit en de manier waarop je dat implementeert. Je 
krijgt handvatten om (verder) aan de slag te gaan, afgestemd op jouw organisatie. Je voelt je 
gesteund en weet wat je te doen staat. 

 
Duur van de opleiding 
Anderhalf dagdeel (vijf uur exclusief pauzes): van 10.00 - 16.00 uur. Deze training is online. 

 

Prijs en aantal deelnemers 
De kosten per deelnemer bedragen € 220,-, btw-vrij. Voor deze training geldt een minimum aantal 

deelnemers van 7 en een maximum van 12 om de kwaliteit van de training te waarborgen. 

 
Kan de training ook in het Engels gegeven worden? 
De training kan in het Nederlands of Engels gegeven worden. 

 
Annuleringsvoorwaarden 

Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en 
bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je 
wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze 
annuleringsvoorwaarden. Goede Doelen Nederland & Partos behouden zich het recht voor de 
training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. 

https://www.bureauintegriteit.nl/missie/


Aanmelden 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de agendapagina van deze training op de website van 
Goede Doelen Nederland.  

 

Contactpersoon van de aanbieder 
Hella van den Elshout 
033 – 24 74 300 
info@bureauintegriteit.nl 
www.bureauintegriteit.nl 

 

Contactgegevens Goede Doelen Nederland en Partos 
Jojanneke Brinkman, inkoop, brinkman@goededoelennederland.nl 
Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker, vanvliet@goededoelennederland.nl 
Anne-Marie Heemskerk, Manager Knowledge, Effectiveness and Innovation, amh@partos.nl 
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