Aan: De gemeenteraad van Bergen NH
Postbus 175
1860AD Bergen NH
Verzonden via: bureaugriffier@bergen-nh.nl
Betreft: Status toezending boek 'Winst van Integriteit in 6 stappen'.

Datum: 4 januari 2021

Geachte raadsleden,
Op 16 november 2020 hebben wij u vanuit de Stichting GoGoMo het boek 'Winst van
Integriteit in 6 stappen' gestuurd tezamen met bijgaande begeleidingsbrief. Een en
ander betrof een kopie van de brief met boek aan burgemeester Rehwinkel.
In deze begeleidingsbrief informeerden wij u over de geefactie ‘Verspreid integriteit, geef
een boek’ met aankondiging dat wij, na verloop van tijd, weer contact met u opnemen.
Dit doen wij in eerste instantie door middel van deze mail. Als bijlage van dit mailbericht
treft u de begeleidingsbrief van 16-11-2020 nogmaals aan.
Na een donatie van een inwoner verzonden wij op haar/zijn verzoek het boek 'Winst van
Integriteit in 6 stappen' aan Dhr. P. Rehwinkel met een cc naar de gemeenteraad met de
intentie dat boek en brief op deze manier bij de raad terecht zouden komen.
Wij hebben geen ontvangstbevestiging kunnen traceren of een andere reactie
ontvangen. Vandaar deze poging om brief en boek (opnieuw) onder uw aandacht te
brengen.
Onze vraag in deze is:
Hebben de brief en het boekje de raad bereikt, bijvoorbeeld via de lijst van
ingekomen post t.b.v. de raadsleden?
Na uw raadsvergadering van 28 januari 2021 nemen wij weer contact met uw raad op,
om te vernemen wat de status is en of u al iets kunt vertellen over wat het boek ‘De
winst van integriteit in 6 stappen’ u heeft gebracht.

Bij voorbaat dank voor uw belangstelling.

Hoogachtend,
Nico Scheepers

Bestuurslid Stichting Good Governance Monitor

Gemeente Bergen
T.a.v. Burgemeester P. Rehwinkel
Postbus 175
1860 AD Bergen
cc. Gemeenteraad Bergen
Rotterdam, 16 november 2020

Geachte heer Rehwinkel,
In het kader van onze Geefactie ‘Verspreid integriteit, geef een boek’ treft u bijgaand het boek 'Winst
van integriteit in 6 stappen' aan. Er is dus een donateur die uw aandacht vraagt voor het begrip
integriteit in de betekenis van 'heel houden of heel maken’ (hij/zij ontvangt een kopie van deze brief).
Het boek biedt een handreiking voor meer integer beleid. Ook in het privédomein loont het dit begrip
toe te passen.
Wat houdt dit in?
Behoorlijk bestuur gaat in essentie niet alleen over het naleven van regels en wetten (compliance),
maar vooral over de vraag hoe bestuurlijke en politieke keuzes tot stand komen die werkelijk integer
zijn en die alle betrokken partijen ‘heel laten'. Dit boek geeft naast een beknopt theoretisch overzicht,
zes praktische stappen met eenvoudige oefeningen. Een praktische gids voor bestuurders en
leidinggevenden die op integere en bezielende wijze om willen gaan met complexe bestuurlijke,
politieke en persoonlijke vraagstukken.
Wat is de winst?
De potentieel negatieve impact van bestuurlijke keuzes wordt voorkomen of verminderd,
belanghebbenden voelen zich gehoord, draagvlak is groter en oplossingen hoeven niet meer
‘verkocht’ te worden. Het vertrouwen wordt groter en de sfeer wordt beter. Dit alles komt de reputatie
van de bestuurder en de organisatie ten goede.
Vertrouwen en integriteit
Wij hebben begrepen dat herstel van vertrouwen en integriteit binnen uw gemeente expliciet op de
agenda staat. Mede na het zien van de uitzending ‘De stemming’ over dit onderwerp, delen wij
hieronder onze visie om dit effectief en efficiënt aan te pakken.
'Winst van integriteit' kan als een versneller worden ingezet voor het realiseren van uw doelstelling
om het vertrouwen te herstellen en participatie verder vorm te geven. U hoeft het wiel niet zelf uit te
vinden omdat de fundering al door de onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk Good
Governance Monitor is uitgedacht. Hierbij kunt u denken aan het volgende ontwikkeltraject:

1)

QuickScan inzake integriteitscultuur invullen vooruitlopend op themabijeenkomst Winst van
integriteit. Hieronder de gemiddelde scores van 63 organisaties.

2)

Online bijeenkomst van ongeveer 3 uur. Dit omvat een inhoudelijke presentatie, werken in
subgroepen met eigen casuïstiek en expliciteren persoonlijke oogst. Als
coronaomstandigheden veranderen heeft een fysieke bijeenkomst de voorkeur.
Huiswerk in de vorm van boekje Winst van integriteit lezen plus oefeningen doen.
Leidinggevende en medewerkers bespreken met elkaar de uitkomsten van de oefeningen in
het boekje. Begeleiding door GoGoMo is optioneel maar wel aan te raden in verband met
gevoelige thema’s.
SMART actieplannen hoe integer handelen meer in praktijk gebracht gaat worden en wordt
geborgd in de organisatie. Hierbij vormen de uitkomsten van de QuickScan en de uitkomst
van de dialoog van stap 4 het uitgangspunt.
Rapportage aan belanghebbenden (Raad, maatschappelijke organisaties, pers etc.) zonder
dat uitkomsten herleidbaar zijn naar personen.

3)
4)

5)

6)

Vervolg
Wij hopen dat de inhoud u zal bevallen en zouden graag over ongeveer een maand weer contact
met u opnemen om uw bevindingen over de inhoud van het boek en wat het u gebracht heeft te
vernemen. Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw reactie op het beschreven ontwikkeltraject. Bij een
bezoek aan onze website (www.gogomo.org) vindt u meer informatie over wie wij zijn en wat we
doen. Een eerste indruk vindt u op de achterzijde van deze brief.
Met vriendelijke groet,
Leo Sonneveld MBA
Voorzitter

Nico Scheepers
Bestuurslid

leo@gogomo.org 06 2631 44006

nico@gogomo.org 06 1519 1000

Introductie Stichting GoGoMo
Stichting Good Governance Monitor is een onafhankelijke en ongesubsidieerde maatschappelijke
organisatie. Onze missie is het bevorderen van good governance en bestuurlijke integriteit in alle
geledingen van onze samenleving. Een wijze van besturen die alles heel en ongeschonden houdt. Dit
leidt tot een evenwichtig en duurzaam resultaat dat goed is voor mens, dier, milieu en rendement
inclusief toekomstige generaties.

Tweede Kamerleden gingen u voor
Op 26-9-2019 heeft de Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) 78 exemplaren van het boek
‘Winst van integriteit in zes stappen’ verstuurd naar alle vaste en vervangende Tweede Kamerleden
van de commissies Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en
Klimaat (EZK) ter gelegenheid van de dag van integriteit.

Petitie
Aansluitend hebben wij op 3-12-2019 de petitie ‘Winst van integriteit’ aangeboden aan dezelfde
commissies. De petitie werd in ontvangst genomen door commissievoorzitter Erik Ziengs (VVD) en
Kamerleden van 50Plus, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP.

Diagram met agenda
In juli 2020 hebben we deze Kamerleden ook een interactief diagram gestuurd dat belangrijke
maatschappelijk thema’s beschouwt vanuit integriteit. Met het oog op de aankomende Tweede
Kamerverkiezingen in 2021 vormt dit diagram een hulpmiddel. Programmacommissies, journalisten
en kiezers kunnen daarmee partijprogramma’s evalueren op samenhang en volledigheid.
Wij passen dit ook toe voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Ariejan Korteweg (Volkskrant) schreef in zijn artikel van donderdag 15 oktober 2020 ‘Integriteit als
leidend beginsel, aan de keukentafel en in het groot’: ‘Dat ik aan die agenda bleef hangen, komt

doordat die de gouden combinatie van eenvoud en volledigheid suggereert. Alles wat aan
maatregelen te verzinnen is, kan er in, waarna je kunt kijken of je maatregel de beoogde gevolgen
heeft. Probeer het straks zelf […]’
Het diagram staat ter inspiratie tot uw beschikking op https://gogomo.org/samenhang/.
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