
Verslag Integriteit 2021
Het integriteitssysteem van Milieudefensie is in 2021 uitgebreid met een Gedragscode 
voor de leden van de vereniging en met een Gedragscode voor iedereen die met 
Milieudefensie acitiviteiten uitvoert en actie voert. 

Binnen het bestuur is er een portefeuillehouder Integriteit aangesteld. 

Leden van de vereniging konden in juni 2021 tijdens een ALV een korte workshop volgen 
over integriteit. Vervolgens is er een denktank geformeerd van leden die hebben 
meegedacht over de uiteindelijke inhoud van de Gedragscode voor leden. Deze is tijdens 
de ALV in december  aangenomen en trad per 1 januari 2022 in werking. 

Daarmee kent de organisatie 3 Gedragscodes: 

1. één voor alle medewerkers, management en vrijwilligers van de werkorganisatie, 
2. één voor de leden van de vereniging,
3. en één voor iedereen die met ons acitiveiten uitvoert. 

Er is met ingang van 2022 een extern onafhankelijk vertrouwenspersoon beschikbaar voor 
leden en actievoerders van Milieudefensie. De meldingsprocedure voor het melden van 
vermoedens van integriteitsschendingen staat nu open voor zowel medewerkers van de 
organisatie, voor vrijwilligers, voor leden van de vereniging als voor mensen die samen met 
Milieudefensie activiteiten uitvoeren. 

Dit alles is via verschillende kanalen gecommuniceerd aan betrokkenen. Denk aan intranet, 
onze website, het Veranderaarsplatform, de nieuwsbrief voor lokale afdelingen. Via de 
organizers van Miliedefensie zijn ook vrijwilligers van de Operatie Klimaatgroepen en Fair 
Future generators geïnformeerd.

Er zijn in 2021 geen meldingen geweest van vermoedens van integriteitsschendingen. Het 
kan zijn dat dit samenhangt met het vele thuiswerken.

Wel is de integriteitsadviseur regelmatig gevraagd te adviseren over specifieke situaties, 
zowel individueel als op teamniveau. Extra aandacht ging uit naar de toepassing en naleving
van de Gedragscode in het dagelijks werk van medewerkers  die intensief samenwerken 
met lokale afdelingen en ‘OK groepen ‘. Zorgdragen dat ook vrijwilligers op de hoogte zijn 
van de Gedragscode en van de meldingsprocedure, en dat de Gedragscode in de praktijk 
nageleefd wordt is  ‘work in progress ‘.

Directie en management zijn in 2021 gefaciliteerd bij een moreel beraad over een lastig 
management dilemma. 

In 2021 hebben alle nieuwe medewerkers de online basistraining aangeboden gekregen 
over integriteit die door GDN is ontwikkeld. Deze training is een vast onderdeel van het 



introductie programma voor nieuwe medewerkers, samen met een interactieve sessie over 
de betekenis en de werking van het integriteitssysteem binnen de organisatie.

Lessen over integriteit in 2021:

In 2021 zijn langlopende internationale subsidieprogramma's afgerond en geëvalueerd. Uit 
de evaluaties blijkt dat het werken met grote meerjarige subsidieprogramma's andere en 
zwaardere eisen stelt aan de organisatie- en managementcapaciteit van de ontvangende 
partnerorganisatie dan wanneer er kortlopende projecten gerealiseerd moeten worden 
voor een relatief kleiner bedrag.  

Bij de aanvang van nieuwe meerjaren programma's in 2021 is het criterium  
‘organisatiecapaciteit van de ontvangende partners ‘ nadrukkelijker gehanteerd bij de keuze
en selectie met wie de programma's gerealiseerd worden.

In de werkorganisatie blijkt er weinig animo te zijn voor het organiseren van een formeel 
moreel beraad op teamniveau. Wel constateren we dat integriteit in de dagelijkse 
werkpraktijk tot vragen leidt. Gesprekken hierover met de integriteitsadviseur en 
leidinggevenden en op teamniveau blijken laagdrempelig en effectief. Teams leren om 
lastige situaties, twijfels, conflicterende belangen of dilemma´s te bespreken en vinden met
elkaar oplossingen. Het is belangrijk dat de integriteitsadviseur zichtbaar en vindbaar is, wat
tijdens thuiswerken soms lastiger was.

Vooruitblik op 2022 

De trainingen Morele oordeelvorming zullen in 2022 weer georganiseerd worden voor 
nieuwe medewerkers. 

In 2022 zijn Diversiteit en Inclusiviteit belangrijke onderwerpen in de organisatie. De 
integriteitsadviseur werkt nauw samen met diversiteits- en inclusie-ambassadeurs en met 
het management om een sociaal veilige, respectvolle en transparante werkcultuur te 
stimuleren. 

Er zal een 0-meting gedaan worden onder medewerkers. De meting zal onder andere 
ingaan op de vraag hoe sociaal veilig medewerkers de organisatie ervaren en hoe makkelijk 
zij zich durven uit te spreken over zaken die in strijd zijn met organisatie-integriteit. Op 
afdelingen en in teams zullen we gesprekken voeren over sociale veiligheid, over inclusie en
over grensoverschrijdend gedrag, mede naar aanleiding van de maatschappelijke aandacht 
voor schandalen over grensoverschrijdend gedrag bij andere organisaties.


