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Eind 2012 heeft Bureau Intomart GfK in opdracht van 
Grant Thornton een studie uitgevoerd genaamd ‘Integriteit 
op de werkvloer.’ Uit deze studie blijkt dat een correlatie 
bestaat tussen werkplezier en integer handelen. Medewerkers 
die met plezier naar hun werk gaan zullen eerder bereid zijn 
beschermend te acteren ten aanzien van hun organisatie; 
interne fraude en diefstal kunnen eerder gesignaleerd en  
besproken worden, minder voorkomen en effectiever worden 
gehandhaafd.  

Gebaseerd op voornoemde studie hebben wij een praktische 
survey en benchmark Werkplezier ontwikkeld om organisaties 
te kunnen ondersteunen bij het (verder) operationaliseren van 
integriteitmanagement. Het doel hiervan is uit te vinden aan 
welke ‘knoppen’ een werkgever kan draaien om het werk
plezier binnen de organisatie te waarborgen of te verbeteren. 
Met die uitkomsten kunnen organisaties zichzelf bovendien 
(laten) spiegelen aan een groot aantal andere organisaties, 
wat betreft belangrijke aspecten die gewenst en ongewenst 
gedrag op de werkvloer mede verklaren.

Plezier hebben in ons werk, is wat ons bij Grant Thornton 
Forensic & Investigation Services heeft samengebracht. De 
beste willen zijn in ons vakgebied is wat ons drijft. Deze 
combinatie onderscheidt ons in de markt, zo menen klanten 
die ons werkplezier doorgaans snel (h)erkennen en waarderen. 
Als ervaringsdeskundigen zijn wij ons zeer bewust van de 
voordelen van werkplezier in relatie tot integer handelen door 
medewerkers; het thema van dit boekje. Onder het motto 
‘voorkomen is beter dan genezen’ dragen wij onze kennis en 
ervaring graag ook in preventieve zin uit, bijvoorbeeld door 
het (laten) uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en 
het delen van praktische informatie met onze relaties. Liefst 
ter voorkoming van integriteitschendingen, maar ook om 
eventuele ontstane schade te kunnen beperken. Vanuit deze 
gedachte is dit boekje ‘werkplezier’ ontstaan. 

Dit boekje leert u meer over de voor
delen van werkplezier in relatie tot 
zakelijke integriteit en het bijzondere 
belang van deugdelijk leiderschap en 
passend voorbeeldgedrag.
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Werkplezier & integriteit management

1.1 Werkplezier en integere gedragingen; een natuurlijke 
symbiose
Tussen werkplezier en integriteit is sprake van een natuurlijke 
symbiose. Het zijn namelijk twee verschillende onderwerpen 
waarbij de één voordeel kan hebben uit het ander, een wissel
werking. 

Integriteit is het handelen in overeenstemming met maat
schappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen 
en met de specifieke waarden en normen die gelden in een 
organisatie. De definitie impliceert dat integer gedrag mede 
afhankelijk is van culturele verschillen die kunnen bestaan  
tussen landen en organisaties. 

Het begrip integriteit komt doorgaans ter sprake in een 
kaderstellende sfeer, of wanneer er sprake is of lijkt te zijn 
van een inbreuk zoals fraude of corruptie. Integriteit heeft 
daardoor een wat ‘zure’ en negatieve klank gekregen. Een 
vertaalslag naar synoniemen van het begrip heeft geleid 
tot figuur 1. Dienstbaar, stimulerend en betrouwbaar zijn 
positieve kernwaarden, waardoor integriteit de positieve 
invulling krijgt die het verdient. Immers, wat is er nou leuker 

dan te mogen werken in een organisatie waar je niet wordt 
gepest, waar geen sprake is van discriminatie of vriendjes
politiek. Waar zakelijke spelregels duidelijk en voor één uitleg 
vatbaar zijn. Daar waar medewerkers worden gewaardeerd en 
gestimuleerd door hun leidinggevenden, vertrouwen genieten 
en ruimte krijgen voor persoonlijke groei.

De mens kan integriteit ook schenden, bijvoorbeeld door 
fraude te plegen of door geheime, zakelijke afspraken te  
lekken naar een journalist. Medewerkers die meer plezier  
hebben in hun werk plegen minder gauw integriteit
schendingen. Zij zijn doorgaans meer beschermend jegens 
hun eigen organisatie dan werknemers die met tegenzin hun 
dagelijks brood verdienen. Het weten wat werkplezier in 
uw organisatie in positieve zin kan beïnvloeden, is daarmee 
bruikbare informatie in het licht van integriteitmanagement. 
Het geeft zichtbaar energie wanneer u als medewerker, 
bestuurder of toezichthouder oprecht trots kunt zijn op 
de organisatie waarvoor u werkt. Dit straalt ook af op uw 
klanten, leveranciers en de rest van uw dagelijkse omgeving. 
En dat positieve uitstralingseffect levert weer (potentiële) 
nieuwe relaties op. 

Het is toch fantastisch om dagelijks omringd te kunnen zijn 
door gemotiveerde collega’s, toonaangevende managers en 
tevreden klanten? Een integere organisatie kan bovendien 
leiden tot:
 
 • hogere medewerker tevredenheid
 • betere kwaliteit van producten en diensten
 • lager ziekteverzuim door positieve atmosfeer
 • minder integriteitschendingen
 • hogere productiviteit door minder ‘gedoe’
 • betere kostenefficiëntie
 • positief imago
 • minder klachten
 • betere klantwaardering
 • betrouwbare partners
 • groei
 • succes
 • minder stress/een langer en vrolijker leven etc.
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1.2 Hominem facit momentum: de mens maakt het verschil 
Integriteitmanagement is een belangrijk thema voor organi
saties, omdat integriteit nauw samenhangt met het imago  
van de organisatie, het kunnen behalen van organisatiedoel
stellingen en daarmee het realiseren van succes. Toch wordt 
dit nog niet altijd als zodanig (h)erkend. 

Managen van integriteit is het beïnvloeden van gewenst en 
ongewenst gedrag. Het hebben van ‘spelregels’  ook beleid 
genoemd  is in dat kader van belang, maar ook de com
municatie van die spelregels, zodat medewerkers, klanten, 
leveranciers en andere belanghebbenden kunnen weten wat 
wel en niet kan en mag. Maar vooral ook waarom dat is. 

Het beïnvloeden van gedrag kan zowel in positieve als in 
negatieve zin bewerkstelligd worden. Zo kun je gewenst 
gedrag belonen en ongewenst gedrag bestraffen.  
Bij Grant Thornton geloven wij vooral in positief beïnvloeden 
van gewenst gedrag, gebaseerd op duidelijke en begrijpe
lijke regels appelerend aan duurzaam succes in plaats van 
een korte termijn stimulans. Oftewel: het waarom en hoe 
achter bepaald beleid dient uitgelegd te worden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de risico’s die kunnen bestaan in relatie tot 
bepaalde processen, functies, handelingen of keuzes. Maar 
ook de kansen en voordelen die bestaan en wat je zelf kunt 
doen (of laten) om resultaten te behalen ten faveure van de 
organisatie. 

1.3 Wat kenmerkt een integere organisatie?
Integriteit kan DE kritische succesfactor zijn voor organi
saties, mits dit thema op positieve wijze wordt beleefd en 
uitgedragen. Maar wat kenmerkt een integere organisatie? 
Een integere organisatie is een plek waar de inzet van het 
handelen zuiver is. Waar niet wordt gesjoemeld met inkoop 
of aanbesteding. Waar collega’s niet worden getreiterd.  
En waar bestuurders zich niet laten fêteren of miljoenen 
vergokken met derivaten. Daar waar medewerkers contant 

geld van de baas of bedrijfsmiddelen niet in eigen zak steken. 
Waar een bestuurder geen handtekeningen vervalst, puur voor 
eigen gewin. Of op illegale wijze zijn pensioen verhoogt. 
Een organisatie waar A, B, C en X, Y, Z nog gewoon letters 
van het alfabet zijn, in plaats van dubieuze grondtransacties. 
Waar de Raad van Commissarissen daadwerkelijk toezicht 
uitoefent en doorpakt als dit soort kwesties aan de orde zijn. 
Daar waar geen financiële problemen zijn door wanbeleid. 
En waar transparantie geen holle frase is. 

Wat integer handelen precies voor uw organisatie betekent, 
is mede afhankelijk van de geografische locatie waar uw 
organisatie opereert, uw bedrijfscultuur, de leiderschaps
kwaliteiten en uw organisatiedoelstellingen. Onder integer 
handelen wordt bijvoorbeeld in China iets anders verstaan 
als in Nederland. Maar ook in ons land leert ervaring dat het 
operationaliseren van integriteitmanagement doorgaans lastig 
wordt gevonden door leidinggevenden. Het opstellen van 
bij de organisatie passend integriteitbeleid is een eerste stap. 
Het laten beleven en structureel beklijven daarvan zijn de 
stappen twee en drie. De eerste stap is doorgaans snel gezet. 
Maar hoe leert u uw personeel integer te handelen volgens de 
spelregels die u nastreeft? Hoe voorkomt u negatieve pers als 

onverhoopt blijkt dat uw medewerkers niet zo betrouwbaar 
zijn als u had gedacht of gehoopt?

Er bestaan in dit kader trainingen waarbij functiegerelateerde 
dilemma’s de revue passeren om het personeel bewust te  
maken van de rol die zij kunnen spelen en de risico’s die  
kunnen bestaan uit hoofde van hun functie. Het behandelen  
van dilemma’s is echter een negatieve benadering van 
integriteit management. Wij zochten naar een positieve 
beleving: Werkplezier. 

Wij denken met dit thema een stapje verder te gaan in de 
goede richting op weg naar succesvol integriteitmanagement. 
Oftewel: een organisatiebrede beleving die iedereen aangaat 
en kan motiveren. Zo’n aanpak bestaat niet zomaar, daar 

moesten we wel wat voor doen. Wij vertellen u graag over 
onze opmars naar succesvol integriteitmanagement, door 
het gericht beïnvloeden van werkplezier. En ook hebben wij 
een aantal bekende en minder bekende Nederlanders bereid 
gevonden hun drijfveren en tips voor succes met u te delen 
in de hierna volgende hoofdstukken.
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Een gefaseerde aanpak

2.1 Studie ‘Integriteit op de werkvloer’

Doel
Het doel van de studie ‘Integriteit op de werkvloer’ was te 
achterhalen welke factoren van invloed zijn op het waar
borgen van werkplezier, om zodoende integer gedrag binnen 
organisaties te bevorderen. De studie werd eind 2012 uit
gevoerd door Intomart GfK in opdracht van Grant Thornton 
Forensic & Investigation Services. 

In totaal 500 werknemers van profit en nonprofitorgani
saties met 100 tot 750 werknemers werkten hieraan mee.  
Met behulp van een reeks stellingen werd de respondenten 
gevraagd inzicht te geven in de heersende gedragscodes in 
hun eigen organisatie. Deze uitkomsten werden door middel 
van correlatieanalyse afgezet tegen het werkplezier van  
de werknemer. Ook werd gevraagd of medewerkers hun 
organisaties zouden aanbevelen aan vrienden of familieleden.

Onderwerpen
Wij hebben enkele belangrijke beïnvloedingsfactoren  
gedefinieerd en aan de respondenten laten voorleggen. Hen 
is gevraagd in hoeverre onterecht ziekmelden door colle
ga’s hun werkplezier beïnvloedt. En of liefdesrelaties op de 
werkvloer bespreekbaar en van belang zijn voor werkplezier. 
Of collega’s worden gepest en of dit van invloed is op de 
arbeidsvreugde. En over voorbeeldgedrag van leidinggevenden, 
roddelen over collega’s en gelijke behandeling (ongeacht 
geslacht, geaardheid of etnische herkomst). Ook zijn vragen 
gesteld over bekendheid met gewenst en ongewenst gedrag 
binnen de eigen organisaties, over eerlijk zaken doen, over 
passende beloning van werknemers, waardering bij goed 
functioneren en het aanspreken van elkaar op ongewenst 
gedrag. Tenslotte is gevraagd of de organisatieleiding gevoel 
heeft voor wat hun medewerkers belangrijk vinden. 

Resultaten
Vier op de vijf werknemers gaat met plezier naar het werk. 
Dat is een aardige score. Dit aantal is overigens groter in de 
nonprofit sector dan in de profit sector. 

Er zijn ook mogelijkheden voor gerichte verbetering zicht
baar geworden op basis van de studie. Bijvoorbeeld 29% van 
de respondenten stelt dat niet iedereen binnen de organisatie 
weet wat gewenst en ongewenst gedrag is. En meer dan een 
derde vindt dat de organisatie niet goed optreedt tegen onge
wenst gedrag (38%). In meer dan de helft van de organisaties 
spreekt men elkaar niet aan op ongewenst gedrag (53%). 
Kansen voor gerichte verbeteracties zijn hier voorhanden.

Bij slechts 13% van de organisaties wordt volgens respon
den ten niet geroddeld over collega’s. Bij 70% van de  
or ga ni saties melden medewerkers zich wel eens ten onrechte 
ziek. Opvallend is dat deze resultaten volgens het onderzoek 
weinig impact hebben op het werkplezier van medewerkers.

Succesvol leiderschap kenmerkt zich door het hebben van 
een goed gevoel voor wat werknemers belangrijk vinden, 
het geven van waardering bij goed functioneren en door 
goed voorbeeldgedrag. Hier blijken grote mogelijkheden tot 
verbetering, want minder dan de helft van het aantal deelne
mers ziet deze thema’s in positieve zin terug in relatie tot de 
leidinggevenden binnen de eigen organisaties.
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In juli 2012 is het idee ontstaan voor de benchmark Werk
plezier als instrument voor succesvol en laagdrempelig 
operationaliseren van integriteitmanagement. We hebben 
dit thema vervolgens gefaseerd uitgewerkt, met als 1e stap 
een studie naar beïnvloedingsfactoren van werkplezier 
binnen profit en nonprofitorganisaties. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat de groep promotors van de 
eigen organisatie maar 12% bedraagt, terwijl bijna een derde 
van de totale groep respondenten er zelfs zeker van is de 
eigen organisatie in het geheel niet aan te bevelen. Werk
nemers in bedrijven met 100 tot 250 werknemers zijn minder 
geneigd hun eigen organisatie bij familie en vrienden aan te 
bevelen dan bedrijven met meer dan 250 werknemers. Ook 
hier is winst te behalen. 

2.2 Web based survey en benchmark
De door ons ontwikkelde survey & benchmark Werkplezier 
is toepasbaar voor organisaties vanaf 20 medewerkers. Door 
middel van een online vragenlijst worden de medewerkers 
door ons vertrouwelijk gevraagd naar de mate van werk
plezier die zij beleven in hun organisatie en de elementen die 

dat mogelijk kunnen verbeteren. De vragenlijst bevat naast 
meerkeuzevragen ook een open veld voor eigen commentaar. 

Het invullen van de vragenlijst duurt 15 minuten. Vervolgens 
worden de resultaten door ons verwerkt en afgezet tegen de 
landelijke benchmark, waarbij wij tevens enkele suggesties 
doen voor gerichte verbeteringen op basis van de resultaten. 
Maatwerk derhalve. De organisatie kan vervolgens zelf 
aan de slag gaan met de onderdelen die verbeterd kunnen 
worden, waardoor de mate van werkplezier kan worden 
verhoogd. Zo gewenst, zijn wij bereid u te ondersteunen bij 
de facilitering van een dergelijk proces.

De voordelen
Voordelen van de survey & benchmark Werkplezier zijn: 
•	u	beschikt	over	een	nulmeting	
•	de	toets	is	herhaalbaar	
•	 	de	resultaten	zijn	meetbaar	/	vergelijkbaar	(hoe	doet	de	

organisatie het nu ten opzichte van de vorige meting?)
•		resultaten	kunnen	als	zodanig	deel	uit	maken	van	de	 

managementrapportages 
•	een	onafhankelijke,	professionele	partij	ondersteunt	u	in 
 dit traject 
•	de	financiële	investering	is	gering

Met survey & benchmark Werkplezier hebben wij een pas
send gereedschap voor u beschikbaar, daar waar het gaat om 
het op positieve wijze managen van integer gedrag, bezien 
vanuit een preventieve sfeer. Er hangt bovendien een relatief 
scherp prijskaartje aan. Wij investeren namelijk graag in 
langdurig beheer en behoud van tevreden klanten.
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Uit de studie blijkt dat 
leidinggevenden een belangrijke rol 

spelen bij de beleving van werkplezier. 
Een relatief kleine groep kan derhalve 

HET verschil maken qua 
integriteitmanagement, mits die 

leidinggevenden het belang van hun 
voorbeeldfunctie (h)erkennen en weten 

hoe zij hier effectief invulling aan 
kunnen geven.
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Tips voor meer werkplezier van 
succesvolle ‘Werkplezierigen’

3.1 Achtergrond
Oprecht werkplezier straalt zoveel positieve energie uit, daar 
wil de omgeving zich graag verwant mee voelen. Het gericht 
beïnvloeden van werkplezier van uw werknemers kan der
halve leiden tot een groeiende groep zakelijke ambassadeurs. 
Zo’n ambassadeur beveelt ongevraagd en onbewust zijn 
eigen organisatie aan, bijvoorbeeld aan familie, vrienden of 
klanten. Betere reclame bestaat niet.

Mensen die plezier hebben in hun werk, zijn doorgaans 
ook meer succesvol in het (zakelijke) leven dan hun minder 
positieve tegenpolen. Iedereen kent wel iemand die hij of zij 
benijdt om het zichtbare, hoorbare en voelbare werkplezier 
dat door die persoon wordt beleefd en uitgedragen in de 
functie die hij of zij uitoefent. 

Enkele bekende en minder bekende Nederlanders, die 
door hun omgeving worden herkend als ‘werkplezierigen’, 
deelden hun ervaringen met ons. Wij denken dat u als lezer 
voordeel kunt hebben hun inspiraties, motivaties, drijfveren, 
wijsheden en tips te leren kennen.

Jildou vindt het mooi dat haar werkplezier door anderen 
wordt herkend en dat het werk dat zij doet  een creërend 
beroep  energie geeft. Ze werkt met een leuk team dat 
elkaar beter weet te maken. Ze wist al op haar tiende dat 
dit het vakgebied is waarin ze wil werken. ‘Toen al plakte 
ik mijn eigen tijdschriften in elkaar. Ik hou sindsdien 
van communiceren in taal en beeld. Hier word ik 
bovendien omringd door mensen met liefde 
voor het vak. Het is fijn werken met ziels
genoten!’ In reactie op de vraag hoeveel uren 
haar werkweek telt antwoordde ze daar geen 
idee van te hebben. ‘Ik tel de uren niet. Wat ik 
doe zie ik niet als werk. Het is meer een ‘state 
of mind.’ Maar ik word voor 40 uur betaald.’  

Vrijheid, verantwoordelijkheid en schoonheid zorgen ervoor 
dat haar werkplezier wordt gemaakt en wordt behouden. 
Het motto op de zaak is volgens haar: weinig vergaderen, 
veel lachen! En dat dit geen grap is blijkt wel uit de positieve 
energie die op de redactie voel en hoorbaar rondhangt. Op 
de vraag wat haar kan demotiveren antwoordde ze: ‘Ik stel 
hoge eisen aan mezelf en anderen. Soms ga ik wat te snel 
voor mijn omgeving. Als mensen niet zo gedreven zijn als 
ik, kan dat mij beïnvloeden. Ook het afnemen van mijn 

vrijheid en verantwoordelijkheid kan mij demotiveren. Als 
dat gebeurt of dreigt te gebeuren wil ik dat gelijk oplossen. 
Wanneer dat niet lukt ga ik weg.’
Jildou haar persoonlijke drijfveren zijn het iets teweeg willen 
brengen, inspireren. Ze vindt het heerlijk te kunnen ver
talen wat ze denkt. Om haar werkplezier te beïnvloeden, 

neemt ze tijd voor leuke dingen. Zelf geïnspireerd 
blijven, bijvoorbeeld door musea te bezoeken of 

tijdschriften te lezen. Het arbeidsethos op de re
dactie bevalt haar. ‘We doen hier veel aan geven, 
in letterlijke zin, zowel aan onze medewerkers 

maar ook aan onze lezers. We verwennen ande
ren graag met aandacht.’ 

Haar leidinggevenden zijn altijd van belang geweest voor 
Jildou haar werkplezier, met name omdat ze haar drijfveren 
kunnen faciliteren. Een absolute must voor een onafhanke
lijke geest. Als ze later ‘groot’ is wil ze blijven doen wat ze 
leuk vindt en dat ligt op het vlak van communicatie. In reac
tie op de vraag hoe zij graag herinnerd wil worden door haar 
collega’s antwoordde ze lachend: ‘Die vraag is gebaseerd op 
ijdelheid. Ik hoop dat ze mij herinneren als iemand met veel 
goede ideeën, als iemand die dingen durfde te veranderen, 
maar ook als humorrijk.’ 

Jildou van der Bijl is hoofdredacteur van het spraakmakende magazine LINDA. 
bij Mood for Magazines. Dit tijdschrift staat bij lezers bekend om haar plezierig 
weg te lezen inhoud, waarbij de lezersdoelgroep  vrouwen  worden verwend 
met aansprekende thema’s, nieuwtjes en leuke aanbiedingen. Ze is in loondienst en 
op haar vestiging werken tussen 10 en 100 medewerkers.

3.2 Jildou van der Bijl
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In relatie tot het voor luisteraars hoorbare werkplezier is er 
volgens Rick ‘On Air’ altijd een lach, want ‘the show must 
go on.’ Maar, als hij slecht heeft geslapen of als een show 
niet helemaal loopt zoals gepland, dan wil dit nog wel eens 
invloed hebben op zijn humeur. Radio maken is 
heel zijn leven al zijn grote liefde. Alleen om te 
komen waar hij nu zit  538  was een ‘nooit 
verwacht scenario.’ 

Hij maakte zijn debuut namelijk op vrij late 
leeftijd op de landelijke radio. Rick heeft een 
werkweek van 40 uur. Hij vertelde: ‘Radio is zo 
leuk. En het programma is al zo lang nummer 1. 
Het is de Champions League waarin ik opereer en daar ook 
nog eens het beste programma maken…’

Rick zijn persoonlijke drijfveren zijn het leuke werk en 
de beste willen zijn. Het vroege opstaan wordt wel steeds 
lastiger en dat kan zijn werkplezier soms in negatieve zin 
beïnvloeden. Hij heeft overigens weinig concrete acties 

ondernomen om zijn werkplezier te beïnvloeden. Wel 
zijn Rick zijn leidinggevenden van belang geweest 

voor zijn werkplezier. ‘Ik heb een geweldige 
baas’, zo vertelde hij ons. Een mooie opsteker 
voor Evers! Als Rick later ‘groot’ is, wil hij 
zijn bedrijf  dat hij samen met een compagnon 

heeft  en zijn 7 webshops verder uitbreiden. Op 
de slotvraag hoe hij later graag herinnerd wil worden 

door zijn collega’s antwoordde hij: ‘Als een zeikerd met een 
hart van goud en een gulle lach.’ 

Het werkplezier dat anderen direct herkennen in relatie 
tot Frank komt overeen met zijn eigen beleving. Hij houdt 
van zijn werk. Na enkele jaren in het extern accountants
vak gewerkt te hebben wist hij dat interne beheersing van 
organisaties zijn ‘ding’ was. Sindsdien heeft hij hier in al zijn 
functies tot op heden invulling aan kunnen geven. 

Frank zijn werkweek beslaat circa 50 uur. 
Het kunnen bieden van oplossingen en 
samenwerken met mensen geven hem zijn 
werkplezier. Maar als dingen niet lopen 
zoals verwacht of een negatieve houding 
van mensen, kan dit hem demotiveren. Frank 
zijn drijfveren zijn: waardering in algemene 
zin en het bereiken van doelen.

Om zijn werkplezier te beïnvloeden heeft hij in het verleden 
een post doc opleiding gevolgd die direct te maken heeft met 
interne beheersing. Daarnaast heeft hij altijd gekozen voor 
een werkomgeving waarin hij die kennis kwijt kon: van  
auditor tot financieel en algemeen directeur, voorzitter RvC 
en bestuursvoorzitter Eurcons. Ook in zijn interim werk 
heeft hij altijd invulling kunnen geven aan zijn geliefde 
thema.	Daarnaast	doet/deed	hij	dit	door	zijn	functies	als	
voorzitter, lid Raad van Advies en als lid van de Raad van 

Tucht binnen de Vereniging van Register Operational audi
tors. Maar ook uit hoofde van zijn functies ten behoeve van 
het Institute of Internal Auditors (oprichtingsbestuur, CID, 
Raad van Tucht, lid accreditatie commissie en de commissie 
advocacy). 

Op de vraag of leidinggevenden van belang zijn geweest 
voor zijn werkplezier, antwoordde Frank: ‘Ik ben 

erg gevoelig voor de menselijke kant van de zaak. 
Daarom is de attitude van een leidinggevende erg 
belangrijk	voor	mij.	Respect	geven/tonen	is	een	
basisvoorwaarde om ook respect te verdienen Als 

voorbeeld kan ik geven dat ik het woord ‘moeten’ 
niet erg kan waarderen. Zowel als ondergeschikte als 

leidinggevende heb ik een hekel aan dit woord. Alles is een 
vraag waard. Bij een goede werknemer  werkgever relatie zal 
het woord moeten in mijn ogen niet voorkomen.’

Als Frank later ‘groot’ is wil hij na zijn actieve carrière graag 
psychologie gaan studeren. Dit is zijn grote wens. Hij zou 
daardoor nog meer de mensen willen leren begrijpen en 
hiermee ook iets willen doen voor de mensheid. In reactie op 
de vraag hoe hij later door zijn collega’s het liefst herinnerd 
wil worden antwoordde hij: ‘Als een eerlijk en rechtvaardig 
collega –voorzitter  baas, maar vooral mens.’

Rick	Romijn	is	werkzaam	als	producer/sidekick	van	Edwin	Evers,	bekend	van	het	
radioprogramma ‘Evers staat op’ (Radio 538). Luisteraars van deze dagelijkse och
tendshow herkennen de gangmakers van dit programma als positief, vrolijk en het 
werkplezier spat doorgaans door de luidsprekers en van het programma af. Rick 
is in loondienst en is tevens zelfstandig ondernemer. Op zijn bedrijfsvestiging 
werken tussen de 100 en 250 medewerkers.

Frank Vrolijk is bestuursvoorzitter van de Coöperatieve vereniging Eurcons 
BA Hij werkt alleen met ZZP’ers (‘tot de office manager toe’). Die ZZP’ers zijn 
werkzaam in specialistische functies zoals audit, risk en control. Frank heeft niet 
alleen zijn achternaam mee in relatie tot het thema werkplezier, vrolijk is zijn hele 
levenshouding. Zelfs als het wat minder goed gaat roept hij nog: ‘In de kelder is 
alleen maar een trap naar boven!’ Bij Eurcons zijn tussen de 10 en 100 deelnemers 
aangesloten.

3.4 Rick Romijn3.3 Frank Vrolijk
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Gijs houdt van zijn vak. Van kinds af aan had hij al een vaag 
idee dat acteren het vakgebied was waarin hij later wilde 
werken. Vanaf zijn veertiende is hij al bezig met acteren en 
dit kreeg meer bewuste vormen vanaf zijn zestiende levens
jaar. 

Qua werkuren variëren zijn weken enorm. Met 
alle activiteiten die hij naast acteren bezigt 
is hij zo’n 40 tot 50 uren per week ‘lekker 
bezig.’ Zo verzorgt hij workshops, geeft 
lessen en cursussen op gebied van leiderschap 
en communicatie en hij schrijft.Verandering en 
uitdaging motiveren hem. ‘Grenzen verleggen 
+ verdiepen = ontwikkelen.’ Maar ook het werken met an
deren vergt bepaalde capaciteiten, zoals flexibiliteit. Als Gijs 
het niet eens is met de artistieke koers, kan dit hem demoti
veren. Ook een verkeerde interpretatie van een voorstelling, 
het minder presteren dan gewenst door hemzelf of collega’s 
of als iets niet gaat zoals bedoeld, kunnen zijn werkplezier 
in negatieve zin beïnvloeden. 

Zich op zijn plek voelen, maar ook succes hebben en respect 
krijgen voor wat hij doet, herkent hij als zijn persoonlijke 
drijfveren. Hij houdt van dingen ontdekken en dat hangt 
volgens Gijs weer samen met zijn nieuwsgierigheid. 

Om zijn werkplezier te beïnvloeden heeft Gijs flink geïnves
teerd om goed te worden in zijn vak. Zo volgde hij al sinds 
jonge leeftijd lessen. ‘Daarnaast dien je doelen te stellen voor 
jezelf. Ik had nogal last van stress en spanningen. Om dat 
te leren beheersen heb ik bijvoorbeeld therapie gevolgd.’ 

Daarnaast heeft hij veel aan bijscholing gedaan. Gijs 
zijn leidinggevenden zijn in uitvoerende zin zeker 

van belang geweest voor zijn werkplezier. Hij 
had een buitenlandse leraar die hem stimuleer
de om Shakespeare te spelen. Gijs volgde begin 

jaren tachtig de Maastrichtse Toneelacademie. Die 
periode en de studenten die hem toen omringden 

(Pierre Bokma, Peter Blok, Maria Goos en Willem van 
de Sande Bakhuyzen) zijn mede bepalend geweest voor zijn 
succes. ‘We hielden elkaar altijd scherp.’ 

Op de vraag wat Gijs later wil worden, als hij groot is, 
antwoordde hij: ‘Wijs.’ Voorbeeldfiguren weet hij niet te 
noemen. Wel heeft hij veel rondgekeken en daarbij opgepikt 
wat hij wilde leren. In reactie op de slotvraag hoe hij later 
graag herinnerd wil worden door zijn collega’s, zegt hij: ‘Dat 
maakt mij niet veel uit. Als ze maar moeten lachen en wan
neer ze het over je hebben met liefde aan je terugdenken.’

Een vriendin van Masha  die modeontwerpster is – heeft 
haar in contact gebracht en kennis laten maken met PR in 
combinatie met mode. ‘Een perfecte combinatie voor mij!’ 
Ze kan zich de hele dag bezighouden met de dingen waar zij 
van houdt: mode en magazines. Ze werkt in een leuk team 
met mensen waar zij goed mee kan opschieten. 

Masha haar leidinggevenden zijn van belang 
voor haar werkplezier. ‘Zij bepalen de wijze 
waarop wordt gewerkt en de werkomgeving. 
Ze creëren de setting waarin je je kan ont
plooien en de geven je de ruimte om jezelf te 
kunnen zijn.’ Haar werkweek beslaat 40 uren.

Wat Masha motiveert in haar baan zijn 
vrijheid, de ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. ‘Het 
kunnen doen van ‘je eigen ding’ en mijn dagen naar eigen in
zicht kunnen indelen zonder dat iemand over mijn schouder 
meekijkt. Daarnaast de fijne en gezellige sfeer op kantoor in 
combinatie met gevarieerd werk en een doel waar je met z’n 
allen hard aan werkt.’

Te grote werkdruk waardoor de kwaliteit van haar werk 
onder druk komt te staan beïnvloedt haar werkplezier in 
negatieve zin. Haar persoonlijke drijfveren liggen in het con
stant ontwikkelen en blijven groeien door zoveel mogelijk 
verschillende dingen te doen en te beleven. En door steeds 

beter te worden in wat zij doet.

In reactie op de vraag wat ze later wil worden 
als ze groot is, grapt zij: ‘Ik zal niet groter 
worden, ik ben 1.64m. Nee, even serieus. 
Ik weet niet of ik per se iets wil worden, ik 
wil gewoon op dezelfde voet verder gaan 

zoals nu. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen 
en uitdagingen aangaan. Zoals bijvoorbeeld het 

merk ByDanie vergroten en daarmee het buitenland 
veroveren, dat vind ik een prachtig nieuw avontuur.’ Masha 
hoopt later door collega’s herinnerd te worden als hardwer
kend, creatief en gezellig.

Gijs Scholten van Aschat is bekend geworden als toneel en filmacteur 
(o.a. Cloaca, De Passievrucht en De Grot). Ook speelde hij in bekende Neder
landse dramaseries als Oud Geld en Pleidooi. Hij heeft diverse prijzen gewonnen, 
waaronder de Louis d‘Or en een Gouden Kalf. Hij spreekt luisterboeken in en 
leende zijn stem aan Woody (Toy Story 3). Gijs zijn stemgeluid was in het verle
den trouwens ook te horen in een radiocommercial voor Grant Thornton.

Masha le Clercq is als Marketing en PR manager werkzaam bij Danie Bles Styling. 
Danie Bles is bekend door het verzorgen van de styling van diverse bekende 
Nederlanders, zoals Sylvie van der Vaart en Leontine Borsato. Masha was al altijd 
geïnteresseerd in mode, tv en magazines, maar wist niet goed wat voor soort 
banen daarbij hoorden, die ook bij haar zouden passen. Door stages is ze erachter 
gekomen wat er mogelijk is. Ze is in loondienst en op haar vestiging werken  
minder dan 100 medewerkers.

3.6 Gijs Scholten van Aschat3.5 Masha le Clercq
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‘Zoek werk dat echt bij je 
past. Dan kun je je passie 
erin kwijt en dan komt 

vanzelf het werkplezier.’

‘Wees je ervan 
bewust dat je zelf 

je grootste obstakel 
bent’
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Joost wordt door zijn omgeving herkend als iemand met plezier 
in zijn werk. Hij kan zich niet herinneren dat hij in de 13 jaar dat 
hij werkzaam is voor Nike ooit met tegenzin naar zijn werk is ge
gaan. Daar voegt hij lachend aan toe: ‘Behalve dan misschien eens 
op een maandagochtend.’ Zijn werkweek beslaat 50 tot 55 uren. 

Wat Joost motiveert in zijn baan is de internationale omgeving die 
bestaat uit verschillende culturen. ‘Nike is een Amerikaans bedrijf 
en dus erg resultaatgericht. Dat past bij mij en houdt me scherp. 
Een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden is dat je 
hier gedurende de hele dag kan sporten. Zolang het eindresultaat 
goed is, en je commerciële targets zijn behaald, ben je vrij om te 
sporten op elk moment van de dag. Ik vind dat belangrijk. Spor
ten op het werk breekt je werkdag en zorgt ervoor dat je gees
telijk weer fris en fit bent. Het werken in teams maakt ook mijn 
werkplezier. Door de grootte van de organisatie kan je binnen 
Nike in je eentje niet succesvol zijn, je doet het met een team.’

Mensen met een negatieve instelling kunnen hem demotiveren, 
hij houdt van een positieve benadering. Wat zijn werkplezier ook 
in negatieve zin zou beïnvloeden is het gebrek aan vrijheid bij 
het indelen van tijd. ‘Bij Nike heeft nooit iemand op mijn vingers 
gekeken. Je hebt hier te maken met goalsettings en je kwalitatieve 
en kwantitatieve doelen worden getracked, verder ben je vrij in 
het bepalen van je tijdsindeling.’

Joost zijn drijfveren liggen in persoonlijke ont
wikkeling, progressie in het werk en progressie 
in de wijze waarover hij nadenkt over dingen. 
Iedere 2,5 jaar heeft hij een andere functie gehad 
binnen Nike. ‘Dit zorgt ervoor dat je fris nieuwe 
uitdagingen aangaat. Daarnaast ontmoet je weer nieuwe mensen 
en krijg je weer te maken met nieuwe culturen en ideeën. Drijfve
ren voor mij zijn ook resultaatgericht en competitief werken, het 
beste halen uit alles wat je doet, een ‘winner mentality’.’

Joost zijn leidinggevenden zijn absoluut van belang geweest voor 
zijn werkplezier. ‘Tot nu toe heb ik altijd leidinggevenden gehad 
die mij stimuleren in mijn persoonlijke ontwikkeling en mij skills 
hebben bijgebracht. Daarnaast ben ik altijd door hen gestimuleerd 
om trainingen en cursussen te volgen om mijn skills nog beter te 
ontwikkelen. Bij Nike wordt uitgegaan van je sterke kanten, daar 
wordt op gefocussed en deze worden benut. Er wordt minder 
gehamerd op je zwakke kanten.’ 

In reactie op de vraag wat Joost wil worden als hij later groot 
is, zegt hij nog niet te kunnen voorspellen welke job hij dan 
zal hebben. Maar hij wil wel met motivatie, plezier en energie 
blijven werken voor Nike. Joost wil later door zijn collega’s graag 
herinnerd worden als een positief, creatief, energievol en resul
taatgericht mens.

Joost van Pelt is als Category Sales Director Sportswear werkzaam bij Nike, een 
Amerikaanse onderneming vernoemd naar de Griekse godin van de overwinning. 
Nike heeft een wereldwijd herkend logo, de Swoosh. Joost is opgegroeid met 
Nike en het merk stond voor hem altijd al voor ‘snel en dynamisch.’ Dit heeft 
hem sinds de jaren ’90 aangesproken. Joost heeft een grote affiniteit met sport, dat 
centraal staat in zijn leven. Hij is in loondienst en op zijn bedrijfsvestiging werken 
meer dan 750 medewerkers.

3.7 Joost van Pelt
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Op de vraag of Rik inderdaad zoveel plezier heeft in zijn 
werk , reageert hij bevestigend en met een glimlach. Werk
plezier is voor hem de basis voor het bedenken van zijn 
creatieve ideeën. ‘Iets nieuws creëren maakt mij gelukkig. Ik 
denk	dan:	wat	zou	ik	willen	zien/horen	en	kijk	vervolgens	
hoe mijn gezicht er bij staat. Als er een glimlach ontstaat bij 
wat ik bedenk, is het goed. Sfeer is daarbij ook bepalend.’ 

Rik wist al van jongst af aan dat radio en TV het vakgebied 
is waarin hij wilde (blijven) werken. En al smedende werd 
hij smid. De door zijn toenmalige werkgever  de NCRV 
 geboden mogelijkheden in die tijd waren volgens hem 
oneindig. Zo mocht hij radio studeren bij de BBC. Rik zijn 
leidinggevenden zijn essentieel geweest voor zijn werkple
zier. Vanaf het begin van zijn carrière is hem door leiding
gevenden vertrouwen geschonken. Opleiding en positieve 
begeleiding zijn daarin voor hem van groot belang geweest. 
Over werkplezier in relatie tot integere gedragingen zegt hij: 
‘Het vertrouwen van de organisatie in jou levert loyaliteit 
naar twee kanten op.’ Leidinggevenden die een verkeerde 
houding hebben kunnen hem demotiveren. ‘Dat zijn mensen 
die geen ruimte en vertrouwen geven en neerbuigend gedrag 
vertonen. Maar ook managers, die alleen maar met structuur 
bezig zijn, zonder te letten op emoties. Ze zouden soms 
eens wat meer risico’s moeten durven nemen.’ Ook het team 

waarmee je werkt is volgens Rik van groot belang voor 
werkplezier. Rik selecteerde gedurende zijn carrière altijd 
zijn eigen medewerkers. Over hoe hij dat deed: ‘Ik lette ei
genlijk niet op de capaciteiten die volgens papier bestonden, 
maar meer op karakter. Een avontuurlijke instelling, collegiaal 
gedrag en persoonlijkheid, maar zonder een te groot ego, 
vind ik daarbij belangrijk. Dienstbaar is in dat licht ook een 
passende term. We werkten altijd met gasten. Die moesten 
in de spotlights staan en het team was daarbij faciliterend. 
Zoiets vergt passie voor het vak, flexibiliteit en het vermo
gen te kunnen improviseren. Soms was een opname gepro
grammeerd voor buiten, maar als het dan plots ging regenen 
moest alles hals over kop anders.’ 

Tegenwoordig houdt Rik zich graag bezig met schrijven. 
Verhaallijnen in een boek creëren en personages laten doen 
wat hij wil, boeien hem. Evenals het beschrijven van ‘slechte’ 
mensen. Daarbij vindt hij het heerlijk om in de schone bui
tenlucht te kunnen werken, tussen de vogels en de bloemen. 
Rik woont in Tanzania, komt regelmatig op Bonaire en af 
en toe in Nederland. Uit hoeveel uren Rik zijn werkweek 
bestaat weet hij niet. In ieder geval veel en dat is altijd al zo 
geweest. ‘Ik zie wat ik doe ook niet als werk. Daarom heb ik 
ook geen vakantie nodig. Sterker nog, als anderen vroeger op 
vakantie gingen, werkte ik juist door. Dat leverde mij meer 

Rik Felderhof is van beroep producent. Hij is vooral bekend geworden door 
het succesvolle televisieprogramma Villa Felderhof. Van 1996 tot en met 2010 
luisterden combinaties van bekende Nederlanders zijn programma op, waarbij zij 
verbleven in en rond een prachtige villa gelegen aan de Franse Azuurkust. Daar 
werden zij door Rik gevraagd hun levensverhalen te delen, wat herinneringswaar
dige televisie opleverde. Hij werkt samen met 6 medewerkers.

3.8 Rik Felderhof
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zendtijd op en daardoor meer bekend
heid. Je moet wel de mogelijkheden 
zien. Ik heb ook vaak dubbele 
banen gehad, dan ging ik bijvoor
beeld ook voor de Margriet aan 
de slag.’  

Rik zijn persoonlijke drijfveren 
zijn gelegen in ambitie, ergens 
goed in willen zijn. Maar het moet 
ook goed voelen. Dit heeft volgens 
hem te maken met zijn Joodse 
achtergrond, waarbij hij binnen 
zijn familie een van de weinige 
overgebleven mannen was en met 
het willen voldoen aan verwachtingen
die bijvoorbeeld moeder en oma hadden. Zijn carrière was 
in beginsel niet wat zij voor ogen hadden, maar dat nam zijn 
eergevoel niet weg. ‘Ik had zoiets van ‘wacht maar af…’ 

Om zijn werkplezier te beïnvloeden houdt Rik van diver
siteit, of, zoals hij het zelf zegt: ‘het toevoegen van kleuren 
aan de regenboog.’ Zo heeft hij bijvoorbeeld meegedaan aan 
hoorspelen en het inspreken van de film Kung Fu Panda, 

waarin hij de stem van Kung Fu meester 
Shifu heeft verzorgd. Kinderen plezier 

geven, zoals hij zelf vroeger ook veel 
plezier heeft gehad als kind, is wat 
hem daarin motiveert. 

Als Rik later ‘groot’ is, wil hij 
monnik worden in Griekenland. 

‘Niet celibaat hoor! Meer het leven 
in een soort community is wat me 

aanspreekt in dat idee. Het lijkt me ge
woon heerlijk om in een rustgevende om

geving te schrijven, met inspirerende mensen 
te praten, lekker samen goede wijn te drinken, voor me 

te laten koken en van dat eten te genieten. Ook wil ik graag 
nog eens een dramaserie maken.’ Rik zijn voorbeeldfiguur is 
Martin Schröder, de oprichter van Martinair. 

In reactie op de slotvraag hoe hij later graag herinnerd wil 
worden door zijn collega’s, zegt hij: ‘Ik hoop dat ze herinne
ren dat we samen mooie dingen hebben gemaakt, al was het 
maar een uur. En dat ze mij zien als eerlijk en te vertrouwen. 
Dat ze zeggen: ‘Hij was integer.’ Als grafschrift vind ik ‘’t Is 
mooi geweest!’ een passende.’ 
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‘Schrijf op wat je graag zou 
willen in werk of privé, zonder je te 

beperken door wat mogelijk niet kan. Dan 
weet je in ieder geval wat je echt wil. Wacht 

ook niet te lang met het realiseren van 
dromen. In de rails zitten soms onvermoede 

wissels die de rest van je spoor bepalen. 
Voor je het weet is het te laat een 

bepaald idee uit te kunnen voeren.’
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Roodkapje. Het is voor het verslag over de toedracht 
van het verhaal over het meisje, haar oma en de wolf 
van cruciaal belang dat de onderzoeker er rekening 
mee houdt wie precies de gebruiker is van zijn rapport; 
het kan namelijk een groot verschil uitmaken of de 
gebruiker de jachtvereniging, het genootschap voor 
modieuze hoofddeksels, de bond voor kwieke oude
ren of de dieren bescherming is. De onderzoeker dient 
derhalve rekening te houden met de juiste context. Uit 
het rapport moet dan ook blijken voor wie en op welke 
positie(s) het rapport precies bedoeld is. 

IV.  Veel opdrachtgevers stellen prijs op de mening van de 
onderzoeker. Dat moge zo zijn, maar wil de gebruiker 
van het rapport niet beïnvloed worden bij het vormen 
van zijn of haar eigen oordeel, dan moeten de feiten 
voor zich spreken. Mits helder geformuleerd en reke
ning houdend met de hiervoor genoem de aspecten, is 
een gebruiker dan prima in staat de feiten zelf te duiden. 
De mening van de onderzoeker hoort daarom niet in 
een professioneel onderzoeksrapport. Wij dragen u de 
feiten en de omstandigheden aan. Het oordeel is aan u. 

Deze vier handreikingen geven u niet alleen een leidraad 
voor de beginselen van een goede opdrachtformulering, 
maar zijn wellicht ook een goede toetssteen voor reeds 
verricht onderzoek.

Vier handreikingen als het 
onverhoopt mis gaat

Een risico als fraude is nimmer volledig te elimineren. Als 
iemand willens en wetens uit is op uw middelen en er is 
sprake van druk, gelegenheid en rationalisatie, dan bent u 
het spreekwoordelijke ‘haasje.’ Bedrog is hierbij het sleutel
woord en bestaande beheersingsmaatregelen worden dan 
omzeild of doorbroken.

Integriteit gerelateerde kwesties leiden er doorgaans toe dat 
een externe partij wordt ingehuurd om onafhankelijk onder  
zoek te doen naar de toedracht, de feiten en de omstandig
heden van de kwestie. Omdat wij onze praktische kennis 
en ervaringen graag met onze relaties delen, hebben wij op 
basis van onze jarenlange ervaring met dit soort kwesties 
voor u vier handreikingen geformuleerd die kunnen leiden 
tot betere voorbereiding op en selectie van een bureau, op de 
kwaliteit van het onderzoek zelf en meer grip op de kosten. 

I.  De kwaliteit van het onderzoek valt of staat met het 
vooraf beantwoorden van de zogenaamde ‘teneinde 
vraag’: waarvoor willen wij de uitkomsten van dit on
derzoek precies gaan gebruiken? Een onderzoeker zou 
eigenlijk geen onderzoek mogen accepteren zonder het 

antwoord op die vraag te kennen. Het antwoord op die 
vraag bepaalt namelijk het doel, de vereiste diepgang, 
omvang en aard van de werkzaamheden. Naast kwaliteit 
geeft dit antwoord daardoor ook grip op de kosten van 
onderzoek. Om de kwaliteit van een onderzoek achteraf 
te kunnen beoordelen, dient het onderzoeksrapport niet 
alleen een omschrijving van de werkzaamheden, maar 
ook het antwoord op de teneinde vraag te bevatten. 

II.  ‘De onderste steen moet boven’, is een uitdrukking 
waarmee een goede onderzoeker snel afrekent. Die 
onderste steen is veelal ook de duurste steen in de 
stapel. Een professionele onderzoeker zal samen met 
de opdrachtgever de opdracht zo bepalen, dat naar 
de meest betekenisvolle steen wordt gezocht. Op die 
manier wordt niet alleen de kwaliteit van het onderzoek 
verhoogd, maar is ook sprake van een belangrijke kos
tenbeheersingsmaatregel. 

III.  Waarheidsvinding lijkt objectief, maar is in de prak
tijk subjectief. Daar houdt een goede onderzoeker 
rekening mee. Neem als voorbeeld het sprookje van 
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Met dit boekje hebben wij u kennis laten maken met onze 
positieve kijk op integriteitmanagement. Als u meer wilt 
weten over wat werkplezier en onze andere dienstverlening 
voor uw organisatie kan betekenen, neemt u dan gerust even 
contact op met de auteurs van dit boekje. Hun contactgege
vens en achtergronden treft u aan in de CV’s. 

Wij verzorgen overigens dienstverlening over de gehele 
breedte van integriteitbeheersing. Van ondersteuning bij het 
opstellen van effectief integriteitbeleid  op basis van onze 
best practices  tot het uitvoeren van audits op bestaan en 
werking van reeds in stelling gebrachte beheersingsmaatre
gelen. Onze audits leveren doorgaans ook besparingen voor 
uw organisatie op, want vaak blijkt dat reeds bestaande be
heersingsmaatregelen kunnen worden vervangen door meer 
effectieve en efficiënte controls. 

Ook verzorgen wij praktisch advies in preventieve en detec
tieve zin. Bijvoorbeeld het screenen van business partners en 
medewerkers in risicovolle functies. Wij hebben toegang tot 
de juiste systemen voor een passende achtergrondcheck. 

Wij trainen met governance belaste medewerkers (internal 
auditors, controllers, risk officers, integriteit coördinatoren, 
rekenkameronderzoekers, compliance officers, P&O’ers) 
vanuit ons vakgebied. Zo leren wij hen tijdig de actuele 
signalen te herkennen en wat zij vervolgens kunnen doen 
teneinde nog meer succesvol te zijn voor uw organisatie. 
Achterliggend motto hierbij is: samen sterker tegen fraude 
en andere integriteitschendingen. Bovendien leveren onze 
trainingen uw medewerkers de voor hun functies doorgaans 
benodigde Permanente Educatie (PE) op. Ook het uitvoeren 
van feiten en toedrachtonderzoek en het ondersteunen bij 
forensic readyness projecten verzorgen wij graag voor u. 
Dit laatste houdt in dat onze forensische IT specialisten u 
kunnen helpen uw bestaande data  zowel papier als digitaal 
 eenvoudig doorzoekbaar te maken. 

Over Grant Thornton Forensic 
& Investigation Services B.V.

Grant Thornton is een landelijk opererende accountants en 
adviesorganisatie. Het bedrijf is lid van Grant Thornton 
International Ltd (GTIL), één van ’s werelds grootste net
werken voor zelfstandig opererende, onafhankelijke accoun
tants en advieskantoren. De leden van Grant Thornton 
International Ltd hebben toegang tot de kennis en ervaring 
van 38.500 medewerkers in meer dan 130 landen. 

Het Forensic & Investigation team, gevestigd in Amsterdam 
en Rotterdam, beschikt over forensische expertise in de ac
countancy, forensic IT, schadeonderzoek, rechtshandhaving 
en fiscaliteit. Wij verrichten feitenonderzoek bij onregel
matigheden, waaronder claimdisputen, corruptie en fraude, 
overal waar behoefte is aan snel, onafhankelijk en gedegen 
onderzoek. Daarnaast biedt Grant Thornton Forensic & 
Investigation Services advies over integriteitmanagement  
en risicobeheersing. Voor meer informatie over de dienst
verlening:	www.gt.nl/fis	

21603 GT Brochure Werkplezier en integriteit-2014.indd   27-28 15-09-14   16:49
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Nicole geeft als director leiding en uitvoering aan integriteit gerelateerd onder
zoek (zoals fraude), advies, training en integriteitmanagement. Waarheidsvinding 
is haar grote liefhebberij, waarbij mensen en hun motivaties haar boeien. Credo: 
hominem facit momentum (de mens maakt het verschil). Als promovendus houdt 
zij zich bezig met het proefschrift ‘Frauditing, a competence based approach.’ In 
2006 is zij afgestudeerd als Executive Master of Internal Auditing (EMIA RO), de 
post doctorale opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 is zij 
door IBIS UvA opgeleid en gecertificeerd als Green Belt, Six Sigma (CGBL).

Nicole J. den Hartigh EMIA RO CGBL CPI

Nicole is eerder werkzaam geweest bij Deloitte en bij  
Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Zij heeft ruim 
20 jaar bij Centraal Beheer Achmea gewerkt, de laatste jaren 
als manager Risk, Prevention & Safety en als senior internal 
auditor. Zij verzorgt met plezier en enthousiasme trainingen, 
masterclasses, gastcolleges, workshops en studiemateriaal 
over haar vakgebied (Institute of Internal Auditors  IIA , 
Tilburg University, University of Amsterdam, Institute of 
International Research  IIR , Euroforum, Rijksacademie). 

Zij trainde onder andere medewerkers van De Belasting
dienst	(FIOD/Douane),	Essent,	Robeco,	Deloitte,	UWV	en	
ABNAMRO en heeft diverse boeken en publicaties op haar 
naam staan. Zij heeft van 2008 tot 2011 als director van de 
Chair Seminars & Events van the Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) evenementen georganiseerd voor 
vakgenoten en is sinds 2010 lid van de werkgroep: ‘Frauderi
sico’s en de internal auditor’ van het IIA.

Amalia is als investigator werkzaam voor Grant Thornton Forensic & Investi
gation Services. Zij houdt zich bezig met feiten, toedracht en persoonsgerichte 
onderzoeken en het verstrekken van integriteit gerelateerd advies. Voor haar 
dienstverband bij Grant Thornton is Amalia onder meer werkzaam geweest als 
onderzoeker in de publieke en private sector op de (voormalige) Nederlandse 
Antillen. Zij heeft daarnaast bijna twee jaar gewerkt als risico en crisismanage
ment consultant. Amalia is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van de 
survey & benchmark Werkplezier.

Amalia Lindveld Msc CFE
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Contactgegevens

Grant Thornton Forensic & Investigation Services
T.a.v. mevrouw Nicole J. den Hartigh EMIA RO CGBL CPI

De	Passage	150	/	Postbus	71003
1101	AX	/	1008	BA	AMSTERDAM	
(naast de ArenA en Ziggo Dome)

T: +31 6 297 31 804
E: nicole.den.hartigh@gt.nl
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