
Ien Dales Award 2008
De Commissie inzake de toekenning van de Ien Dales Award 2008, 

Overwegende,

Dat de Stichting Ien Dales Leerstoel, ondergebracht bij het CAOP, het ‘erfgoed’ van wijlen Minister van
Binnenlandse Zaken mevr. Drs. C.I. Dales beheert;

Dat tot het ‘erfgoed’ van minister Dales de zorg omtrent de kwaliteit van een goed openbaar bestuur
en een op haar taak berekende en volstrekt integere arbeidsorganisatie overheid behoort; 

Dat de toekenning van de Ien Dales Award 2008 heeft plaatsgevonden op basis van criteria die als
passend kunnen worden beschouwd binnen de opvattingen die de naamgeefster van de betreffende
Award aan de verkozen kandidaat stelt;

Dat betrokkene in zijn functie-uitoefening als een ware ambassadeur voor UWV op het terrein van inte-
griteit gezien wordt en het toonbeeld is van een zich verantwoordelijk voor zijn taakuitoefening en
positiebepaling wetende functionaris in een specifieke bestuurlijke context; 

Dat betrokkene in een relatief korte periode van ruim drie jaar gestalte heeft gegeven aan het integri-
teitbeleid en de uitvoering daarvan waarbij de door hem bedachte slogan: ‘Integriteit…meer dan een
mooi woord!’ is verankerd in de UWV-organisatie; 

Dat de jury met de toekenning van deze Award ook het integriteitbeleid van de UWV-organisatie eert
en alle integriteitfunctionarissen in het land een hart onder de riem wil steken, 

Besluit

Aan de heer F.H. van Oostrum, hoofd Bureau Integriteit UWV toe te kennen de Ien Dales Integriteits-
award 2008 met daarbij behorende, door de beeldhouwster M. van den Bergh vervaardigde bronzen
beeld van de naamgeefster, alsmede een aan de prijs verbonden geldsom, aan te wenden voor de
bevordering van het door de naamgeefster beoogde aandachtsveld.

’s-Gravenhage, 25 juni 2008
De Commissie inzake de toekenning van de Integriteitsaward, voornoemd,

Mr. H.C.J.L. Borghouts
Voorzitter Algemeen Bestuur 

Stichting Ien Dales Leerstoel

ondertekend mede namens,

drs. A.H.C. Annink, mevrouw mr. P.G.H. Westerhof, drs. J. Wallage, drs. X.J. den Uyl en drs. S.J. van Driel.

        


