Ien Dales Award 2011
De Jury inzake de toekenning van de Ien Dales Award 2011,
Overwegende,
Dat de Stichting Ien Dales Leerstoel, ondergebracht bij het CAOP, het ‘erfgoed’ van wijlen Minister van
Binnenlandse Zaken mevrouw 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 2011 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 op het terrein van integriteit gezien
wordt en het toonbeeld is van een zich verantwoordelijk voor zijn taakuitoefening en positiebepaling
wetende functionaris in een specifieke context en daarin een duidelijke voorbeeldrol heeft vervuld;
Dat betrokkene in een relatief korte periode gestalte heeft gegeven aan integriteitbeleid dat is
gebouwd op de pijlers preventie, onderzoek en advies en is gebaseerd op de kernwaarden professioneel, integer en beschaafd;
Dat betrokkene erin is geslaagd het beleid dusdanig te implementeren dat het op open en transparante wijze diep verankerd is in de organisatie en daar ruim draagvlak heeft gevonden;
Dat de jury met de toekenning van deze Award ook het integriteitbeleid van Politie AmsterdamAmstelland een hart onder de riem wil steken.
Besluit
Aan Piet Keesman, van 2002 tot 2010 Chef Bureau Integriteit en het Bureau Integriteit Politie
Amsterdam-Amstelland toe te kennen de Ien Dales Integriteitsaward 2011 met daarbij behorend, 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, 13 oktober 2011
De Jury inzake de toekenning van de Integriteitsaward, voornoemd,
mevrouw mr. P.G.H. Westerhof
Voorzitter

ondertekend mede namens,

mevrouw E. Snoey,
luitenant-generaal R.A.C. Bertholee,
de heer drs. G.J. Lankhorst (CEO GasTerra)
en de heer prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw
(directeur Nieuwe Markten Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V.).

