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Integriteitsaward 2016

De Jury inzake de toekenning van de Ien Dales Integriteitsaward  

Overwegende, 

Het CAOP en de daarin besloten Stichting Ien Dales Leerstoel beheert het “erfgoed” van wijlen Minister van 
Binnenlandse Zaken mevr. Drs. C.I. Dales. 
 
Tot het “erfgoed” van minister Dales behoorde de zorg omtrent de kwaliteit van een goed openbaar bestuur 
en een op haar taak berekende arbeidsorganisatie overheid, in het bijzonder het vraagstuk van een volstrekte 
integriteit binnen de overheid.

De toekenning van de Ien Dales Integriteitsaward 2016  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.

De Werkgroep Integriteit Limburg, onder voorzitterschap van de heer R. Duiveman, ingesteld door drs. 
Th.J.F.M. Bovens, Commissaris van de Koning Provincie Limburg tevens voorzitter Stuurgroep integriteit 
Limburg, onderscheidt zich vanaf de installatie in 2012 in haar taak om integriteit in het openbaar bestuur in 
Limburg te bevorderen.  

Alle leden van de Werkgroep zijn ambtenaren in dienst van de aangesloten organisaties, zij zetten zich op 
vrijwillige basis in voor een integer openbaar bestuur. Betrokkenen hechten veel belang aan het bevorderen 
van integriteit en leveren hiervoor naast hun reguliere functie met veel bevlogenheid extra inspanningen. 

De belangrijkste taak van de Werkgroep is het verhogen van de integriteitsvolwassenheid van het openbaar 
bestuur in de Provincie Limburg en het scheppen van een gemeenschappelijk integriteitskader. 

Het in gezamenlijkheid door de Werkgroep ontwikkelde integriteitsbeleid wordt vertaald naar de praktijk 
en bevordert het gesprek over integriteit. Het biedt daardoor een uitstekend handelingsperspectief aan 
bestuurders, volksvertegenwoordigers en individuele ambtenaren op het gebied van integriteit. 

De Werkgroep heeft een infrastructuur en een vorm van samenwerken op het gebied van 
integriteitsbevordering ontwikkeld, die uniek is in Nederland en daarmee door de Jury als voorbeeld wordt 
aangemerkt. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren de nodige stappen in de goede 
richting zijn gezet.

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen heeft de Jury besloten de Ien Dales Integriteitsaward 2016  
toe te kennen aan de Werkgroep Integriteit Limburg. Bij de Award behoort  het door de beeldhouwster  
M. van den Bergh vervaardigde bronzen beeld van de naamgeefster, alsmede een geldsom, aan te wenden 
voor de bevordering van het door de naamgeefster beoogde aandachtsveld.

Utrecht, 17 november 2016
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