IEN DALES INTEGRITEITS AWARD 2013
De Commissie betreffende de toekenning van de Ien Dales Integriteits Award
Overwegende,
Dat het CAOP en de daarin besloten Stichting Ien Dales Leerstoel het ‘erfgoed’ van wijlen minister van
Binnenlandse Zaken, mevrouw drs. C.I. Dales beheert;
Dat tot het ‘erfgoed’ van minister Dales de zorg over 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 behoorde;
Dat de toekenning van de Ien Dales Integriteits Award 2013 heeft plaatsgevonden op basis van criteria
die als passend zijn te beschouwen binnen de opvattingen die de naamgeefster van de award aan de
verkozen kandidaat stelt;
Dat Ernst Kastelein, sinds 2005 Functionaris Integriteitszorg bij de Koninklijke Marechaussee, in
zijn functie-uitoefening het toonbeeld is van een zich verantwoordelijk voor zijn taakuitoefening en
positiebepaling wetende ambtenaar in een complexe omgeving;
Dat betrokkene er blijk van heeft gegeven op een zorgvuldige manier samen met leiding en
collega’s mee te denken en te adviseren over integriteitsbeleid, in het bijzonder over het omgaan
met integriteitsdilemma’s. Onder het motto: ‘liever preventief dan correctief’ richt hij zich vooral op
risicovolle eenheden en het samen met de leiding nagaan hoe medewerkers preventief te beschermen
zijn. Betrokkene heeft een aanpak ontwikkeld die medewerkers en leidinggevenden helpt om in
complexe omstandigheden tot passende morele keuzes te komen. Ook heeft hij oog voor het borgen
van beleid. Betrokkene wordt beschouwd als ‘moreel adviseur’ van het Hoofd Cluster Afdeling Veiligheid
& Integriteit en van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee. Om tot passende afwegingen te
komen, vindt reflectie plaats tussen praktijk, beleid en wetenschap. Op deze manier creëert betrokkene
veel aandacht voor het leren van incidenten en het borgen van beleid.
Besluit
Aan Ernst Kastelein toe te kennen de Ien Dales Integriteits Award 2013 met het daarbij behorende door
de beeldhouwster M. van den Bergh vervaardigde bronzen beeld van de naamgeefster, evenals een
aan de prijs verbonden geldsom aan te wenden voor de bevordering van het door de naamgeefster
beoogde aandachtsveld.
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