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INTEGRITEIT IN DE AVOND  - DEBAT - 28 NOVEMBER  
 

De integriteit van politieke ambtsdragers staat volop in de publieke belangstelling: vermeende affaires worden 

geopenbaard, declaraties worden doorgespit en (familie-)banden worden in kaart gebracht. Door de snelheid 

van de sociale media kan de reputatie van een politiek ambtsdrager in één enkele dag verwoest zijn. Hoe ga 

je om met het vergrootglas op integriteit? Wanneer is er sprake van integritisme? Welke ruimte biedt je een 

volksvertegenwoordiger voor een tweede kans na een (vermeend) integriteitsincident? 

  

Over deze vragen gaat het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’. Een debat georganiseerd exclusief voor 

volksvertegenwoordigers en griffiers dat begeleid wordt door prof. dr. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien 

Dales leerstoel). De avond heeft als doel om als volksvertegenwoordigers van gedachten te wisselen over 

integriteitsvraagstukken en geïnspireerd te worden door sprekers uit wetenschap en praktijk. 

  

Programma op hoofdlijnen 

Na een inleiding van prof. dr. Leo Huberts over de vloek van integritisme zal een panel van 

volksvertegenwoordigers en experts met elkaar én met de deelnemers in gesprek gaan over kwesties als: hoe 

om te gaan met het vergrootglas op integriteit, de zorg voor je medebestuurders en de voorbeeldfunctie van 

politici. 

Daarna zal communicatiekundige en oud-volksvertegenwoordiger Jan Schinkelshoek u meenemen in de do’s 

en don'ts bij communicatie over integriteitskwesties. De avond wordt door prof. dr. Zeger van der Wal 

afgesloten met een slotbeschouwing. 

  

De organisatie van de avond is een initiatief van het CAOP in samenwerking met StatenlidNU, de Vereniging 

Waterschap Bestuurders (VWB), de Vereniging van Griffiers, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. 

  

 



 

Praktische informatie 

Datum:             28 november 2017 

Locatie:            Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht 

Tijdstip:            16.30 – 19.30 uur 

Doelgroep:       volksvertegenwoordigers en griffiers van gemeenten, provincies en waterschappen 

  

Aanmelden en kosten 

Meer informatie of aanmelden via integriteit@caop.nl. Vermeld bij de aanmelding dat u statenlid bent en de 

naam van uw provincie. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het aantal kaarten is beperkt. Als u 

zich afmeldt na 14 november 2017 of als u de bijeenkomst niet bijwoont zonder zich af te melden wordt een 

bedrag van € 50,- in rekening gebracht voor gemaakte kosten.   
 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - 15 DECEMBER 15.00  

 

 

 

KANDIDAATSTELLING BESTUUR  
 

 

het oprichtingsbestuur van de vereniging onder leiding van Huri Sahin nodigt de leden van de vereniging uit 

om zicht kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 

december zal het nieuwe bestuur gekozen worden. 

Het oprichtingsbestuur heeft voor de verschillende bestuursfuncties profielen geschreven. Deze profielen 

staan op de website van statenlidnu.  

 

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail met je C.V., je motivatie (in maximaal 100 worden) en de functie 

waarvoor je kandidaat stelt uiterlijk 20 november naar info@statenlidnu.nl met als onderwerp: 

kandidaatstelling bestuur en hou 15 december vrij in je agenda. 

 

Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen, het bestuur bepaalt onderling uit de overige bestuursleden wie 

penningmeester en secretaris wordt. Je kan bij je kandidaatstelling wel aangeven als je voor een van deze 

functies belangstelling hebt. 

 

Het oprichtingsbestuur stelt vervolgens een voordracht op die uiterlijk 2 weken voor de ALV naar de leden 

wordt gestuurd.  
 

 

 

IN ALLE STATEN - COLUMN MAX RUITERS  

 

 

http://www.statenlidnu.nl/vereniging
mailto:info@statenlidnu.nl?subject=kandidaatstelling%20bestuur


 

 

De Statenperiode vordert met rasse schreden. Prinsjesdag met een beleidsarme begroting heeft 

plaatsgevonden, de formatieonderhandelingen zijn in volle gang en de Gemeenteraadsverkiezingen 

staan voor de deur. En over pakweg anderhalf jaar eindigt deze Statenperiode. De campagneteams, 

potentiele Statenkandidaten en partijen zullen hun werkzaamheden na de gemeenteraadsverkiezingen 

intensiveren om de gunst van de kiezer te winnen in maart 2019. En in mei 2019 mogen we naar de 

stembus voor de Europese Verkiezingen. Voor het gemak laten we lokale verkiezingen ten gevolge van 

fusies en herindelingen maar achterwege. 

Verder lezen? http://www.statenlidnu.nl/nieuws 

 

 

 

 

AGENDA 

   

Datum Activiteit 
13 oktober Finale bijeenkomst Battle of Concepts 

20 oktober bestuursvergadering 
24 november bestuursvergadering 
28 november Integriteit in de avond 

15 december Algemene Ledenvergadering 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

Copyright © 2017 StatenlidNu 

 

e-mail: statenlidnu@ipo.nl 

website: www.statenlidnu.nl 

 

Wil je wijzigen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? 

Je kan je voorkeuren wijzigen of uitschrijven. 
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