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Geachte heer/mevrouw,

Uw kenmerk

Graag vraag ik uw aandacht voor de Monitor Integriteit & Veiligheid 2022 die u
begin februari zal worden toegezonden. Deze brief is verstuurd naar alle
secretarissen en griffiers van de Nederlandse gemeenten, provincies en
waterschappen. Uw deelname aan de monitor wordt zeer op prijs gesteld.
Aanleiding en doel van het onderzoek
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht
gegeven voor de monitor vanwege het belang om periodiek inzicht te hebben in
de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur
te maken hebben met agressie en geweld. Daarnaast is het belangrijk om te
weten welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van integriteit en veiligheid. Net als
de vorige metingen van deze monitor in 2016, 2018 en 2020 wordt het onderzoek
uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research in samenwerking
met BING. Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek zal medio 2022
verschijnen en vervolgens aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Bij
voorkeur ontvangt I&O Research uw reactie vóór 21 februari van dit jaar.

De vragenlijst richt zich op het beleid binnen uw organisatie en de wijze waarop
uw organisatie zich inzet om de integriteit en veiligheid van uw organisatie te
bevorderen. Een deel van de vragenlijst gaat over het veiligheids- en
integriteitsbeleid met betrekking tot politieke ambtsdragers (bestuurders en
volksvertegenwoordigers) en een ander deel over medewerkers. Verder wordt via
deze enquête informatie gevraagd over het aantal geregistreerde incidenten van
agressie en geweld en het aantal integriteitsschendingen.

Enquête op organisatieniveau
Binnenkort ontvangt zowel de secretaris als de griffier een e-mail van I&O
Research met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Het bericht
bevat een directe link naar de online vragenlijst over het organisatiebeleid. Het
verzoek aan u is om deze zelf in te vullen dan wel uit te zetten bij een of
meerdere informanten binnen uw organisatie.
Enquête onder politieke ambtsdragers en medewerkers
Daarnaast ontvangen alle politieke ambtsdragers (bestuurders en
volksvertegenwoordigers), via een persoonlijk e-mailbericht, een uitnodiging voor

Pagina 1 van 2

DG Bestuur, Ruimte en
Wonen
Directie Democratie en
Bestuur

deelname aan een online enquête. Tot slot benaderen we een representatieve
steekproef van overheidsmedewerkers via online panels. Het verzoek aan hen is
de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De vragenlijst richt zich op
eventuele eigen ervaringen met agressie en geweld en de beleving van de
integriteit binnen uw organisatie. De antwoorden worden geheel anoniem
verwerkt en geanalyseerd.
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Wij vragen u deze vooraankondiging te verspreiden onder de politieke
ambtsdragers van uw organisatie.

Vragen?
Als u vooraf vragen heeft over de onderzoeksprocedure, dan kunt u contact
opnemen met Laurens Klein Kranenburg van I&O Research
(l.kleinkranenburg@ioresearch.nl; 053-200 52 22).
Inhoudelijke vragen over de aanleiding tot dit onderzoek en de aard van de
vragen kunt u stellen aan Madelon Bakker (madelon.bakker@rijksoverheid.nl; 0611306803).
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Ellen van Doorne
Directeur Democratie en Bestuur
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