Workshopaanbod 2020
Werken aan een gezonde
organisatiecultuur waarin
integer handelen
de standaard is.

Partners in Integriteit adviseert organisaties over integriteitsvraagstukken. Dat doen
wij door het geven van advies, het uitvoeren van een integriteitsonderzoek of door
het verzorgen van trainingen en workshops.
Ons aanbod van workshops bestaat in 2020 uit:
❖ Masterclass Integriteit
❖ Integriteitsexperience
❖ Lunchlezing Integriteit

Masterclass Integriteit
Integriteit is voor veel organisaties een belangrijk onderwerp. Maar wat betekent
integriteit nu eigenlijk? Wat is integer handelen en wat zijn de
integriteitsvraagstukken en de dilemma’s waarmee medewerkers van een
organisatie kunnen worden geconfronteerd?
In de Masterclass Integriteit gaan wij uitgebreid op
deze vragen in. Het doel van de masterclass is het delen
van kennis en het versterken van het bewustzijn van
dilemma’s en risico’s waarmee medewerkers te maken
kunnen krijgen. Dit doen wij aan de hand van casuïstiek
en dilemma’s uit de werkpraktijk.
Deelnemers aan de masterclass zullen tijdens de
workshop groepsgewijs aan de slag gaan met een casus, waarbij de gedragscode en
het integriteitsbeleid van de organisatie wordt betrokken. Daarnaast gaan de
deelnemers een aantal specifieke dilemma’s bespreken en ontleden. Wij bieden
daarbij een methodiek om dilemma’s te analyseren en tot actie te komen.

Integriteitsexperience
In deze workshop worden de deelnemers geconfronteerd
met een integriteitskwestie die binnen hun organisatie
speelt. Onder tijdsdruk, binnen een uur, moeten deelnemers
deze kwestie gezamenlijk oplossen en er tegelijkertijd voor
zorgen dat de schade voor de organisatie beperkt blijft. De
experience bevat elementen van een escaperoom, een
simulatiegame en een dilemmatraining.
De experience is onderdeel van een workshop, die verder op
hoofdlijnen overeenkomt met het programma van de
Masterclass Integriteit.
De experience in beeld zien? Bekijk het hier.

Lunchlezing Integriteit
Tijdens deze lezing nemen de sprekers van Partners in Integriteit hun publiek mee
in hun ervaring over het belang van integer handelen binnen een organisatie.
Casuïstiek en ervaringsverhalen staan centraal. Wat kan een organisatie doen als er
een integriteitskwestie speelt? Welke opties zijn er? En hoe kun je een kwestie
gebruiken om de organisatiecultuur te versterken. Tipje van de
sluiter: In iedere organisatie komen integriteitskwesties voor, maar
in gezonde organisaties zijn deze bespreekbaar en zijn deze
kwesties geen taboe.
Bij iedere lezing zijn twee sprekers aanwezig. Vanzelfsprekend
kunnen deze ‘lunchlezingen’ ook op een ander moment op de dag
worden verzorgd.

Benieuwd naar de mogelijkheden of behoefte aan
maatwerk? Neem contact met ons op.

