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 De schrijver C.S. Lewis zegt zo mooi: “Integriteit is het juiste te doen, ook als er niemand kijkt.”  

‘Integriteit’ blijft een boeiend en actueel thema. Ik ben trots op de klanten die wij mogen bedienen,  

en ik ben trots op ons team! 

Alex P. Cozijnsen 

Managing Director 

 
Recent hebben wij ons jubileum 

gevierd! 

 

International Integrity Services:  

al meer dan 20 jaar ervaring 

 

Deze coronacrisis vraagt om verscherpte 

aandacht voor integriteit: 

‘Integriteit wordt helaas nog te vaak gezien als ‘luxe 

artikel’ dat in crisistijd best wat minder kan’. Het risico op 

integriteitsschendingen, misstanden en ongewenste 

omgangsvormen is nu dus beduidend groter dan anders. 

Zorgen over de negatieve invloed van de coronacrisis op 

de ethiek en integriteit van organisaties nemen toe.  

Lees verder op: 

 
https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/actueel/nieuws/2020/04/1

4/opinieartikel-de-coronacrisis-vraagt-om-verscherpte-aandacht-

voor-integriteit (Opinieartikel van het Huis voor Klokkenluiders in 

het Financieel Dagblad.)  

 

Samen met u vergroten wij de kennis en bewustwording rondom integriteit.  

Wist u dat wij ook een interactieve (incompany) workshop rondom het thema integriteit kunnen verzorgen? 

International Integrity Services biedt een breed scala aan dienstverlening met betrekking tot 

personeelsbeleid rondom integriteit. Wij zijn ervaren en deskundig in de ontwikkeling van 

integriteitsmanagement als onderdeel van reeds bestaande bedrijfsachtergronden en -culturen van 

organisaties. Maar hoe ontstaat een gezamenlijke taal? En een waarden- en normenkader waar 

iedereen achter staat en waar iedereen zich aan houdt? Tijdens de workshop van één dagdeel 

wordt een gedragscode geformuleerd en/of geactualiseerd.  

Meer informatie over onze workshop : 

https://www.internationalintegrityservices.nl/workshop/ 
 

 

H E E F T  U  O N Z E  N I E U W E  

W E B S I T E  A L  G E Z I E N ?  

www.internationalintegrityservices.nl 
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