Factsheet

ENI: Een integriteitsmanagementsysteem

Ethisch en integer handelen is de kern van een goed

Digitale tooling ondersteunt het ENI Framework

functionerende organisatie. Het ontbreken daarvan gaat gepaard

In een betrouwbare digitale tool kan voor uw organisatie via een

met grote risico’s. Ethiek en integriteit is vastgelegd in een

kwaliteitscirkel (plan, do, check, act) in kaart gebracht worden

veelheid aan wet- en regelgeving, normenkaders en eigen intern

hoe de organisatie scoort op ethisch en integer handelen.

beleid. Met behulp van het ENI Framework krijgt u inzicht en grip

Dezelfde tooling wordt gebruikt voor het PIV Framework op

op ethisch en integer handelen binnen uw organisatie. Dit stelt

het terrein van informatieveiligheid en privacybescherming en

u in staat concrete verbeteracties uit te zetten in uw organisatie

het IBA Framework een vergelijkbaar kwaliteitszorgsysteem

en vervolgens te meten wat het effect hiervan is. Een eenvoudige

op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Dit maakt

en effectieve wijze van organiseren en managen, waarmee u

het bijvoorbeeld mogelijk om PDCA cycli in te richten waarin

de kwaliteit van integriteitsmanagement binnen uw organisatie

normenkaders voor ethiek en integriteit worden gecombineerd

verhoogt. Ook stelt het systeem uw organisatie eenvoudig in

met de normenkaders voor privacy en informatieveiligheid en

staat, zowel intern als extern verantwoording af te leggen.

eventueel ook met normenkaders op het gebied van informatie-

Het ENI Framework is een belangrijk managementinstrument

en archiefbeheer. Dit leidt tot efficiency omdat medewerkers

om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Beleid, taken

niet meerdere keren hoeven te worden ‘lastig gevallen’ met

en verantwoordelijkheden, normenkaders en inzicht in risico’s

verzoeken om dezelfde informatie.

komen in dit systeem bijeen. Daarbij wordt de huidige situatie
van uw organisatie centraal gesteld en het ambitieniveau
bepaald. Zo helpt het ENI Framework u om op korte en lange

Het ENI Framework en VIND-IM ( het model-DSP)

termijn risico’s juist in te schatten en integer handelen te

Om effectief te kunnen functioneren moet een

bevorderen. Kortom, het ENI Framework maakt ethisch en

kwaliteitszorgsysteem verankerd zijn in de organisatorische

integer handelen meetbaar, concreet en bestuurbaar. Voor de

processen. Dit vereist een overzicht van alle processen in uw

eigen organisatie en voor de buitenwereld.

organisatie waarmee ethiek en integriteit worden gewaarborgd.
Het ENI Framework sluit daarom aan op de inventarisatie van
werkprocessen die onderdeel is van VIND Informatiemanagement

Het ENI Framework

(het model-DSP).

Het Ethiek en Integriteits (ENI) Framework is – in combinatie met de
digitale tooling – een kant en klaar integriteitsmanagementsysteem
dat u in staat stelt om in korte tijd:

Redactie

• Vast te stellen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de geldende

Het ENI Framework is ontwikkeld en wordt beheerd door een

eisen met betrekking tot ethiek en integriteit;

vakkundige redactie. Dit is dezelfde redactie die ook het model-

• Een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus in te richten waarmee door

DSP, het PIV Framework en het IBA Framework heeft opgesteld

het formuleren van concrete verbeteracties gericht de kwaliteit van

en beheert. Zodra er relevante ontwikkelingen plaatsvinden op

uw organisatie op het gebied van ethiek en integriteit naar een 		

het gebied van wet- en regelgeving of de normenkaders worden

hoger plan kan worden gebracht;

deze verwerkt in een nieuwe update van het ENI Framework.

• Te rapporteren over de staat van ethiek en integriteit met betrekking
tot de geldende wet- en regelgeving en alle relevante normenkaders

Uiteraard biedt de licentie altijd het recht op de laatste (meest
actuele) versie.

zoals het Stimuleringskader Integere Organisaties (SIO) inclusief het
eigen interne beleid (zoals bijvoorbeeld de interne gedragscode).
• Door het clusteren van maatregelen en rekening te houden
met bestaand beleid, bespaart u veel werk.

Support
Wanneer u gebruik maakt van het ENI Framework staat er een
vakkundige helpdesk voor u klaar die ondersteuning kan bieden

Het ENI Framework wordt geleverd als ‘turn-key solution’. Dit

bij alle inhoudelijke en praktische vragen met betrekking tot

wil zeggen dat het systeem met een minimale implementatie-

het Framework, het inrichten en uitvoeren van de PDCA-cycli,

inspanning operationeel kan worden gemaakt en u direct aan de

het opstellen van verbeterplannen en het rapporteren van de

slag kunt gaan met de eerste PDCA-cyclus.

resultaten.
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Kosten
Een goede toepassing van het ENI Framework in uw organisatie
draagt bij aan een effectieve inzet van middelen doordat u
gericht te werk kunt gaan. U hoeft niet steeds opnieuw te
beginnen en integriteit wordt geïntegreerd in de normale
manier van werken in de organisatie. Hierdoor neemt de kans
op incidenten en de vaak draconische kosten die deze met zich
meebrengen aanzienlijk af.
Over de kosten van het integriteitsmanagementsysteem
informeren wij u graag vrijblijvend.

Dienstverlening
De ervaren adviseurs van VHIC ondersteunen u graag bij de
inrichting van uw integriteitsmanagementsysteem en het
uitvoeren van de eerste nulmeting.

Interesse?
Wilt u meer weten over ENI en de mogelijkheden voor uw
organisatie? Neem dan contact op met VHIC, via 088 053 5400 of
info@vhic.nl.
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