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Sinds 2019 is er flink op ingezet de sociale veiligheid bij Defensie te verbeteren, met bijvoorbeeld 

het plan van aanpak ‘versterking van de sociale veiligheid’. Defensie beschikt over een verbeterd 

integriteitsbeleid, een integriteitsorganisatie, een onafhankelijk meldpunt en sinds vorig jaar over 

een set aan maatregelen ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit (Kamerstuk 35 925 nr. 71). 

De resultaten van het IGK-onderzoek vinden een plek in de lopende verbeterinitiatieven, waaronder: 

 Defensie zet de komende jaren de inspanning op het gebied van veiligheid in opleidingen en 
het ontwikkelen van leiderschap voort. Het is het doel om in 2025 veiligheid in alle relevante 

opleidingen te hebben verwerkt.  

 Defensie laat nagaan of in het structurele Medewerkers Tevredenheidsonderzoek ook de 
meldingsbereidheid omtrent ongewenst gedrag onderzocht kan worden. Afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan laat u verbetermaatregelen in kaart brengen. 

 Vorig jaar is Defensie gestart met een set aan maatregelen ter bevordering van diversiteit en 
inclusiviteit; een belangrijk onderdeel daarvan is het streefcijfer dat voor vrouwen is 
ingesteld (van 16% naar 30% van het personeelsbestand in 2030). De invoering van dit 

streefcijfer kan als een katalysator werken voor andere groepen doordat er ruimte ontstaat 
voor een meer inclusieve cultuur. 

Tevens staat de start van een vervolgonderzoek naar de beleving en waardering van diversiteit en 

inclusiviteit onder medewerkers in 2023 gepland. Over de uitkomsten van dat onderzoek zal u de 

Kamer informeren. In de geïntegreerde rapportage geeft u, met behulp van de cijfers die tot de 

beschikking zijn, de stand van zaken geven over sociale veiligheid en integriteit. 

Defensie hecht aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. U bedankt de IGK voor zijn 

onderzoek. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Eventuele kosten uit de in de Kamerbrief beschreven leerpunten worden opgevangen in de 

budgetten van de reeds lopende initiatieven. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische overwegingen. 

Communicatie 

DCo heeft een lijn van woordvoering opgesteld. Het IGK-jaarrapport en het themarapport worden op 

de intranetpagina van de IGK gepubliceerd en op www.defensie.nl. DCo zorgt samen met DV voor 

het opstellen van het intranetbericht en de berichtgeving op defensie.nl.     

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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