
 

 

Juryrapport Jacobus Oranje Integriteitspenning 2022 

 

Geachte dames en heren, 

Op 4 juli 2018 werd tijdens het VU Compliance Symposium in samenwerking met PwC en 

DBBW voor het eerst de Jacobus Oranje Integriteitspenning uitgereikt.  

Jacobus Oranje was rector magnificus van de VU en tijdens de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijke inspirator voor de verzetshouding van de VU. Ook breder, buiten de VU, was 

hij actief: hij werkte mee aan en initieerde inter-academische contacten tussen 

hoogleraren, docenten en studenten en coördineerde vele agitatie- en verzetsacties. Ook 

regelde hij dat, na de sluiting van de universiteiten, studenten bij hem thuis en bij collega’s 

clandestien tentamens konden blijven afleggen. Kort na de oorlog is hij overleden. Er is 

een gedenkplaat voor hem naast het Auditorium waar wij vandaag bijeenkomen.  

De jury, bestaande uit Petri Hofsté, voorzitter, Ilse Roeleveld-Schmidt, Prof. Edgar 

Karssing, Prof. Muel Kaptein en Prof. Sylvie Bleker, kwam tot het unanieme besluit om 

aan Follow the Money vandaag, 20 mei 2022, als derde deze penning toe te kennen. Het 

is de eerste keer dat niet een persoon, maar een organisatie deze penning in ontvangst 

mag nemen.  

De vereisten zijn: 

• De kandidaat heeft baanbrekend/innoverend werk verricht op het terrein van 
integriteitmanagement; 

• De kandidaat is (inter)nationaal actief betrokken bij kennisoverdracht op het 
gebied van integriteit; 

• De kandidaat heeft een positieve, blijvende en bedrijfsoverstijgende (sector) 

bijdrage geleverd aan de integere bedrijfsvoering van de organisatie; 

• De kandidaat heeft niet geschuwd ingrijpende keuzes te maken met als oogmerk 

het verbeteren van de integriteit en het integriteitmanagement van de organisatie 

(en in dit geval zien we ‘eigen’ organisatie als de ‘Nederlandse samenleving’); 

• De kandidaat heeft door zijn bijdragen aan de verbetering van de integriteit en het 

integriteitmanagement als voorbeeld gediend voor organisaties binnen de sector en 

zelfs sector-overschrijdend. 

 
 
 
 



 
 
 
Follow the Money voldoet in alle opzichten aan de vereisten voor deze penning.  
De onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is in de afgelopen periode (internationaal) 
behoorlijk op de proef gesteld, terwijl het belang hiervan wezenlijk is gebleken voor het 
maatschappelijk debat en de waarden en principes in onze samenleving. Vanuit hun 
doelstelling ‘waarheidsvinding in dienst van de samenleving’ doet Follow the Money 
onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) 
misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving. 
Daarmee beoogt Follow the Money een bijdrage te leveren aan het herstel van het moreel 
kompas en te helpen de wereld in positieve zin te veranderen.  
 

Met onderzoeken in bijvoorbeeld de financiële sector, de politiek en de zorg, heeft Follow 
the Money als ‘journalistieke waakhond’ laten zien die doelstelling waar te kunnen maken 
en naar de mening van de jury belangrijke bijdragen geleverd aan het bevorderen van de 
integriteit van de Nederlandse samenleving.  
 
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Eric Smit en Arne van der Wal, co-founders en co-
hoofdredacteuren, van Follow the Money deze erkenning voor hun belangrijke werk en 
bijdrage aan de integriteit van organisaties in Nederland, in ontvangst willen nemen.  
En wij hopen dat Follow the Money deze penning als een erkenning en een aanmoediging 
ziet voor het journalistieke werk. 

Namens de juryleden, 

 

 

Drs. P.H.M. Hofsté RA (voorzitter) 

I.M. Roeleveld-Schmidt MBA EMoC CRMA 
Prof. dr. E.D. Karssing 
Prof. dr. S.P. Kaptein 
Prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk 


