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Inleiding
Het thema integriteit en ethiek van en binnen organisaties staat zowel in
de publieke als in de private sector, met name binnen de financiële
sector, volop in de belangstelling. Een belangrijke katalysator hiervoor
zijn de uitwassen die tijdens en na de financiële crisis naar buiten zijn
gekomen.
Het integer handelen van werknemers is vastgelegd in organisatie- of
sectorspecifieke integriteitscodes. Bijvoorbeeld in de financiële sector is
een en ander vastgelegd in de zogenaamde Bankierseed. Bij het
schenden van deze eed kunnen medewerkers werkzaam binnen de
financiële sector voor de tuchtcommissie (van de financiële sector)
worden gedaagd.
In deze bijdrage geef ik eerst een omschrijving van het begrip integriteit
binnen de context van organisaties. Vervolgens beschrijf ik wat de
belangrijkste contextuele factoren zijn die de integriteit van organisaties
kunnen versterken c.q. kunnen verminderen met als specifiek
aandachtspunt de dynamiek van groepen, in de managementliteratuur
boardroomdynamics genoemd. Tot slot de vraag welke
handelingsperspectieven er zijn om de integriteit van organisaties te
bevorderen.
Integriteit is een tijdgebonden begrip. Toen ik in de jaren ‘80 van de
vorige eeuw psychologie studeerde aan de Rijksuniversiteit van Leiden,
was het bijvoorbeeld eerder regel dan uitzondering dat docenten en
studenten relaties met elkaar kregen. Nu kan dat reden voor ontslag zijn.
Toen ik zo’n 25 jaar geleden in Amsterdam kwam wonen, was het heel
gebruikelijk om, als je een verbouwing uitvoerde, medewerkers van de
vuilnisophaaldienst een fooi te geven om het afval in de vuilniswagen te
laden. Niemand die daar raar van opkeek. Nu kun je daar een fikse
boete voor krijgen.
Integriteit is ook een cultuurgebonden concept: verschillende culturen
hebben verschillende moraliteiten. In sommige landen is het bijvoorbeeld
heel gebruikelijk om bij zakelijke transacties een vergoeding te betalen
aan degene die de transactie afneemt, zonder dat dit als een
integriteitschending gezien wordt. Dat maakt het hanteren van het begrip
integriteit in de steeds meer globaliserende wereld er niet makkelijker op.
Wat ik wel heb ondervonden tijdens mijn werk voor het ministerie van
Buitenlandse zaken en de VN, is dat de omgangsvormen per cultuur
verschillen, maar dat de contextuele mechanismen die kans op
integriteitschendingen versterken, zoals groepsdruk, overal hetzelfde zijn.
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In deze oratie gaat het om de vraag waar, op organisatieniveau, de
oorzaken liggen dat organisatieleden dergelijk gedrag vertonen en wat
organisaties zouden kunnen doen om integriteitsschendingen te
voorkomen. Wat zijn bijvoorbeeld de contextuele factoren die mede het
excessief declareren van onkosten verklaren van de leden van de
centrale ondernemingsraad van de nationale politie? De natuurlijke
neiging bestaat op zoek te gaan naar de schuldige. Veel interessanter is
voor mij de vraag: ‘wat maakt dat mensen in de context van een
organisatie dergelijk gedrag vertonen?’, zonder daarmee te willen
zeggen dat mensen niet ook een individuele verantwoordelijkheid
hebben voor hun keuzes, goed en fout.
Mijn definitie van integriteit -mede gebaseerd op de Bankierseed1 en het
werk van Leo Huberts2 - is ‘het handelen overeenkomstig de (daarvoor)
geldende morele waarden en normen en de daarmee samenhangende
(spel-)regels’. In die omschrijving gaat het om de morele kwaliteit van het
handelen, om ‘goed en kwaad’, om de waarden en normen die er echt
toe doen. Dat een werknemer een zorgvuldige afweging maakt tussen
de belangen van alle partijen die bij de organisatie zijn betrokken, te
weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de
samenleving waarin de onderneming opereert. Het gaat om handelen
dat deugt (of niet deugt) vanuit de geldende moraal.
Bij integriteitsschendingen is het handelen in strijd met die moraal. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de volgende typen integriteitsschendingen:
Corruptie: omkoping
Corruptie: bevoordeling van vrienden, familie, partij
Fraude en diefstal
Dubieuze giften en beloften
Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten
Misbruik van bevoegdheden
Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie
Discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke
omgangsvormen
Uitsluiting, pesten
Verspilling en wanprestatie
Wangedrag in de vrije tijd
Figuur 1. Typen integriteitsschendingen
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Contextuele oorzaken van integriteitsschendingen
Wat is er al in de literatuur bekend over mogelijke contextuele oorzaken
van integriteitsschendingen?
Padilla3 e.a. spreekt van de Toxic Triangle. Van een Toxic Triangle is
sprake als zich een combinatie van de volgende drie factoren voordoet:
(1) Een leider die volgens de classificatie van Hogan4 een verhoogd
risico heeft een of meer psychopathologische gedragskenmerken te
vertonen zoals extreem narcisme. Diverse publicaties laten zien dat een
aanzienlijk deel van eindverantwoordelijke bestuurders significant hoog
scoort op de schaal van psychopathie vergeleken met de rest van de
medewerkers
(2) Volgzame en afhankelijke medewerkers.
(3) Een organisatiecultuur die zich kenmerkt door een gebrek aan morele
oordeelsvorming en reflectie over het eigen handelen.
Veel van de organisaties waar ik onderzoek heb gedaan naar de
contextuele factoren van voorgevallen integriteitsschendingen passen in
het model van de Toxic Triangle.
Bijvoorbeeld binnen het werkbedrijf van de gemeente Amsterdam5: Daar
mondden goedbedoelde pogingen om mensen aan werk te helpen er
uiteindelijk onder andere in uit dat bijstandsgerechtigden te werk werden
gesteld bij ambtenaren thuis om kleine verbouwingen uit te voeren,
terwijl de verbouwingsmaterialen bij de gemeente werden gedeclareerd.
Jarenlang werd dit beschouwd als een zeer succesvol programma wat
zelfs nationaal en internationaal als voorbeeld werd gezien. De
organisatie werd geleid door een bevlogen, charismatische directeur, het
personeel bestond veelal uit werknemers die na een periode van
arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid op kortdurende contracten
geplaatst waren en dus zeer afhankelijk waren van hun nieuwe
werkgever voor het continueren van hun contract. Binnen deze
organisatie was ook geen ruimte voor het geven van professionele
feedback aan elkaar.
Aanvullend op het model van de Toxic Triangle zie ik de kwaliteit van de
besluitvorming als onderdeel van de groepsdynamica van teams, en met
name de dynamica van eindverantwoordelijke teams, als een belangrijke
contextuele factor die de kans op integriteitschendingen kan vergroten.
Veel van de door mij geïnterviewde werknemers die betrokken waren bij
integriteitschendingen in organisaties, geven aan meegesleurd te zijn in
een groepsdynamisch proces, in die zin dat ze hun eigen normen in de
loop van de tijd hebben bijgesteld om bij de groep te kunnen horen.

3

Boardroomdynamics
Binnen het voor de gemiddelde leidinggevende weinig toegankelijke
vakgebied van de sociale psychologie is veel onderzoek gedaan naar
het fenomeen wat in de populaire managementliteratuur Boardroom
dynamics wordt genoemd.
We leren dat groepen ongelooflijk belangrijk zijn voor mensen6. Je
ontleent voor een groot deel je identiteit aan de groep(en) waar je bij
hoort. De buurt waarin je woont, de voetbalvereniging, de
studentenvereniging, maar vooral de afdeling waar je werkt. De groep
waartoe je behoort biedt veiligheid, de mogelijkheid tot het reguleren van
emoties en bepaalt voor een groot deel je identiteit.
Stel, je werkt bij een regiokantoor van een bank. Dan bestaat er de
natuurlijke neiging je af te zetten tegen de medewerkers van het
hoofdkantoor, zodanig dat er zelfs een vorm van bewustzijnsvernauwing
bij je ontstaat. Het gevolg hiervan is dat je de verschillen gaat
personificeren: Dat is typisch iemand van het hoofkantoor die weer eens
iets over ons komt uitrollen. Kijk maar hoe hij zich kleedt en het soort
grappen dat hij of zij maakt.
Vervolgens verander je van baan en kom je op het hoofdkantoor werken
en twee weken later begin je je op dezelfde manier af te zetten tegen
medewerkers van de regionale kantoren ‘die maar niet willen luisteren
naar de richtlijnen van het hoofdkantoor’. Dit alles is te verklaren vanuit
de sterke behoefte bij een groep te horen.
Een klassieke Sociaal Psychologische studie heeft het fenomeen van
groupthink7, in het Nederlands groepsdenken, onderzocht.
Groepsdenken is een psychosociaal fenomeen, waarbij een groep van
op zichzelf zeer bekwame personen zodanig wordt beïnvloed door
groepsprocessen, dat de kwaliteit van groepsbesluiten vermindert.
Dit fenomeen treedt op als de groepsleden bij een beslissingsproces
primair letten op het behoud van overeenstemming en eensgezindheid,
in plaats van op een kritische overweging van de feiten.
Een voorbeeld van extreme besluiten waarbij uit de analyse achteraf
bleek dat mogelijk het fenomeen van groepsdenken tijdens de
besluitvorming is opgetreden, is de crisis rond de Varkensbaai in Cuba.
Voormalig president Kennedy en zijn adviseurs besloten Cuba binnen te
vallen met 1400 in de VS opgeleide Cubaanse bannelingen, terwijl Cuba
beschikte over een leger van een paar honderdduizend goed opgeleide
militairen. Het succes van deze actie was voor een buitenstaander te
voorspellen.
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Kenmerken van groepen waarin dit fenomeen kan optreden zijn:
- Een hechte en homogene groep
- Een gesloten groep met weinig invloed van buiten
- Een groep met een dominante en charismatische leider
- Het ontbreken van besluitvormingsprocedures die kunnen
bijdragen aan objectieve besluitvorming
- Druk van buiten om een beslissing te nemen
- Een groepscultuur waarin het niet gebruikelijk is om te reflecteren
op de kwaliteit van de besluitvorming en waarin de overtuiging
bestaat dat besluiten op basis van consensus genomen moeten
worden
- Groepsdynamica waarin druk wordt uitgeoefend op groepsleden
met een afwijkende mening om zich te conformeren aan de mening
van de meerderheid.
Symptomen van het fenomeen van groepsdenken zijn:
- Een groep die haar eigen kunnen overschat en een gevoel van
onaantastbaarheid heeft
- Een groep die een onvoorwaardelijk geloof heeft in de eigen
moraal en een vijandbeeld van de buitenwereld, en daarnaast de
neiging heeft de eigen beslissingen - hoe extreem ook - te
rationaliseren.
De recente gebeurtenissen rond de beloning van de bestuursvoorzitter
van de ING-bank zouden mogelijk verklaard kunnen worden vanuit het
fenomeen van groupthink. Een raad van commissarissen die, zonder
rekening te houden met wat er leeft in de samenleving, een beslissing
neemt over het verdubbelen van de beloning van de topman, terwijl elke
gemiddelde Nederlander had kunnen voorspellen tot wat voor reacties
dit in de samenleving zou leiden. Dit leverde dusdanig heftige reacties
op, dat de beslissing over beloning voorlopig is opgeschorst.
Binnen het vakgebied van de sociale psychologie is ook veel onderzoek
gedaan naar hoe besluiten tot stand komen binnen en door groepen.
Veel onderzoek gaat over hoe relevante informatie verkeerd kan worden
geïnterpreteerd of zelfs genegeerd bij besluitvormingsprocessen, met
alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de besluitvorming.
Stel dat ik u aan het eind van deze oratie zou vragen wat u van de
inhoud van mijn bijdrage vindt en niemand van u reageert op mijn vraag,
dan is de kans groot dat u, ondanks dat u het maar een heel saai verhaal
vindt, denkt dat rest van de zaal mijn bijdrage zeer interessant vindt. Dit
fenomeen wordt ook wel de pluristic ignorance8 genoemd. Dit is het
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fenomeen waarbij individuele groepsleden ervan uitgaan dat de overige
groepsleden ergens vóór zijn, zolang die geen tegengeluid laten horen,
ondanks het feit dat jij zelf tegen bent.
Andere biases zijn:
The shared information bias9, waarbij een groep de neiging heeft meer
aandacht te besteden aan informatie die al beschikbaar en bekend is,
dan aan informatie die nieuw wordt ingebracht in een groepsdiscussie,
hoe relevant deze informatie ook is.
Een vergelijkbaar fenomeen is dat van The confirmation bias10. Dit is de
neiging van een groep om meer aandacht te besteden aan informatie die
de bestaande hypothesen en opvattingen ondersteunt, dan aan
informatie die mogelijke alternatieven ondersteunt.
The availabilty bias11 is de neiging van een groep meer aandacht te
besteden aan beschikbare en toegankelijke informatie, dan aan minder
toegankelijke informatie omdat de beschikbare informatie als meer
relevant wordt ervaren. Vooral persoonlijke ervaringen, hoe lang geleden
ook, worden als zeer relevant gezien om een mening te onderbouwen.
The anchoring bias12 is de neiging van individuen en groepen bij
ingrijpende beslissingen te focussen op een deel van de beschikbare
informatie als een soort anker. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een auto
alleen te focussen op de kilometerstand en de leeftijd van de auto en alle
andere factoren te negeren, of bij de aanschaf van een huis alleen te
letten op de voorzieningen in de keuken en niet op de bouwkundige staat
van het huis.
Een praktijkvoorbeeld
Een vierkoppig directieteam van een woningbouwcoöperatie moet een
ingrijpende investeringsbeslissing nemen. De manager Projecten is al
een jaar bezig om het plan voor te bereiden en is er zeer enthousiast
over, evenals de meeste collega directieleden. De controller van de
organisatie heeft in samenspraak met zijn collega’s een contra-expertise
laten uitvoeren, waaruit blijkt dat het een zeer risicovol project is. Bij de
bespreking van het rapport raakt het merendeel van de directieleden
geïrriteerd en komt met allerlei irrationele argumenten om de conclusies
van de contra-expertise te neutraliseren of zelfs volledig te ontkrachten.
Een ander bekend sociaalpsychologisch fenomeen is de Abilene
Paradox13: Op een erg warme dag speelt een familie een spelletje
domino op de veranda. De schoonvader denkt dat iedereen zich aan het
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vervelen is en stelt een etentje voor in Abilene, bijna 90 kilometer
verderop. Stuk voor stuk gaan de familieleden akkoord met het idee. Als
de familie vier uur later uitgeput terugkeert van een mislukt, oververhit
tripje met slecht eten, blijkt plots dat iedereen mee is gegaan om de
anderen niet teleur te stellen en het eigenlijk prima naar de zin had met
het dominospelen. Deze paradox geeft aan dat door bepaalde
omstandigheden groepen mensen besluiten kunnen nemen die contrair
zijn aan al hun afzonderlijke overtuigingen of voorkeuren. Met andere
woorden, er is sprake van groepsconformisme om de verkeerde
redenen; niemand durft tegen de aangenomen heersende opvatting in te
gaan.
Samengevat hebben groepen de neiging als gevolg van hun
groepsdynamiek belangrijke informatie te negeren of zelfs te ontkennen
en hebben individuele groepsleden de neiging zich aan te passen aan de
groep. Een en ander verklaart waarom groepen soms heel risicovolle en
voor een buitenstaander onbegrijpelijke beslissingen nemen, die in
voorkomende gevallen in strijd zijn met gedragscodes van een
organisatie of zelfs met de wetgeving en ook indruisen tegen individuele
morele waarden van de groepsleden.
Het concept van Risky Shift14 bevestigt dit en laat zien dat groepen over
het algemeen risicovollere beslissingen nemen dan individuen, zelfs
wanneer individuen, voorafgaand aan een groepsbeslissing, om hun
individuele mening wordt gevraagd. Voorbeelden van dergelijke
beslissingen zijn grote risicovolle investeringen en strategische
beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van een
organisatie.
Een verklaring voor het fenomeen van de Risky shift is - naast de
eerdere genoemde informatiebias - dat groepsleden een gezamenlijke
verantwoordelijkheid ervaren en als gevolg daarvan een deel van de
verantwoordelijkheid kunnen afschuiven. Een andere verklaring is dat
individuen die bereid zijn om risico’s te nemen, vaak een hogere status
hebben in een groep. Nog een verklaring is dat het nemen van risico’s
vaak als sociaal wenselijk wordt gezien.
Wat we ook uit sociaalpsychologisch onderzoek kunnen leren, is dat
groepsprocessen volledig kunnen ontsporen. De beroemde
experimenten van Milgram en Zimbardo laten zien hoe het te verklaren is
dat groepen in staat zijn tot extreem gedrag zoals in oorlogsgebieden,
maar ook wat dichter bij huis: extreme fraudegevallen zoals bij de
Lehman Brothers aan het begin van de financiële crisis.
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Het beroemde Obedience by authority van Milgram15
Gefascineerd door de gebeurtenissen tijdens WO II vroeg Milgram zich
af wat maakt dat mensen in staat zijn tot dergelijk extreem en wreed
gedrag. In het experiment van Milgram werden proefpersonen via een
krantenadvertentie geworven voor deelname aan een leerexperiment.
Leerlingen (acteurs) kregen in dit experiment elektrische schokken
toegediend als ze rijtjes van woorden niet wisten te onthouden.
Ondanks de leerlingen het uitschreeuwden van de pijn, gingen de
proefpersonen door met het toedienen van schokken.
Er waren slechts enkele deelnemers die vragen stelden over dit
experiment en de meesten van hen gingen door als hen verteld werd dat
ze niet verantwoordelijk waren voor het effect en als ze aangemoedigd
werden door de onderzoeker in een witte jas die autoriteit uitstraalde, om
door te gaan in het belang van dit onderzoek.
Een ander klassiek experiment is dat van Zimbardo16
Een groep van 24 doorsnee Amerikaanse jongens uit de middenklasse,
geselecteerd op psychische stabiliteit, die aan het begin van het
experiment niet op algemene kenmerken van elkaar verschilden, zou
twee weken lang gesplitst worden in de rol van bewaker of gevangene in
een namaakgevangenis. Het toeval bepaalde de rollenverdeling.
Twaalf jongens mochten een uniform aandoen en kregen als opdracht:
zorg voor orde, maar gebruik geen geweld. Al snel gebruikten de
'bewakers' opdrukken met een hand op de rug als straf. Opstandelingen
werden met de brandblusser neergespoten. Ook het zich publiekelijk
uitkleden was een straf. Evenals eenzame opsluiting. De agressie van
de bewakers werd sterker naarmate het onderzoek vorderde. Sommige
bewakers hadden er lol in om de gevangenen zeer wreed te behandelen.
Niemand van de deelnemers zei tijdens het experiment: "Zo kan het niet
meer verder."
Deze onderzoeken gaan over groepsdruk en het effect van autoriteit op
menselijk gedrag. Het toont aan dat mensen in een bepaalde context tot
extreem gedrag in staat zijn. Ter geruststelling: het is over het algemeen
niet gebruikelijk in organisaties willens en wetens elektrische schokken
toe te dienen, maar wat we hiervan kunnen leren is dat mensen in zijn
algemeenheid gevoelig zijn voor autoriteit en groepsdruk, wat maakt dat
het gedrag van de top van een organisatie van belangrijke invloed is op
het gedrag van de medewerkers.
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Wat kunnen organisaties doen om integriteitsschendingen te
voorkomen?
Als reactie op de toenemende belangstelling voor integriteit heeft zich
een hele integriteits-industrie ontwikkeld die haar diensten aanbiedt aan
organisaties die integriteitsschendingen willen voorkomen. Diensten als
trainingen morele oordeelsvorming, het schrijven van integriteitscodes,
het adviseren over de inrichting van de control organisatie, et cetera.
Een andere reactie is dat binnen organisaties steeds complexere
compliance-systemen worden opgezet, bestaande uit procedures en
ander type regelgeving. De interne organisatie van het beheer is binnen
de meeste organisaties gebaseerd op het lines of defence model17. De
term lines of defence, of verdedigingslinies, heeft betrekking op de
verschillende rollen die afdelingen of functionarissen aannemen ten
aanzien van het uitvoeren van beheersmaatregelen om (financiële)
risico’s te beperken. De verdedigingslinies die onderscheiden worden,
vormen een belangrijk uitgangspunt om te komen tot evenwichtige
driehoeksrelaties rondom de aspecten van beheer. De eerste lijn wordt
vertegenwoordigd door het bestuur, dat eindverantwoordelijk is en blijft
voor alle bedrijfsactiviteiten en het beheersen van het daaraan
verbonden risico. De tweede lijn ondersteunt de eerste lijn met het
opzetten en uitvoeren van een effectief risicoraamwerk en houdt toezicht
op de naleving van de wet- en regelgeving en de interne regels. De
derde lijn wordt ingevuld door de onafhankelijke interne audit. Het doel
van dit model is voldoende checks and balances te hebben als
countervailing power voor de lijnorganisatie.
Het three lines of defence model geeft een heldere ordening aan van
bevoegdheden als onderdeel van de checks and balances in de
organisatie. In de praktijk mondt het vaak uit in een soort
loopgravenmodel: de ene linie moet het niet adequaat uitvoeren van
controles door de vorige linie compenseren. Van belang is juist dat de
drie linies samenwerken en er in de hele organisatie een moreel besef is
over handelen volgens de integriteitscodes. Als uitvloeisel hiervan is de
functie van business controller ontwikkeld: deze controleert niet achteraf,
maar denkt actief mee in de besluitvorming en wijst de lijn op mogelijke
risico’s. Dit is een vergelijkbare emancipatie met die van HRMfunctionarissen in de jaren ’90, die ook businesspartner van de lijn
werden.
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Figuur 2. De drie interne verdedigingslinies binnen een organisatie
Uit onderzoek, maar ook in de praktijk, blijkt dat het opzetten van
systemen en het ontwikkelen van procedures alleen niet voldoende zijn
om ethisch handelen te bevorderen en integriteitschendingen te
voorkomen. Integendeel. Het blijkt namelijk dat, als mensen te veel
regels opgelegd krijgen, ze de neiging hebben zich niet aan deze regels
te houden18.
Het expertforum van het Zijlstra Center, bestaande uit onderzoekers en
practitioners op het gebied van management control, onderschrijft dit en
heeft een alternatief denkmodel uitgewerkt met als uitgangspunt dat het
type van controle afhankelijk is van het type werkproces. Ze
onderscheiden bulkprocessen en maatwerk. Bij gestandaardiseerde
bulkprocessen volstaat het uitvoeren van standaardcontroles. Bij
maatwerkprocessen, zoals de indicatie voor een uitkering in het kader
van de wet langdurige zorg, leiden routinecontroles tot schijnzekerheid.
Hierbij past het sturen op vertrouwen door verantwoording achteraf,
bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek, terwijl sturen op vertrouwen bij
standaardprocessen, zoals het toekennen van een vergunning, juist kan
leiden tot willekeur.
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Figuur 3. De Kwadrantenmethode19
Als regels en controles alleen niet de oplossing zijn om
integriteitsschendingen te voorkomen, wat dan wel?
Een term die steeds meer opgeld doet is die van de soft-control:
Controlemaatregelen en interventies die erop gericht zijn risicovol gedrag
vroegtijdig te signaleren en een cultuur, gericht op het bevorderen van
ethisch handelen. Muel Kaptein heeft het Soft Controls model20
uitgewerkt.

Figuur 4. Het model van Soft Controls van Muel Kaptein
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Helderheid: Hoe helderder medewerkers weten wat er van hen wordt
verwacht, hoe groter de kans dat ze dat ook echt doen.
Bespreekbaarheid: Hoe meer ruimte er is binnen de context van een
organisatie om morele dillema’s voor te leggen, hoe meer zij leren van
anderen.
Voorbeeldgedrag: Hoe beter het voorbeeldgedrag van de top van een
organisatie, hoe beter het gedrag van medewerkers, en omgekeerd;
slecht voorbeeld doet slecht volgen.
Betrokkenheid: Hoe meer leidinggevenden betrokken zijn bij
medewerkers, hoe beter het gedrag.
Uitvoerbaarheid: Hoe meer mensen kunnen beschikken over de juiste
kennis en kunde, hoe beter ze kunnen doen wat van hen wordt verwacht.
Transparantie: Hoe beter mensen het gedrag van anderen en zichzelf
kunnen waarnemen, hoe beter ze in staat zijn het eigen gedrag aan te
passen aan de verwachting van anderen.
Aanspreekbaarheid: Hoe veiliger mensen zich voelen om calamiteiten en
morele kwesties te melden en om andere mensen daarop aan te
spreken, hoe meer ze dat ook daadwerkelijk zullen doen.
Handhaving: door middel van belonen van gewenst en straffen van
ongewenst gedrag.
Het gaat dus om een combinatie van harde factoren (het formuleren van
kaders en het handhaven daarvan) en de zachtere factoren, zoals
gedrag en cultuur.
Deze manier van denken is ook binnen de financiële sector leidend, in
die zin, dat er ook binnen deze sector steeds meer aandacht is voor de
organisatiecultuur als belangrijke contextuele variabele om de integriteit
van een organisatie en haar medewerkers versterken.
Onder andere met behulp van de techniek van oorzaak-gevolganalyses
worden uitgebreide studies aan de hand van stroomdiagrammen
gemaakt om bloot te leggen wat de diepere oorzaken zijn van
integriteitsschendingen.
De vraag is of een dergelijk technocratische manier van kijken naar
menselijk gedrag behulpzaam is bij het veranderen daarvan.
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Veel aandacht is er voor het concept van moreel leiderschap, waarbij de
leidinggevende van een organisatie voorbeeldgedrag moet laten zien,
zodat de rest van de organisatie, geïnspireerd door dit voorbeeldgedrag,
vergelijkbaar gedrag zal vertonen. In de praktijk blijkt dat echter niet zo
simpel. Uit het vakgebied van de sociale psychologie leren we dat
mensen die morele waarden uitdragen vaak negatief beoordeeld worden
door de directe collega’s 21, omdat deze laatsten geconfronteerd worden
met hun eigen gebrek aan morele waarden.
Deelnemers die in het Milgram-experiment gehoorzaam hadden
meegewerkt en achteraf hoorden over de weigeraars, zeiden soms
enigszins verontwaardigd: ‘Als iedereen zo moeilijk doet, kan de
onderzoeker z’n werk niet doen.’ Een ander voorbeeld: als iemand
binnen een afdeling aan de orde stelt dat hij of zij het niet vindt kunnen
dat de collega’s grappen maken ten koste van een van de collega’s, zal
een deel van de afdeling reageren in de trant van ‘het valt toch wel mee,
zo’n erge grap was toch ook weer niet’.
Doordat zij het pestgedrag zelf niet aan de orde hebben gesteld, voelen
mensen zich geconfronteerd met hun eigen morele falen. Mensen
hebben over het algemeen een bovengemiddeld moreel zelfbeeld22. Zo
denkt zo’n 70% van de werknemers dat hij of zij harder werkt dan haar of
zijn collega’s. De confrontatie met een goeddoener leidt tot een
confrontatie met het zelfbeeld van iemand, wat maakt dat de goeddoener
als een betweter wordt ervaren. Ik zie dat ook als breder maatschappelijk
fenomeen, waarbij bijvoorbeeld mensen die zich zorgen maken over
klimaatverandering worden uitgemaakt voor klimaat-sektariërs.
Wat we hiervan leren is, dat het van belang is hoe morele kwesties aan
de orde worden gesteld. Het alleen maar voorschrijven van morele
waarden is niet voldoende en heeft zelfs een tegenovergesteld effect.
Het veranderen van gedrag als onderdeel van het versterken van de
integriteit van organisaties is een complex vraagstuk waar geen
standaard aanpak voor is.
Complexe vraagstukken vereisen leiders die de juiste vragen kunnen
stellen, herkennen welke condities nodig zijn en deze condities
vervolgens kunnen scheppen.
Geen eenvoudige opgave, zoals onder andere blijkt uit het boek Macht
van 23 Oscar David. Hij stelt daarin dat macht verslavend is, niet alleen
psychologisch, maar ook biologisch. Macht en integriteit zijn nauw met
elkaar verbonden, maar niet eenvoudig met elkaar te combineren.
Wat nodig is, is waarde gedreven leiderschap, waarbij niet alleen
aandacht is voor wat medewerkers moeten doen en hoe ze het doen,
maar ook waarom ze dingen moeten doen.
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Een leiderschapsstijl die daarbij past is die van wat 24 Van Loon noemt
dialogisch leiderschap. Vanuit dit perspectief op leiderschap staat niet
het leiderschap van het individu centraal, maar komt het leiderschap tot
stand in relatie en interactie met partijen. Het leiderschap is niet alleen
van de leiders, maar ook van de volgers. Dialoog speelt daarbij een
belangrijke rol.
Met een dialoog25 wordt een gesprek bedoeld waarin partijen door een
onderzoekende houding aan te nemen met elkaar nieuwe
gemeenschappelijke betekenissen genereren en van daaruit tot een
gemeenschappelijke werkelijkheidsconstructie komen en tot collectief
handelen. Een dialoog onderscheidt zich hiermee dan ook van andere
gespreksvormen, zoals een debat of discussie. Van een debat of
discussie is sprake wanneer mensen hun eigen standpunten verdedigen,
vasthouden aan de eigen opinies, ideeën en betekenissen.
Onder andere uit het promotieonderzoek van Claudia van Mourik26 naar
het functioneren van publieke leiders blijkt echter dat leiders van nu niet
of nauwelijks interesse hebben in het voeren van een dialoog op
waardeniveau en veel liever kiezen voor het uitwisselen van inhoudelijk
standpunten.
Om tot een dialoog te komen is het van belang dat leiders in staat zijn
om op verschillende niveaus naar anderen, maar ook naar zichzelf te
luisteren, in staat zijn om hun oordeel of mening uit te stellen, respectvol
met anderen om te gaan en de moed hebben om zich uit te spreken.
In de praktijk worden integriteitsproblemen te vaak (of veelal) opgepakt
als eendimensionale problemen, waarbij de schuldige moet worden
gezocht en nieuwe regels worden opgesteld om toekomstige
integriteitsproblemen te voorkomen. In plaats daarvan zou je met elkaar
in gesprek moeten gaan over moraliteit en ethiek en dilemma’s
bespreken. Het heeft weinig zin uitgebreid integriteitscodes op te stellen
en steeds grotere compliance-afdelingen en -systemen te bouwen,
zonder dat dit gesprek plaatsvindt.
Gerda van Dijk beschrijft in haar model over de levenscyclus van
organisaties27, dat organisaties onderhevig zijn aan een interne,
onderliggende, autonome dynamiek: die van de levenscyclus. Zij
onderscheidt vier fasen. Fase 1 is een pioniersorganisatie, fase 2 een
organisatie die wat meer is geprofessionaliseerd, fase 3 kenmerkt zich
door regels en procedures. Aan het einde van deze fase is de
organisatie overgeorganiseerd, over-gestructureerd; medewerkers raken
verstrikt in de regels en systemen. Er dreigt ‘zuurstoftekort’. De
organisatie komt in de vierde fase, waarin de tegenvallers groter zijn dan
de meevallers. In deze fase is men gericht op de eigen positie, heeft
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ieder zo zijn eigen bedoeling. Veiligheid en vertrouwen zijn issues. Het is
een defensieve, onveilige organisatie waar men zich indekt en er is
gedoe in de top, met veel potentiële integriteitsrisico’s. Wat we van dit
model kunnen leren is dat organisaties levende systemen zijn die
zuurstof nodig hebben omdat ze anders vanzelf in de terugval fase
terecht komen met alle integriteit risico’s van dien.
Een manier van organiseren die het ‘zuurstofgehalte’ verhoogt, is die van
kleinschalig organiseren. Niet voor niets staat het in de jaren ‘50
ontwikkelde concept van zelfsturing inmiddels weer volop in de
belangstelling28. Binnen dit concept zijn groepen medewerkers zelf
verantwoordelijk voor een afgeronde hoeveelheid werkzaamheden. Deze
zelfsturende teams worden afgerekend op hun resultaat en minder op
hoe ze hun werk uitvoeren. Onderzoek laat zien dat naar mate mensen
meer zelf hun werk mogen organiseren, zij zich meer verantwoordelijk
voelen voor hun werk en ook beter in staat zijn een waarde-afweging te
maken. Van belang is wel dat deze teams voldoende vrije uitwisseling
hebben met hun omgeving.
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Conclusie
Welke handelingsperspectieven heeft een organisatie om haar integriteit
en daarmee de kwaliteit te vergroten? Het gaat om een combinatie van
harde en zachte factoren. Belangrijk is dat het thema integriteit op alle
niveaus van een organisatie op de agenda staat, vooral in de
bewustwordingsfase.
1. Belangrijk is het, dat het niet een losstaand concept is, maar een
onderdeel van het reguliere werk. Bijvoorbeeld door het een
onderdeel te maken van leiderschapsprogramma’s en niet een
apart integriteitsprogramma te ontwikkelen. Ik zou er een pleidooi
voor willen houden om de functionaliteit compliance te integreren in
het primaire proces zodat integriteit een onderdeel wordt van de
zelforganisatie, en dus de organisatiecultuur en niet alleen de
verantwoordelijkheid is van goedwillende medewerkers van
afdelingen compliance, die een voortdurende strijd moet leveren
voor de financiering van hun activiteiten en voor tijd in de agenda
van de medewerkers in het primaire proces.
2. Tegelijkertijd moet duidelijk zijn aan welke regels en normen
medewerkers zich moeten houden, hetgeen moet zijn neergelegd
in een gedragscode. Van belang is dat deze code levend wordt
gehouden door het permanent op de agenda te hebben staan als
onderdeel van het primaire proces.
3. Ook belangrijk is het hebben van een adequaat systeem om te
kunnen melden wat fout gaat, zoals een vertrouwenspersoon en
een meldpunt voor misstanden. De aanwezigheid van een
onafhankelijke klachtencommissie en/of een onafhankelijke
instantie voor (integriteits-)onderzoek hoort daarbij, evenals een
klokkenluidersregeling. Ondanks het feit, zoals blijkt uit mijn
onderzoek, dat deze regeling regelmatig misbruikt wordt door
medewerkers die een arbeidsconflict hebben.
4. Maar bovenal is voorbeeldgedrag op alle niveaus cruciaal.
Voorbeeldgedrag bevordert een feedback-cultuur, onder andere
door openheid, transparantie en toetsing van het eigen idee aan
dat van anderen, door te stimuleren dat medewerkers zich houden
aan geldende regels en afspraken, door het onderling
bespreekbaar maken van dilemma’s en zelf aanspreekbaar zijn.
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Het bevorderen van een dialoog over waarde en moraliteit29 is
nodig over waarom werk wordt uitgevoerd, in plaats van alleen
aangeven wat er gedaan moet worden en volgens welke regels. Bij
voorkeur wordt deze dialoog geïntegreerd in het primaire proces
door bij de strategische besluitvorming ook een meervoudige
waarde-afweging te maken en niet alleen maar te sturen op
bijvoorbeeld, het aandeelhoudersbelang. Recentelijk heeft de
monitoringcommissie corporate governance (opvolger van de
commissie Tabaksblat) 30geadviseerd in raden van
commissarissen en raden van bestuur ook het maatschappelijk
belang als perspectief op te nemen door een vertegenwoordiger
van een maatschappelijke organisatie te laten deelnemen.
5. Voer ook de dialoog en reflectie over, zoals ik eerder in deze oratie
betoogde, de onderlinge groepsdynamiek, teneinde de kwaliteit
van de samenwerking en de kwaliteit van besluitvorming te
verbeteren. Ik durf de stelling aan dat in een organisatie waarin
men zich voldoende veilig voelt om feedback te geven en te
ontvangen en waarin een zorgvuldige afweging wordt gemaakt
tussen organisatie, werknemers en het maatschappelijk belang,
niet alleen de kans op integriteitschendingen lager is, maar dat
deze in het algemeen gemiddeld succesvoller is dan organisaties
waarin dat niet het geval is.

De leerstoel
De leerstoel “integriteit en kwaliteit van organisaties”, verankerd bij het
Zijlstra Center van de Vrije Universiteit, ambieert meer inzicht te krijgen
in de vraag welke contextuele factoren binnen een organisatie de kans
op integriteitsschendingen versterken c.q. doen afnemen en welke
handelingsperspectieven leidinggevenden hebben om de integriteit en
kwaliteit van een organisatie te vergroten.
Onderzoek naar de integriteit en kwaliteit van organisaties zal zich met
name richten op de praktijk en binnen de praktijk worden uitgevoerd.
Het type onderzoek dat ik wil blijven doen, is onderzoek in de praktijk als
een ‘reflective practitioner’ samen met andere ‘reflective practitioners’.
En bovenal wil ik mij inzetten voor het stimuleren van uitwisseling en
samenwerking tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk van
organisaties.
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De academische, reductionistische benadering heeft ons veel gebracht,
maar de huidige tijd vraagt naast academische kennis ook kennis van en
door de praktijk. Publicaties zullen naast reguliere artikelen ook in de
vorm van White Papers worden uitgebracht, naast andere bijdragen aan
het maatschappelijk debat.
Verder ga ik door met het begeleiden van buitenpromovendi in
Nederland en in Zuid-Afrika. Promovendi die zelf in de dagelijkse praktijk
van organisaties werkzaam zijn en met hun onderzoek reflecteren op die
praktijk. Dit aan de hand van de volgende algemene onderzoeksvragen:
Wat is het fenomeen?
Wat kunnen we daarvan leren?
Hoe kunnen we het geleerde terugbrengen in het systeem?
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