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Inleiding
Doel van dit rapport
Telt voor een finance professional alleen zijn eigenbelang en volgt hij daarom zijn baas of is hij in staat zelfstandig een afweging te maken tussen
verschillende belangen en kan hij ethische afwegingen maken? Sinds de
recente financiële crisis worden dergelijke vragen vaak gesteld. Zo moest
Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, in
2008 toegeven dat hij te veel had vertrouwd op het eigenbelang van markt
partijen. Blijkbaar was er meer nodig voor een goede werking van de financiële
markten. Ondanks dat dit inmiddels breed wordt erkend, is er nog steeds veel
kritiek op de financiële sector en de zakelijke dienstverlening. Zo stelde de
Nederlandsche Bank bijvoorbeeld in het rapport Leading bij example van dit
jaar dat bestuurders tekort schieten in hun voorbeeldgedrag. Dit voorbeeld
gedrag is een cruciaal kenmerk van ethisch leiderschap.
Vanuit het lectoraat Corporate Governance & Leadership van de Hogeschool
van Amsterdam willen we door onderzoek een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de beroepspraktijk. De studenten van nu zijn tenslotte
de finance professionals van de toekomst. Als startpunt van een dialoog in
het onderwijs en met de praktijk laten we een aantal projecten zien. Het
verslag van een pilotonderzoek naar ethisch leiderschap bij de minor Inspirerend Leiderschap staat hierbij centraal. Hierin hebben studenten professionals
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ondervraagd over ethiek en leiderschap in de financiële sector en zakelijke
dienstverlening. Het ging ons bij dit onderzoek niet alleen om de uitkomsten.
Misschien nog belangrijker was het te ervaren wat studenten leren van onderzoek naar ethiek en leiderschap in de beroepspraktijk, wat goed werkt en hoe
onderzoek een verdere rol zou moeten spelen in onderwijs rond ethiek, leiderschap en burgerschap bij de HvA.
Het pilotonderzoek willen we niet presenteren als best-practice, maar gebruiken voor het aangaan van een dialoog over de vraag hoe we de praktijk, de
bedrijfsethiek en morele ontwikkeling dichter bij het onderwijs kunnen brengen. De komende jaren willen we dit soort onderzoek en de methoden die
daarbij horen verder ontwikkelen zodat een optimale mix ontstaat van (zelf)
onderzoek, praktijkkennis, theorie en beroepshouding.
Dit eerste rapport moet het begin zijn van een community of practice binnen
de HvA. Zodoende willen we uiteindelijk een bijdrage leveren aan de morele
vorming van bachelorstudenten, in concrete situaties waar het gaat om maatschappelijke oriëntatie, beroepsethiek en morele besluitvorming.

Het hoger beroepsonderwijs en onderzoek
Het hoger beroepsonderwijs in Nederland kenmerkt zich door aandacht voor
vakmanschap en beroepshouding. Al vanaf de oprichting van hogere beroepsopleidingen ging het niet alleen om kennis, maar ook om het bijbrengen van
de juiste (professionele) houding. Hierdoor is het hoger beroepsonderwijs
bij uitstek een plaats om ethiek en leiderschap een rol te geven in de morele
professionele ontwikkeling van studenten. Ethische kennis wordt gekoppeld
aan morele competenties. Het hoger beroepsonderwijs richt zich daarbij
momenteel vooral op bachelorstudenten, studenten die worden opgeleid voor
uitvoerende en middenkaderfuncties.
Praktijkgerichtheid is nog steeds de kern van het hoger beroepsonderwijs.
Om deze reden heeft het HBO een eigen positie in het Nederlandse onderwijs
landschap. De kracht van het HBO zit in de combinatie van een theoretische
basis in relatie met de praktijk. Praktijkonderzoek kan in het HBO uitstekend
voor die relatie zorgdragen. Hbo-studenten leren vaak het meest door te doen.
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Onderzoek is een vorm van doen. Een vorm die student en docent scherp
houdt. Als docenten zich verder ontwikkelen, bijblijven in hun vak, nemen ze
hun studenten daarin mee.
In deze constellatie staan student en docent relatief dicht bij elkaar. Tussen
didactische doelstellingen, de beroepspraktijk en wetenschappelijke kennis zit
een natuurlijke spanning. In de didactiek staat de (individuele) student centraal,
in de praktijk gaat het om unieke gevallen (cases) en in theoretische kennis
gaat het om algemene kennis, veelal geformuleerd in abstracties. Vaak wordt
de spanning tussen praktijk en theorie overbrugd door practica en stages.
Onderzoek hoort hier als werkvorm ook bij.
De student of stagiair wordt in zijn opleiding en stage zelden vanzelfsprekend
expliciet met ethische vragen en cases geconfronteerd. Daarvoor is meer
nodig, zo ervaren docenten. Dit is één van de redenen waarom het lectoraat
Corporate Governance & Leadership is begonnen met het ontwikkelen van
methoden waarin de student op basis van ethische kennis bewust wordt van
en reflecteert op ethische en leiderschapsvragen in de beroepspraktijk.

Opbouw rapport
Omdat ethiek voor velen een breed begrip is, beschrijven we in dit rapport
eerst enige kernbegrippen rond ethiek, leiderschap en morele ontwikkeling.
Heel kort geven we aan hoe wij deze onderwerpen benaderen.
Vervolgens doen we verslag van de bevindingen met ons pilotpraktijk
onderzoek naar ethisch leiderschap, het exploratief onderzoek dat we hebben
uitgevoerd met verschillende studentengroepen. Het onderzoek in de minor
Inspirerend Leiderschap wordt ter illustratie extra uitgelicht. De aanpak van het
onderzoek, de bevindingen en de ervaringen van zowel de studenten als de
docenten worden besproken. Ook besteden we kort aandacht aan de andere
lopende onderzoeksprojecten rond ethiek en leiderschap.
Daarna geven we kort een eerste schets van het onderzoeksprogramma dat
het lectoraat Corporate Governance & Leadership momenteel aan het ontwikkelen is. Dit programma wordt begin 2014 definitief vastgesteld en bevat
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– naast aandacht voor ethiek en leiderschap – ook aandacht voor het gebruik
van en de verandering in financieel-economische instrumenten.
We sluiten af met een paar voorzichtige suggesties voor vervolgonderzoek op
het gebied van ethiek en leiderschap in het bachelor onderwijs.

Wanneer zijn we nu eens af van het gelazer

in de financiële sector?
Journalist Marcia Luyten in Buitenhof 3 februari 2013
in gesprek met minister Dijsselbloem
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1
Bedrijfsethiek en
hoger onderwijs:
een kader
1.1

Ethiek en de financiële crises

Lang is bedrijfsethiek in finance en accounting weggezet als een ‘soft’
onderwerp. Het gaat toch om cijfers en meten, zo was en is nog steeds de
vooronderstelling bij velen. Ook bij studenten. Vergeten werd daarbij dat in
moraal ook om meten gaat: het tegen elkaar afwegen van belangen bijvoorbeeld. Na de crises is meer dan ooit duidelijk dat ethiek een grote impact
heeft op het functioneren van finance professionals. In die zin is bedrijfsethiek
ook een hard vak. Al is het maar vanwege het feit dat organisaties en hun
medewerkers door een gebrek aan ethisch handelen de continuïteit van hun
organisatie – en zelfs van nationale economieën – in gevaar kunnen brengen.
Ethiek, leiderschap, maatschappelijke oriëntatie en morele professionaliteit, zijn
in de financiële sector en zakelijke dienstverlening momenteel meer dan ooit
cruciale thema’s. De financiële crises van deze eeuw brachten de spanningen
tussen instrumentele en menselijke maat in de financiële sector aan het licht.
Louter resultaatgerichtheid door meetbaarheid is niet toereikend gebleken.
De menselijke maat heeft ergens onderweg te veel te lijden gehad. Regel
geving, juridificering zijn maar beperkte antwoorden op het morele hiaat.
Dialoog kan niet vastgelegd worden. Vrije ruimte is nodig voor relatiebeheer
en ethiek. Ethiek ligt nooit vast. Ethiek is geen wetgeving. Ethiek gaat over het
goede (samen) leven. Ethiek gaat over de vragen hoe goed te handelen en wat
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maakt de mens tot mens? Ethiek kan daarom slechts beperkt geïnstrumentaliseerd worden. Niet alleen modellen en wat meetbaar is telt. De vraag is, wat is
een goede balans tussen instrument en mens? Met Kant zeggen wij: de mens
mag nooit louter middel zijn. De mens is de maat der dingen. Welke waarde
dienen financiële professionals dan te hechten aan het instrumentarium dat
zij in hun werk gebruiken? Welke rol kan die wel en welke rol kan die niet
spelen bij klantoriëntatie? Prudentie is raadzaam. De belangen van de klant,
van de burger, van de samenleving dienen zwaar te wegen. In bedrijfsethiek
staat het realiseren van een redelijk belangenevenwicht tussen de verschillende
stakeholders centraal. Zo ook in corporate governance en ethisch leiderschap.
Het voorkomen of verminderen van belangenconflicten tussen stakeholders is
de kernfunctie van corporate governance. Door onvoldoende afstand tussen
bijvoorbeeld een raad van toezicht en hoger management is er onvoldoende
sprake van kritisch toezicht. Een redelijk belangenevenwicht raakt dan uit
zicht. Prudentie, een redelijk belangenevenwicht en verantwoord leiderschap
kunnen niet zonder ethische kennis. Niet alleen van Kant, maar van alle ethisch
theorieën, ideeën en uitgangspunten. Een eclectische houding ten opzichte van
ethisch gedachtegoed vraagt om meer dan reflecteren. Het vraagt om ethische
kennis van zaken en moreel redeneren. Moreel redeneren over morele kwesties
is een noodzakelijke morele competentie voor alle professionals, maar zeker
voor leiders.
De recente financiële crises worden wel morele crises genoemd. Ze zijn ontstaan door een gebrek aan moreel denken en handelen, zo luidt de publieke
opinie. Menigeen acht het kapitalisme in crisis: het is onvoldoende getemd.
In onzekere tijden als nu neemt de roep om leiderschap toe (’t Hart en
Ten Hooven, 2004, p. 276).
Mensen voelen zich in crises onveilig. In moeilijke tijden vestigen mensen hun
hoop op de daadkracht en goedheid van enkelen. Vaak voelen ze zichzelf
onmachtig eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze verlenen macht en gezag
aan leiders in ruil voor bescherming. Ze leggen verantwoordelijkheden en vrijheid in de handen van hun leiders. Dat kan fout en goed uitpakken. Macht kan
door leiders verkeerd gebruikt worden: voor eigen doeleinden als erkenning,
status, macht, prestige, verrijking of voor louter winstmaximalisatie of om
anderen te onderdrukken. Macht kan door leiders ook op een moreel goede
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wijze aangewend worden: voor groei van welvaart en welzijn, voor emancipatie, voor ontwikkeling. Vaak gaan goed en slecht gebruik van macht samen op.

1.2

Verder dan de financiële crises:
ethiek en maatschappelijke ontwikkelingen

Vrij breed wordt ook de analyse gedeeld dat er een te grote kloof is ontstaan
tussen de financiële sector en de reële economie, met mensen en behoeften.
Door een te beperkte (neoliberale) benadering is de economische ontwikkeling
gestagneerd en stapelen de sociaaleconomische problemen zich op. Wanneer
we nog iets verder kijken is de financiële crisis waarschijnlijk ook een uiting van
een brede verschuiving in de economie. In het algemeen wordt gesteld dat er
sprake is van een aantal ontwikkelingen, te weten een economie waarin:
• Sprake is van internationalisering.
• Een grote invloed van technologische ontwikkeling op het economische
proces (bijvoorbeeld ICT).
• Demografische veranderingen, verstedelijking, maar ook een ouder
wordende (beroeps)bevolking in westerse landen en delen van Azië.
• De noodzaak tot duurzame economische ontwikkeling wegens een
toenemend tekort op schaarse grondstoffen en de confrontatie met
verschillende ethische waarden en normen in het internationale
handelsverkeer.
Deze ‘megatrends’ leiden tot een andere rol van professionals en ondernemingen in de economie. Ook in de financiële sector, zakelijke dienstverlening
en financiële afdelingen van organisaties hebben deze ontwikkelingen een
belangrijke invloed, bijvoorbeeld:
• De toenemende rol van internationale markten en internationale
standaarden, bijvoorbeeld Sarbanes Oxley, de Volcker rule en IFRS.
• De toenemende digitalisering van de financiële functie.
• De andere rol van financiële instellingen in een verstedelijkte en ouder
wordende samenleving.
• Het toenemende belang van een ‘professionele normativiteit’ in de
beroepsvorming en beroepshouding van professionals, zeker ook in
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de financiële functie. De noodzaak van de ontwikkeling van financiële
instrumenten die bijdragen aan verantwoorde economische ontwikkeling.
Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe antwoorden, een nieuwe benadering van bijvoorbeeld internationale standaarden, interculturele communicatie,
nieuwe manieren om vertrouwen in de economie te creëren en een groter
belang van normativiteit in het handelen van de professional. Kortom, ook
wanneer de financiële crisis in breder perspectief wordt gezien, blijken ethische
kennis en competenties belangrijke bouwstenen van een oplossing.

1.3

Ethiek heeft eenzelfde precisie als economische
cijfers, maar een andere taal

Waar in de economie de exactheid veelal zit in cijfers en formules, zit in de
ethiek de exactheid of precisering in het stellen van de juiste vragen, door het
vinden van de juiste woorden. Veel termen in de ethiek zijn lastig te definiëren
en hun betekenis lijkt door de tijd heen te verschuiven. Een voorbeeld is het
begrip ‘integriteit’. Veelal wordt hierbij gedacht aan mensen van onbesproken,
zelfs hoogstaand correct gedrag. Oorspronkelijk betekent integer: rechte rug,
trouw. Standvastig en daardoor betrouwbaar. Dit is niet per se moreel correct. Hierbij is een cruciale vraag waaraan een integer mens dan trouw is. Is
het trouw aan de eigen opvattingen en zo ja, hoe verhoudt hij zich dan tot
mensen met andere opvattingen? Is het trouw aan de uitgangspunten van de
onderneming, van stakeholders of van anderen? Integer is zoiets als trouw aan
de verwachtingen die mensen van je hebben op grond van de principes die
je zegt en toont te hebben. Die principes kunnen persoonlijk, professioneel,
organisationeel of maatschappelijk zijn. Er zit een verwachtingsaspect vast aan
integriteit. Betrouwbaar wil zeggen: voldoen aan mijn verwachtingen. Integriteit kent dus een sterk relationeel aspect: smetteloos in mijn ogen. Niet in de
ogen van anderen. En misschien ook niet smetteloos volgens bepaalde morele
opvattingen.
Begripsverwarring speelt misschien nog wel sterker bij de term ‘verantwoordelijkheid’. Ook in dit begrip zit een relationeel aspect dat al te snel over
het hoofd gezien wordt. Ver-antwoord-elijkheid gaat om antwoord geven,
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antwoord willen geven op een vraag van een ander. Antwoord geven op
behoeftes, verwachtingen, belangen of waarden van anderen. Met verantwoording nemen, neemt een professional de taak op zich antwoord te geven
op maatschappelijke, organisationele, professionele en persoonlijke vragen.
Vandaar ook de werktitel voor het onderzoeksprogramma ‘responsive finance’,
van responsiviteit, respondere, responsibility. Kortom het gaat in (bedrijfs)
ethiek en leiderschap om vragen, dialoog en antwoorden.
Langs de weg van vragen, analyses, woorden, denken, verwoorden en gedragingen, krijgen studenten en professionals gevoel voor wat belangrijk is, waar
op gelet moet worden en welk gedrag verantwoord is. Hiermee heeft ethiek
een andere taal dan de economische wetenschap, maar toch ook dezelfde.
Want economie is ook ethiek. Steeds vaker doet het idee opgeld dat economie
in essentie een normatieve wetenschap is (McCloskey, 2010, Sedlacek, 2012),
net als andere gebieden in de sociale wetenschappen. De gedachte snijdt zeker
hout, als economie wil begrijpen hoe mensen zich gedragen in de economie.
Ethiek is niet alleen exact, het is ook een kwestie van (wikken en) wegen,
van meten. Marcus du Sautoy, wiskundeprofessor van Oxford oppert op de
dvd The story of measurement het idee dat op de markten van Mesopotamië
wegen & meten is ontstaan om oneerlijke handel tegen te gaan. Het oorspronkelijke motief om te gaan meten in de economie is dus een ethisch motief:
eerlijk verdelen, rechtvaardigheid, gerechtigheid. Moraal kan dus heel duidelijk
zijn: geef ieder zijn deel, verdeel eerlijk lust en leed. Dat is vrij concreet. Financiële instrumenten eerlijk de welvaart laten verdelen. Met ethische kennis kun
je dat regelen. Dit is ook de brug die het lectoraat wil slaan tussen moraal en
instrumentalisme in finance.

1.4

Morele ontwikkeling

Vanuit de bedrijfsethiek weten we dat medewerkers een bepaalde mate
van morele ontwikkeling moeten hebben om morele afwegingen te kunnen
maken. In de economie gedragen mensen zich op basis van hun verlangens,
behoeften, wensen, eisen, verwachtingen, doelen en waarden. In de economie
is de mens bezig te overleven én is hij bezig zijn leven betekenis te geven. De
economische wetenschap neemt verlangens als vaststaand aan en in transacties wordt duidelijk wat iemand voor iets over heeft, of dat nu een moreel
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principe is of een auto. Zingeving en moraliteit spelen in het economische leven
een cruciale rol, hoewel deze rol de laatste decennia weinig aandacht kreeg in de
economische wetenschap (McCloskey, 2010, Sedlacek, 2012). Bedrijfsethiek kan
economische theorieën aanvullen door inzicht te geven in vragen als hoe moraliteit
zich ontwikkeld, of hoe moraliteit tot stand komt en hoe moraliteit een plaats krijgt
in een omgeving van professionals.
Meer psychologische, filosofische en sociologische benaderingen vullen de economie aan met een ontwikkelingsperspectief voor morele competenties in opleiding
en beroep. Kohlberg (1981, 1984) onderscheidt zes fasen van morele ontwikkeling:
a.	Pre-conventioneel niveau: regels worden beschouwd als opgelegd en van
buiten afkomstig.
Fase 1: f ase van straf, beloning en gehoorzaamheid.
Fase 2: f ase van individuele instrumentele doel en ruil.
b. Conventioneel niveau: het individu heeft geïnternaliseerde gedeelde morele
groepsnormen.
Fase 3: f ase van wederzijds interpersoonlijke verwachtingen, relaties en
overeenstemming.
Fase 4: fase van plichten in sociale systemen: regels en wetten van sociale,
wettelijke of religieuze systemen
c.	Post-conventioneel niveau: hanteren van universele principes.
Fase 5: f ase van basisrechten en het sociale contract of utiliteit.
Fase 6: f ase van universele ethische principes.
De moderne universele ethische theorieën als het utilisme en de plichtethiek
hebben veelal betrekking op fase 5 en 6. Minder universele ethische theorieën
als pragmatisme, situationisme, communitarisme hebben betrekking op fase 3.
De gouden regel (doe een ander niet aan wat je zelf niet wil worden aangedaan)
heeft betrekking op fase 3. De morele ontwikkeling van de meeste mensen bevindt
zich in fasen 3 en 4. De morele ontwikkeling van primaten en sociaal-slimme dieren
als dolfijnen bereikt fase 3. Onderzoek van Frans de Waal laat bijvoorbeeld zien dat
sommige primaten empathische gedragingen aan de dag leggen.
Gebaseerd op Kohlberg ontwikkelden Rest (1979) en Rest et al. (1999) de DIT
(Defining Issues Test) voor individuele morele ontwikkeling. Meer dan 30.000 mensen hebben de test afgelegd. Deze metingen zijn gepubliceerd in meer dan 400
wetenschappelijke studies en boeken. Empirisch onderzoek met de DIT (Rest, 1986;
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Rest et al., 1999) laat zien dat morele ontwikkeling wordt beïnvloed door veel
factoren. Enkele sterke factoren:
a. Educatie: In het algemeen geldt, hoe beter iemand is opgeleid hoe hoger
hij scoort.
b. Religie: fundamentele en conservatieve religieuze opvattingen zijn
gecorreleerd aan lagere niveaus van morele ontwikkeling in vele
onderzoeken (Lawrence, 1978; Parker, 1990; Rest, 1979, 1983, 1986).
c.	Politieke ideologie: de DIT meet wat filosofen sociale ethiek noemen.
Hierdoor scoren linksgeoriënteerden over het algemeen hoger dan
conservatief georiënteerden. (Rest et al., 1999).
d. Autonomie, voor het bereiken van het post-conventionele stadium van
morele ontwikkeling is autonomie belangrijk. McNeel’s (1994) bevindingen
suggereren dat (vrije) keuze belangrijk is voor morele groei.
Onderzoek met de DIT in de Verenigde Staten (zie Coleman, R., & Wilkins, L.,
2009) naar de morele ontwikkeling van verschillende beroepsgroepen geeft de
volgende resultaten op een schaal van nul tot honderd voor morele ontwikkeling van beroepsgroepen:
Seminarians/philosophers
Medical students
Practicing physicians
Journalists
Dental students
Nurses
PR-professionals
Graduate students
Undergraduate students
Veterinary students
Navy enlisted men
Orthopedic surgeons
Adults in general
High school students
Prison inmates
Junior high students

65.1
50.2
49.2
48.4
47.6
46.3
46,2
44.9
43.2
42.2
41.6
41
40
31
23.7
20
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Dit zijn metingen van de morele ontwikkeling van beroepsgroepen. Ook zijn
er metingen geweest waarin wordt gevraagd naar de integriteit van beroeps
groepen en hierin scoren veel beroepsgroepen laag, waaronder bankiers.
Dergelijke onderzoeken zeggen weinig over de wijze waarop morele ontwikkeling daadwerkelijk verloopt. Hier is veel meer onderzoek nodig, ook naar
de morele ontwikkeling van studenten. Dergelijke metingen willen we in de
toekomst ook binnen het lectoraat gaan doen. Kwalitatief onderzoek kan
bijvoorbeeld helpen methoden te ontwikkelen om inzicht te krijgen in de
verwachtingen die studenten zelf hebben van hun persoonlijke en professionele morele ontwikkeling. Meer in algemene zin helpt dit onderzoek bij het
beantwoorden van vragen als welke morele ontwikkeling, zowel persoonlijk als
professioneel, verlangen wij van hbo-studenten? Welke verwachtingen hebben
de overheid, de opleidingen, het werkveld, hun familie, de professie en de
samenleving van de moraliteit van studenten? En hoe is de morele professionaliteit in het werkveld?
Het onderwijs kan studenten leren hun professionele kritische loyaliteit en
persoonlijke morele betrokkenheid te ontwikkelen. Kennis van ethische uitgangspunten, kritisch moreel redeneren op basis van die uitgangspunten
in praktijksituaties en overige discursieve vaardigheden zijn hierbij cruciaal.
Onderstaand model (Krabbe, 2013) laat een aantal typen en rollen van morele
professionals zien. In het model zijn twee dimensies tegen elkaar uitgezet:
de mate van particuliere morele betrokkenheid en de mate van professionele
betrokkenheid.
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Figuur 1: Morele typen en rollen van professionals.
Krabbe (2013)
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De verticale as geeft de betrokkenheid van een persoon met de wereld aan.
Is hij alleen op zichzelf gericht, of heeft hij ook aandacht voor de belangen
van de groep en de wereld in het algemeen (maatschappelijke verantwoordelijkheid)? De horizontale as beschrijft hoe de persoon zijn taak opvat als
professional. Ziet hij zijn rol als verlengstuk van de organisatie, of ziet hij voor
zich als professional ook een taak in de wereld weggelegd?
Met de taakopvatting betreden we het veld van leiderschap. Leiderschap valt
uiteen in twee aandachtsgebieden. In hoeverre neemt de persoon leiding over
zijn eigen leven en werk en in hoeverre leidt een persoon anderen – bijvoorbeeld een organisatie – naar bepaalde verdergaande doelen?

1.5

Leiderschap

Naast bedrijfsethiek mag ook leiderschap zich tegenwoordig in grote belangstelling verheugen en ook hier komt de financiële crisis om de hoek kijken.
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Leiderschap gaat niet alleen over grote vragen als: hoe kunnen leiders het kapitalisme in toom houden? Hoe kunnen leiders de mens centraal stellen?
Leidinggeven is iets wat iemand doet. Wil iemand zelf kunnen bepalen welke
rol hij in welke situatie opneemt, dan is bewustzijn nodig van de eigen waarden en normen en hoe hij die kan overbrengen op een ander, hoe hij daarover
het gesprek aangaat. Naast zelfbewustzijn heeft een professional de ander
nodig, zijn collega’s, managers, klanten en – zeker in de financiële sector –
sectorstandaarden zoals die zijn ontwikkeld door beroepsverenigingen en
toezichthouders. Het vraagt om bepaalde (karakter)eigenschappen, drijfveren
en vaardigheden om bewust bepaalde waarden centraal te stellen in een organisatie en deze te relateren aan de buitenwereld. De wetenschap heeft die
geformuleerd en deels onderzocht of die kenmerken wenselijk zijn en daadwerkelijk voorkomen (Kalshoven et al., 2011).
Veranderende tijden lijken om ander leiderschap te vragen, een andere
omgang met moraal. De roep om nieuw leiderschap is niet alleen een roep om
effectief en efficiënt leiderschap, maar ook een roep om verantwoord leiderschap, een zekere mate van prudentie, van maat houden en rollenbewustzijn.
Koersvaste én waardevaste leiders zoeken een prudente balans tussen beide,
tussen koers en waarden. Dat is nog niet zo makkelijk te realiseren en fouten
maken hoort daarbij. In dialoog is de leider – maar misschien is het woord
professional hier beter – een juiste afweging te maken en eventuele tekort
komingen ter discussie te stellen. Hierbij is iemand zich bewust dat leiderschap
een beïnvloedingsproces ter wille van doelrealisatie is (Robbins, 2003). Een
leider beïnvloedt doelgericht. Beïnvloeding – cruciaal bij leiderschap (Robbins
2003) gemakkelijk overgaat in overreding en manipulatie. Hier ligt ook de
spanning bij de finance professional. Wanneer moet hij alleen zijn eigen ideeën
verkopen en wanneer moet hij wijzen op de belangen en ideeën van anderen –
ook al zijn die ideeën en belangen voor hem van minder of geen belang?

1.6

Startpunt van ons onderzoek naar ethiek en
leiderschap

De wetenschappelijke opvattingen over ethisch leiderschap zijn nog volop in
ontwikkeling. Onderzoeksresultaten laten verschillende beschrijvingen van

20 | Tussen prudentie en prestatie in finance & accounting

Prudentie.indd 20

14-11-2013 13:53:23

ethisch leiderschap zien. Met haar onderzoek wil het lectoraat onder meer
een bijdrage leveren aan de vaststelling wat ethisch leiderschap in deze tijd nu
precies behelst en bovenal zou moeten behelzen. Hierbij kiezen wij een perspectief waarin de professional in staat is verschillende rollen op zich te nemen
in uiteenlopende situaties. In de ene situatie kan hij zich beter opstellen als
loopjongen, in de ander als activist (zie figuur 1). Dit rollenbewustzijn en bij
horende rollencompetenties – cruciaal in de financiële functie (zie bijvoorbeeld
De Graaf & Loonen, 2010) – zijn we momenteel verder aan het uitwerken,
onder andere in het promotieonderzoek van Hans Krabbe.
Het lectoraatonderzoek naar ethisch leiderschap valt binnen bedrijfsethiek en
stakeholdertheorie. Het lectoraat wil deze gebieden verbinden met inzichten
in de economische wetenschap, met name op het gebied van behavioural
economics, maar ook met denkbeelden van mensen als Sedlacek (2012) en
McCloskey (2010). Hierbij vinden we onder andere ethische theorieën (deugdenleer, gevolgenleer, beginselenleer, ethisch discours, zorgethiek, de ethiek
van de ander, activisme et cetera), institutionele theorie en theorieën rond
leiderschap van belang. Leiderschap definiëren we daarbij als het bevorderen
van gedrag bij volgers ten gevolge van persoonlijke acties, communicatie, versterking (reinforcement) en besluitvorming (zie Brown, Trevino, and Harrison,
2005, p. 120). Ethisch leiderschap is binnen dit perspectief: blijk geven van
moreel verantwoord gedrag door persoonlijk handelen en interpersoonlijke
relaties en voorbeeldfunctie van dit gedrag bij volgers door dialoog, het volgen
van regelgeving en besluitvorming (Brown, Trevino, and Harrison 2005, p. 120).

1.7

Ethisch leiderschap

Ethisch denken en handelen zijn kenmerken van alle typen leiderschap. Ieder
goed leiderschap is meer of minder ethisch leiderschap. Ethisch leiderschap
wordt allereerst verondersteld macht op een goede manier aan te wenden:
met goede intenties goede dingen doen die welzijn en geluk voor individuen,
groepen en de samenleving opleveren. In ethisch leiderschap in organisaties overheerst goed doen voor de mens door te streven naar zorgvuldige
belangenafweging en handelen in het beste belang voor de organisatie, voor
haar leden, voor stakeholders, voor de samenleving, voor alle betrokkenen,
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voor mogelijke betrokkenen en voor vreemde anderen. Ethisch leiderschap
in organisaties streeft meer dan andere typen leiderschap naar het maximaal
realiseren van het belang van alle betrokkenen en naar een redelijk en rechtvaardig evenwicht in het realiseren van alle verschillende belangen van alle
verschillende individuen, groepen en samenlevingen (Decker, 2012).
Elk type leiderschap is een reactie op bepaalde problemen en behoeften.
Nieuw leiderschap is afgestemd op recentelijke maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen (denk aan de schulddrift en hoogmoed van
de recente crises en de toenemende complexiteit en pluriformiteit). Ethisch
leiderschap is een leiderschap dat telkens vernieuwt. Het kan daardoor wel
eens het b
 este antwoord zijn op tijden die in toenemende mate veranderen.
Moraliteit is immers altijd een antwoord op de ethische problemen van een
bepaalde tijd en daarmee nooit een blijvend antwoord. Omdat elk leiderschap
in enige mate ethisch leiderschap is, hebben moraliteit en ethisch leiderschap
veel met elkaar gemeen. Hoe ziet nieuw of ethisch leiderschap in de huidige
laat- of postmoderne tijd eruit? Ethisch leiderschap kenmerkt zich in algemene
zin onder meer door het goede als geheel overal te willen bevorderen en het
slechte te willen verminderen. Bijvoorbeeld door aandacht voor morele groei
en langere-termijndenken (De Hoogh en Den Hartog 2008, 2009; Brown et al.
2005; Kalshoven et al 2011).
Binnen ons onderzoek willen we bijzondere aandacht geven aan:
• De spanningen tussen de verschillende verantwoordelijkheden
(persoonlijke, professionele, organisatorische, maatschappelijke).
• Het maken van afwegingen tussen verschillende deelbelangen en de rol
van de bestuursstructuur, regelgeving in het algemeen, stakeholders, de
organisatiecultuur en financiële instrumenten daarbij.
• Machtsvrije dialoog (luisteren, empathie, intensiteit, frank en vrij).
• Kritiek/tegenspraak: vrijmoedig spreken (geen eenheid, harmonie
of consensus, maar verscheidenheid, tegenstellingen en dissensus)
(Holtzhausen, 2000; Lyotard, 1983, Foucault).
• Sociale constructie van moraal: telkens in dialoog heruitvinden van
moraliteit/sensemaking/ethisch reflectie.
• Hoe participatie mogelijk is in beslissingen waarbij waarden en belangen
van anderen spelen (De Hoogh, Den Hartog 2008, 2009; Brown et al.
(2005); Kalshoven et al, 2011).
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2

Onderzoeksprojecten
ethiek en leiderschap
Zoals al eerder gezegd, is al voor de instelling van het lectoraat Corporate
Governance & Leadership in april 2013 begonnen met een aantal projecten
rond ethiek in het onderwijs. Het lectoraat werkt hierbij samen met een aantal
docenten die in hun onderwijs leiderschap doceerden. Sinds augustus 2012
heeft het lectoraat geëxperimenteerd met drie kwalitatieve onderzoeken en
één kwantitatief onderzoek in het onderwijs. Het kwalitatieve onderzoek is
deels geïnspireerd op het idee van lector verpleegkundige ethiek Cusveller om
studenten praktijkmensen te laten interviewen. Hij heeft de afgelopen jaren
veel ervaring opgedaan met studenten die verpleegkundigen interviewden
over hun werk in een ethische commissie. Dit bleek een hele goede manier
om studenten ethische dilemma’s in de praktijk te laten ervaren. Hij publiceerde hierover in verschillende Nederlandse vakbladen (Cusveller en Hertog,
2012, 2013) en het onderzoek leidde ook tot een publicatie in het Engelstalige
wetenschappelijke tijdschrift Nursing ethics (Cusveller, 2011).
De drie kwalitatieve onderzoeken zijn gericht op de perceptie van ethisch
leiderschap in de financiële sector. We hoopten te weten te komen tot in
hoeverre de betrokken studenten in staat waren onder begeleiding, deels
op afstand, interviews te houden over een ethisch thema. Verder wilden we
weten wat ze van het onderwerp, de begeleiding en het onderzoek vonden.
En wat ze ervan zeiden te leren, welke belemmeringen zij ondervonden en
wat zij vonden van de werkwijze. Deze kwalitatieve onderzoeken vormen
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een voorstudie. Wat kom je tegen wanneer je ethiekonderwijs en praktijk
onderzoek met elkaar wil verbinden?
Het eerste kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door een kleine vijftig studenten van de minor Inspirerend Leiderschap onder begeleiding van het
lectoraat. Dit onderzoek wordt in dit rapport uitgelicht. Het onderzoek werd
door studenten in duo’s uitgevoerd in november en december van 2012. Het
onderzoek is in januari 2013 geëvalueerd en aangepast voor een gelijksoortig
onderzoek door drie studenten van het ‘finance honour programma’ Financieel
Economisch Leiderschap (FEL). Dit onderzoek had dezelfde opzet als het onderzoek in de minor Inspirerend leiderschap. Drie studenten hielden zes interviews
met leidinggevenden in de financiële sector in mei tot juli 2013. Het derde
kwalitatieve onderzoek is aangepast aan de bevindingen van de eerdere twee
onderzoeken en uitgevoerd door 60 studenten van de minor Beleggen.
Met het kwalitatieve praktijkonderzoek naar ethisch leiderschap willen we
achterhalen welke deugden, kenmerken, waarden, gedrag en motieven leiders in de praktijk op prijs stellen voor ethisch leiderschap. En welk gedrag
zij zien als wenselijk voor henzelf als leider en voor hun (ethische) leiders in
kritische situaties ten opzichte van met name de klantrelatie in de financiële
sector. Dit alles om preciezer te kunnen vaststellen welk ethisch leiderschap
in de praktijk belangrijk en wenselijk wordt geacht. En uiteindelijk ook om te
kunnen bepalen welke morele kennis en vaardigheden studenten in de opleidingen onderwezen dienen te worden. Het is belangrijk om op dit soort vragen
antwoord te hebben wanneer we studenten goed onderwijs willen bieden
over ethiek, bedrijfsethiek, leiderschap en morele professionaliteit in het tijds
gewricht van de recente en huidige economische crises.
De leerdoelstelling van de student stonden in de uitvoering van de kwalitatieve
onderzoeken centraal. De doelstellingen van het cursusprogramma lagen vast
en konden we niet veranderen. Dit is vanuit het oogpunt van onderzoek een
belangrijke beperking. Wij konden daardoor de studenten een beperkte interviewtraining geven om de half-gestructureerde mondelinge interviews voor te
bereiden. De studenten kregen vanuit het lectoraat wel een theoriecollege en
een praktijkcollege ter voorbereiding van het interview. Dit was nodig, zowel
vanuit didactisch als onderzoeksoogpunt. Ook ontvingen ze een uitgebreide
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onderzoekhandleiding met daarin onder meer interviewinstructies en een
interviewleidraad. Bijkomend voordeel was dat ze opgedane kennis direct
konden gebruiken in hun toekomstige beroepspraktijk.
De studenten leerden door deel te nemen aan het onderzoek onder meer:
• een onderzoekende houding te ontwikkelen,
• onderzoek te organiseren en uit te voeren,
• te interviewen,
• een creatieve dialoog te voeren met professionele anderen,
• een morele houding te ontwikkelen,
• zich bewust te worden van ethische kwesties,
• wat ethisch leiderschap in de praktijk behelst en kan behelzen,
• wat het belang van ethisch leiderschap is.
In algemene zin kan dit face-to-face-onderzoek studenten een uitbreiding
van hun netwerk opleveren. Ook is het een goede voorbereiding op stage- en
afstudeeropdrachten. Het werkt bovendien stimulerend en motiverend voor
hun studie en hun leiderschap in hun eigen leven en professie.

Uiteindelijk gaat het bij ethisch leiderschap om mensen die laten zien
dat zij niet het product zijn van hun omgeving, maar in staat zijn zelf
een omgeving te creëren waarin zij het goede en het beste uit zichzelf
kunnen halen, en uit anderen.
Kaptein, M. (2013). Ethisch leiderschap gevraagd.
www.managementsite.nl (column)
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3
Onderzoek naar
ethisch leiderschap in
minor inspirerend leiderschap
Op basis en in het verlengde van bestaand onderzoek naar ethisch leiderschap
(onder meer Kalshoven et al, 2011 en Marsh, 2012) is de volgende onderzoeksvraag opgesteld.
Wat zijn de zelf- en ander percepties van leidinggevenden in de financiële
sector en zakelijke dienstverlening over het belang en de wenselijkheid van
deugden/kenmerken, waarden, motieven en gedrag van ethisch leiderschap
en hoe kunnen we dit begrijpen?

3.1
•
•
•

Deelvragen
Welke persoonlijke deugden, waarden vinden leidinggevenden belangrijk
voor hun eigen leven?
Welke professionele deugden/kenmerken, waarden, gedrag en motieven
vinden leidinggevenden belangrijk voor zichzelf als ethisch leider?
Welke professionele deugden/kenmerken, waarden, gedrag en motieven
verwachten leidinggevenden van hun leiders?
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3.2

Resultaten

(…) nou, het beste leiderschap wat hij of zij kan vertonen is

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen (…)
Een geïnterviewde
De leeftijd van de geïnterviewden lag van 27 tot 63. De gemiddelde leeftijd lag
rondom de 40 jaar. De meeste geïnterviewden waren mannen. Enkele functies
van de geïnterviewden zijn: teamleider, leidinggevende vermogensbeheer,
risk consultant, financieel directeur, CDD-analist, manager van technische
helpdesk. Om studenten en geïnterviewden op gang te helpen, hebben we
ze eerst een aantal formulieren gegeven waarop de geïnterviewde managers/
leiders naar hun deugden en waarden werd gevraagd. In de bijlagen zijn de
totaalbeelden van deze ingevulde formulieren te vinden. Hieronder staan de
belangrijkste uitkomsten van de formulieren.
In de normatieve wetenschappelijke literatuur worden een aantal wenselijke
gedragingen van ethische leiders genoemd (Kalshoven et al., 2011):
1. Fairness (rechtvaardige eerlijkheid)
2.	Power sharing
3. Role clarification (transparent, open communicatie)
4.	People orientation
5. Integrity (reliable)
6. Ethical guidance
7.	Promoting ethical conduct
8. Concern for sustainability
9. Consistency
Eerlijkheid, enthousiasme en duidelijkheid komen uit ons onderzoek met de
formulieren wel naar voren als wenselijk gedrag, terwijl de normatieve literatuur daar niet over spreekt.

28 | Tussen prudentie en prestatie in finance & accounting

Prudentie.indd 28

14-11-2013 13:53:23

Andersom komen fairness, power sharing, integriteit, promoting ethical conduct, duurzaamheid en consistentie als wenselijk ethisch leiderschapsgedrag
naar voren in de literatuur en niet in de formulieren van ons onderzoek.
Nadat de formulieren waren ingevuld, werd de geïnterviewden gevraagd wenselijke kenmerken, gedragingen en motieven van ethische leiders te noemen
naar aanleiding van de volgende minicase:
Uw leidinggevende overweegt bij u en andere ondergeschikten aan te
dringen op de verkoop van producten of diensten die zeer lucratief zijn
voor uw organisatie en ook voor uw carrière, maar die voor sommige
klanten van uw organisatie ongunstig zullen zijn.
Dit soort cases zijn gangbaar in academisch onderzoek. In de praktijk en discussies is deze case van een product met slechte aspecten één van de bekende
dilemma’s. Tijdens de crisis stonden en staan nog steeds bijvoorbeeld woekerpolissen in de volle aandacht. De omgang met de spanning tussen klantbelang
en bedrijfsbelang is momenteel een hele belangrijke vraag in de financiële
sector.
Enkele opvallende verwachtingen van geïnterviewden in reactie op de minicase:

Kenmerken van ethische leiders
•
•
•
•
•
•

(…) goede analyse, goed analytisch denken over de pro en cons van een
vraagstuk. Een goede afweging kan maken (…) En zich goed laat adviseren.
Als karaktereigenschap dat hij integer is. En ook ehh.. morele principes.
Als ehh, als belangrijkste uitgangspunt heeft.
(…) dat de leidinggevende toch goed onderbouwd waarom we het gaan
aanbieden en wat de meerwaarde hiervoor is voor ons bedrijf (…).
Dat hij genoeg marktonderzoek doet, een beetje kijkt naar hoe zit de
markt zelf in elkaar.
(…) moeten worden gemotiveerd zodat zij achter de verkoop van het
product staan
Richtlijnen, een goed voorbeeld geven.
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•
•
•

•

Ik denk dat in dit geval overtuigingskracht heel belangrijk is. Maar ethisch
verantwoord is dit niet.
Hij had goed moeten communiceren in eerste instantie.
(…) doelgericht zijn en communicatief vaardig, zodat ie goed kan
verwoorden wat het product is en wat de goede eigenschappen hier van
zijn.
(…) transparantie wordt steeds belangrijker in een bedrijf (…) Dat men
inzicht krijgt in jouw handelen en doen en laten.

Kenmerken voor ethisch leiderschap die meer dan twee keer genoemd w
 erden:
• Motiveren waarom/ onderbouwen besluit/ overtuigingskracht
(4x genoemd)
• resultaatgericht, doelgericht, daadkracht en ambitieus (4x).
• iets sociaals toevoegen ter compensatie van het leed, rechtvaardig, oog
voor sociale aspect van ondernemen (3x)
• transparantie (3x)

Ethisch leiderschapsgedrag
• (…) open in een discussie. Geen vooringenomen standpunten.
Interviewer: Ehmm
• Anders kan je de afweging niet maken. Je moet je ook laten adviseren
juridisch door klanten zelf. Wat vindt u als klant zelf? Vooral als klant zijnde.
Het kan een fantastisch product zijn, maar als je niet alles vertelt, misleid je
de klant. Transparantie.
• (…) moet het inderdaad overtuigend worden gebracht worden door de
leidinggevende.
• (…) ook naar het belang van de klant moeten kijken.
• (…) is sowieso het initiatief nemen.
• (…) eerlijk is en oprecht betrokken bij het welzijn van mensen, klanten,
stakeholders. Iemand die beslissingen kan nemen wat niet in zijn
persoonlijke voordeel ligt.
• (…) overtuigend en zelfverzekerd gedrag het beste is om ons als het ware
aan zijn kant te krijgen. Door middel van zijn kennis van zaken zal hij ons
moeten overtuigen.
• Hij had met mij moeten overleggen hoe ik er over dacht, om dan
uiteindelijk samen een oplossing te zoeken voor de dingen wat hij wil en
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wat ik wil, zodat ik er ook achter kan staan. Anders heb ik het gevoel dat
hij me overruled.
De leider moet eerlijk, rechtvaardig en transparant zijn.
(…) dat hij naar mij wil luisteren maar wel daadkrachtig is en mij kan
overtuigen.
Hij zou dus het beste met ons kunnen overleggen. En daarnaast vooral
eerlijk zijn en de wetten bij volgen.
(…) dus heel goed duidelijk moeten kunnen maken aan mij waarom wij dat
product toch zouden moeten aanbieden aan onze klanten.
(…) nou het beste leiderschap wat hij of zij kan vertonen is maatschap
pelijke verantwoordelijkheid nemen (…).

Wenselijke gedragskenmerken voor ethisch leiderschap die meer dan drie keer
genoemd werden:
• maatschappelijke verantwoordelijk, oprecht betrokken bij het welzijn van
mensen, klanten, stakeholders, contact met klant, naar het belang van de
klant kijken, laten adviseren door klanten (5x)
• Overtuigen (4x)
• Intern communiceren, overleg, discussie (4x)

Motieven voor ethisch leiderschap
•

(…) eerlijke motieven in combinatie met een gezonde competitiviteit.
Als wij de producten niet verkopen dan doen onze concurrenten dat wel,
snap je?
Interviewer: Ja, het is een soort survival of the fittest.
• Ja, door de crisis is het hozen of verzuipen. Ik wil niet dat mensen dood
gaan door mijn acties, maar dat ik iemand te kort doe voor mijn eigen
gewin dan moet dat kunnen.
• Moraliteit, integriteit.
Interviewer: Ja
• Openstaan voor tegengestelde meningen.
• Voor het voortbestaan van de onderneming
• Ik zou graag willen weten wat de precieze motieven zijn achter deze
besluiten. Transparantie is in deze case denk ik erg belangrijk.
• Dat de leider het beste wil zowel voor de klant als de medewerkers.
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Wat ik belangrijk vind is eerlijkheid, transparantie. Voor een leidinggevende
die alleen maar winst wil maken, al dan niet over de rug van anderen, zou
ik niet graag werken. Het lijkt me een giftige omgeving.
Nou het eerste is natuurlijk dat hij de continuïteit van de onderneming
borgt. Dus eigenlijk moet leiderschap gericht zijn op de lange termijn waar
de o
 nderneming zich heen beweegt.

Motieven voor ethisch leiderschap die in dit onderzoek naar voren kwamen:
• zijn eigen doelen najaagt, ambitieus is, gezonde competitiviteit (3x)
• continuïteit van de onderneming (2x)
• Je werkt met en voor mensen, het beste willen voor zowel de klant als de
medewerkers (2x)
• Eerlijkheid (2x)
• Transparantie (2x)

3.3

Conclusies

Opvallende aspecten van ethisch leiderschap die naar voren kwamen zijn dat
de ethische leider de werknemer dient te overtuigen van zijn beslissing en hij
dient daadkrachtig te zijn. Het lijkt erop dat de geïnterviewden overtuigd wilden worden, zonder zelf hun eigen moraliteit daarbij een actieve rol te laten
spelen. Alsof ze de morele overwegingen uitbesteden aan hun leidinggevende.
Ze refereren in hun antwoorden ook niet aan bedrijfscodes, professionele standaards of aan hun bedrijfsmissie. Daarmee vervullen ze voornamelijk de morele
rol van advocaat of pleiter (zie figuur 1).
Opvallende verschillen tussen de academische literatuur en ons verkennende
onderzoek zijn dat in ons onderzoek de volgende wensen naar voren komen
die niet in de literatuur genoemd worden. De geïnterviewden zeggen bijvoorbeeld dat het gaat om:
• ‘Niet het eigenbelang dienen’: Ze spreken hierover in plaats van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (het gaat verder dan mvo). Dit
suggereert dat geïnterviewden mvo definiëren als iets dat verder gaat dan
het eigenbelang.
• werknemers kunnen overtuigen
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eerlijk zijn
daadkrachtig zijn

Andersom komen fairness, integriteit, promoting ethical conduct en consistentie als wenselijk ethisch leiderschapsgedrag naar voren in de literatuur en
niet bij de minicase in ons onderzoek. Dit zegt in principe nog niets omdat
dit onderzoek nog veel te beperkt van opzet is. Wel blijkt dat er in de praktijk
soms verassende definities van begrippen kunnen leven, bijvoorbeeld op het
gebied van MVO.
Nieuwe dimensie van ethisch leiderschap die uit ons onderzoek naar voren
lijken te komen:
• Intern overtuigend zijn (kan ondergebracht worden in de dimensie relatie:
machtsvrije, gezamenlijke en open communicatieve interactie).
• Sociaal-maatschappelijk gericht in plaats van MVO-/PPP-gericht (kan
ondergebracht worden in de dimensie mens-/andergeoriënteerdheid).
• Daadkracht
Verder onderzoek moet laten zien of deze dimensies standhouden.

3.4

Ervaringen studenten

De studenten kwamen uit de verschillende domeinen en opleidingen. De voorkennis van ethiek was zeer beperkt. Er waren grote verschillen als het gaat om
de invulling van de onderzoekspractica tussen deze opleidingen. Daardoor
ook grote verschillende voorkennis en vaardigheden m.b.t. de onderzoeks
kwalificaties.
De studenten gaven aan dat ze het fijn vonden om een ´real life´ onderzoek te
doen, zakelijke contacten leggen met de professionals die ze anders normaal
niet zouden tegen komen. De studenten hebben kunnen ontdekken met welke
ethische vraagstukken deze professionals in hun beroepspraktijk regelmatig
worden geconfronteerd.
De meeste studenten gaven aan dat dit kleine onderzoek leerzaam was. Ze
hebben kunnen ervaren hoe lastig het is om met de vreemden over nogal persoonlijke kwesties te moeten hebben. Het lukte nog niet iedereen om goed
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door te vragen zonder hun eigen oordeel te geven. Ook stuurden een aantal
studenten het interview te veel.
Het was voor de studenten niet altijd gemakkelijk om de juiste respondenten
te vinden. Dit had vooral te maken met de planning rondom jaarwisseling.
De handleiding met instructies werd als prettig ervaren. De studenten gaven
aan dat de enquête vragen op elkaar leken (blijkbaar toch nog meer aandacht
voor de verschillen nodig).
Citaten van studenten uit hun verwachtingen- en evaluatieverslagen:
• Ik ben tot inzicht gekomen dat het heel belangrijk is, dat je als leider zorg
vuldig informatie moet verstrekken.
• Ik hoop een leider tegen te komen die zelfbewust is en eerlijk tegen
zichzelf durft te zijn.
• Ik had af en toe wel willen sturen op het antwoord om meer to the point te
komen. Toch ben ik blij met de uitkomst. Misschien had ik ook meer open
vragen kunnen stellen.
• Ik denk dat ik een ethisch leider ben tegengekomen. Mensen, eerlijkheid en
waarden waren het belangrijkst.
• Dat ik het beeld heb gekregen dat leiders binnen het kader van de code of
conduct moeten handelen. Dit betekent dat alles gedaan wordt voor het
bedrijf. Ik kijk liever naar het personeel en de klanten en stel die voorop.
• Ik ben van mening dat we een ethisch leider zijn tegengekomen. Ze
is gepassioneerd en enthousiast en ze gaat voor het welzijn van de
organisatie en haar werknemers.
• Het onderzoek heeft mij een stimulerend gevoel gegeven wat betreft
leiderschap. Ik vond het een erg leuk en gemoedelijk interview. Ik hoop
dat, wanneer ik zelf leider ben, ik net zo gepassioneerd kan spreken als zij.
• Wat denk je dat de enquête vragen zullen opleveren? Inzicht in wat een
leider belangrijk vindt en waarom hij hiernaar handelt. In één woord:
praktijkervaring.
• Het meeste heeft mij verrast hoe de houding van de geïnterviewde tot een
wisselend resultaat kan leiden. Wanneer je steeds doorvraagt bereik je veel
meer resultaat en krijg je een soort wisselwerking tussen beiden en lijkt het
een echt gesprek en verdwijnt de spanning.
• Ik had verwacht dat ethische dilemma’s meer voorkwamen bij bijvoorbeeld
banken, verzekeringsmaatschappijen en in de industrie. Ik realiseer me
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dat er waarschijnlijk nog heel veel ethische beslissingen elke dag worden
genomen waar ik persoonlijk geen weet van heb. Sommige van deze
beslissingen kunnen helaas het daglicht niet verdragen.
Van het interview zelf heb ik wel veel geleerd. Vooral in het benaderen van
een persoon, wat vaak moeilijker blijkt dan het in eerst lijkt.
Het zal moeilijk zijn, omdat je over een gevoelig onderwerp praat. Zodra
je het vertrouwen van de geïnterviewde voor je het gewonnen zal het
gesprek makkelijk verlopen en zal je meer informatie krijgen.
Over het algemeen weet ik dat leiders voornamelijk resultaatgericht zijn.
Maar wat ik wel denk is dat zij bij het stellen van vragen of zij ethisch zijn
dat zij niet altijd eerlijk zullen antwoorden. Ik verwacht dat zij een ideaal
beeld zullen schetsen betreft hun omgang met hun medewerkers.
Ik ben van mening dat luisteren zeer belangrijk is tijdens het interview.
Door te luisteren naar de geïnterviewde kan je beter inspelen op het
interview met de volgende vragen.
Wat mij het meest heeft verrast is dat organisaties een training geven
van een aantal weken om ethische dilemma’s te ondervangen. Naar mijn
mening zijn er altijd situaties die je niet vooraf had kunnen bedenken, maar
de geïnterviewde gaf hier geen blijk van. Hieruit maak ik op dat er een
groot vertrouwen is in de van boven opgelegde regels en procedures.
Mijn eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden geven een heel ander beeld,
dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat een leider goed ethisch
gedrag vertoont ten opzichte van zijn werknemers.
De echte waarheid. Ik vraag me af in hoeverre de ondervraagden eerlijk
zullen antwoorden en of wij de capaciteiten hebben om de ‘onderste
steen’ boven te krijgen.
Gezien de druk die er nu is op banken en de gehele bankwereld zullen
de leiders wat meer gesloten zijn en directiever leidinggeven. Ik vermoed
dat er momenteel weinig kans is voor zelfontplooiing en initiatief, gezien
de hoge druk door de economische situatie, er zal gepresteerd moeten
worden.
Het is natuurlijk maar één persoon die je interview, dus je kan het niet
doorvoeren naar het algemene beeld van een ethisch leider. Het levert wel
een goed beeld van hoe die ene ethische leider kan zijn, en hoe deze kan
handelen.
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Als leider moet je dat zelf doen, je komt er niet mee weg als je niet ‘echt’
bent.
Wat heeft je het meest verrast? Dat hij meer een mensenmens is en een
open houding had. Dat had ik niet verwacht van een leider.
In plaats van theorieën kom je door dit onderzoek echt meer te weten over
het dagelijkse werk.
Nu weet ik wat ethisch leiderschap inhoudt. Ik heb geleerd dat eerlijkheid
en integriteit daarbij van belang zijn.
Ik verwacht niet dat ik na deze enquête denk dat ik het ook zo zou willen
doen, er zijn honderd manieren om een leider te worden en ik denk dat je
het zelf zal moeten ontdekken.
Ik denk dat de antwoorden op de vragen mij veel meer duidelijkheid
leveren op de werkelijkheid in het werkend leven. Zelf heb ik dit nog niet
ervaren, maar door de antwoorden die hij gaf leek het net of ik even in zijn
wereld zat.

3.5

Ervaringen van docenten

Irena van Nijnatten, coördinator en docent minor Inspirerend Leiderschap,
Hogeschool van Amsterdam:
Het gastcollege over ethiek en ethisch leiderschap was een zeer welkome aanvulling op de minor Inspirerend Leiderschap. De studenten waren daarover zeer
te spreken. Voor de studenten en docenten kwamen er interessante nieuwe
aspecten van (ethisch) leiderschap naar boven. Het is voor de betrokken docenten duidelijker geworden waar de studenten behoefte aan hebben. Plaats van
dit onderzoek binnen minor Inspirerend Leiderschap is vanzelfsprekend.
Studenten gaven aan dat de ondersteuning bij dit onderzoek zich meer dient
te richten op de interviewtechnieken. Aandachtspunten voor volgend studiejaar zijn: een training voor een open, onderzoekende neutrale houding van
de interviewers. Deze training zal in eerste instantie verzorgd moeten worden
door de collega’s uit het lectoraat die de specialisten zijn op dit gebied.
De planning zal zodanig worden aangepast dat de studenten meer tijd hebben
om zich in deze materie te verdiepen en om relevante respondenten te vinden.
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De samenwerking wordt door de docenten van de minor als zeer concreet en
pragmatisch ervaren. Het voorstel voor het onderzoek was snel in het curriculum van Inspirerend leiderschap te implementeren. Het gastcollege van het
lectoraat en de terugkoppeling van de resultaten vond plaats zodat de studenten het nut van het onderzoek en hun inspanningen konden zien.
De samenwerking met het lectoraat wordt in de toekomst voortgezet. De
docent vanuit het lectoraat is al ingeroosterd voor een college over ethiek en
voor de training interviewtechnieken.

Leider moet ethisch handelen en inspireren.
NuZakelijk (2012)
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4
Andere
onderzoeksprojecten
naar ethiek en leiderschap1
4.1

Onderzoek 2: kwalitatief onderzoek naar ethisch
leiderschap in de finance honour financieel
economisch leiderschap

Het onderzoek in de finance honour was grotendeels gelijk aan het onderzoek in de minor Inspirerend Leiderschap. Het betrof hier een viertal
studenten die twee interviews hielden met leiders in de financiële sector.
In studiejaar 2013 – 2014 nemen tussen de 15 en 20 studenten deel aan dit
honoursprogramma dat de opleidingen in finance & accounting samen met
het lectoraat hebben opgezet.

4.2

Onderzoek 3: kwalitatief onderzoek naar ethisch
professionaliteit in minor beleggen

De twee HvA-minoren Beleggen Breed en Beleggen Diep zijn onderdelen van
een gedifferentieerd aanbod binnen de minorengroep Beleggen. Binnen beide
minoren wordt het vak Ethiek aangeboden. In het tweede semester van afgelopen studiejaar hebben minorstudenten iemand in het werkveld geïnterviewd.

1

Aan dit hoofdstuk hebben Willem Landman (4.2) en Eric Melse (4.3) meegewerkt.
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Voor deze interviews kregen zij een lijst met beroepsdilemma’s. De student
heeft ook een verslag van het interview geschreven. Voor de praktische componenten (het interview en het verslag) werkten de ethiekdocenten samen met
de collega’s van Advies- en Beheervaardigheden (AEBV).
Met dit doorlopend onderzoek hopen de docenten en studenten van de minor
Beleggen meer inzicht te krijgen in de werking van (bedrijfs)ethiek in de praktijk. De docenten van de minor willen als het ware een thermometer in de
maatschappij plaatsen en doorlopend de temperatuur aflezen. Ook de studenten geven antwoord op de dilemma’s. Zo kunnen verschillen tussen generaties
meegenomen worden. Het is de intentie van de minordocenten dit onderzoek
een aantal jaren achtereen uit te voeren. Een direct gevolg hiervan is dat de
interviewleidraad regelmatig aangepast en verbeterd zal worden.
Enkele dilemma’s uit het onderzoek:
Voorbeeld 1
U werkt binnen een projectgroep van zes mensen aan een tijdelijke opdracht.
Vijf van de zes collega’s werken hard mee, maar van één van de collega’s valt
op dat hij weinig bijdraagt. Daarenboven staat desbetreffende collega bekend
als iemand die regelmatig en op tactische momenten ´niet thuis´ geeft. Maar,
binnen uw leidinggevende echelon heeft hij een prima reputatie weten op te
bouwen en is inmiddels bevriend met diverse managers.
A.	U gelooft het wel. Er tegenin gaan werkt contraproductief en de collega in
kwestie weet zich toch gedekt door het management.
B.	U besluit de collega te confronteren met zijn gedrag. Wanneer daar
conflicten uit voorkomen dan is dat maar zo.
C.	U besluit de collega te confronteren met zijn gedrag maar alleen wanneer u
van uw overige collega’s rugdekking krijgt.
Voorbeeld 2
U werkt in een organisatie die zichzelf budgettair moet bedruipen. De laatste
jaren gaat het niet goed met de organisatie, vermoedelijk als gevolg van de
economische teruggang. Wanneer de economie weer aantrekt is de verwachting dat het ook weer beter gaat met de organisatie. U staat voor de volgende
keuze.
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A.	U ontslaat 8% van het personeel. Hierbij kiest u voor de oudsten in de
organisatie want die leveren salarieel de hoogste besparing op: 12%.
B.	U besluit tot een salaris (en arbeids-)korting van 12% voor iedereen in de
organisatie.
C.	U ontslaat 8% van het personeel. Hierbij kiest u voor de jongeren, want
die zijn gemiddeld genomen het minst productief, het goedkoopst, en het
makkelijkst te ontslaan. De besparing van 6% wordt aangevuld met een
salarisreductie van 6% onder het overige personeel.
Voorbeeld 3
Op een avond zit u rustig voor de TV en zapt wat door de zenders heen.
U zapt langs een programma over hooligans waar u plotseling een zwaar
vermomde, maar voor u overduidelijk herkenbare collega ziet zitten.
U overweegt:
A. Wat iemand in zijn vrije tijd doet is zijn eigen zaak.
B. Wanneer iemand ‘èn privé’ activiteiten ontplooit die tot potentieel grote
reputatieschade voor uw gezamenlijke werkgever kan leiden dient dit
bekend te zijn bij uw management. U informeert uw leidinggevende.
C.	U spreekt uw collega bij gelegenheid aan op de uitzending en vraagt uw
collega deze activiteiten in het belang van uw werkgever (reputatieschade)
te stoppen.

4.3

Onderzoek 4: Kwantitatief onderzoek naar
motivatie en ethiek bij financiële professionals

Naast kwalitatief onderzoek is ook kwantitatief onderzoek belangrijk. Kwalitatief onderzoek kan de context van beslissingen duidelijk maken en is nodig
om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en te ontdekken hoe over zaken wordt
gesproken. Kwantitatief onderzoek maakt het mogelijk een beperkt gedefinieerd onderwerp goed te meten, daarmee zaken te vergelijken en relaties te
leggen.
In ons onderzoek naar ethiek en leiderschap kijken we naar motivatie, persoonlijkheid en intelligentie (Melse et al. 2012). Deze aspecten spelen een
belangrijke rol bij het gedrag in organisaties zowel voor het individu, voor
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teams als voor een economie (Morsch 2013). Hiervoor gebruiken we kwanti
tatief onderzoek.
Zeker bij financiële professionals is inzicht in wat hun besluitvorming en
gedrag beïnvloedt van maatschappelijke en persoonlijke betekenis, zowel
tijdens de opleiding als wanneer men werkzaam is, bijvoorbeeld als accountant, fiscalist, ondernemer, bankier, consultant of auditor. Zowel cognitieve
als niet-cognitieve variabelen zijn van belang in relatie tot het voorspellen
van beslissingen, gedrag en prestaties (Melse 2012). Motivatie wordt als
niet-cognitieve variabele vaak kwalitatief vastgesteld door middel van het
afnemen van een interview of het schrijven van een essay.
Gegeven de wens om onderzoek naar ethiek en leiderschap bij financiële
professionals in een breed kader uit te voeren zijn wij een samenwerking
aangegaan met J.P.M. Morsch MSc. MA en Prof. dr. J.J. van Muijen, hoog
leraar Leadership and Personal Development, beiden verbonden aan Nyenrode
Business Universiteit, alsmede Dr. K. Kalshoven van het Amsterdam Center for
Integrity and Leadership (ACIL).
In samenwerking met Van Muijen en Morsch, is gedurende het tweede semester van het studiejaar 2012-2013 een pilot studie uitgevoerd naar motivatie
bij 3e en 4e jaar studenten Accountancy die deelnamen aan de module FOS
(Formulering Onderzoeksopdracht Stage). Van de 151 via email uitgenodigde
studenten hebben 52 studenten de vragenlijst afgenomen (zonder beloning).
Ondanks het kleine cohort blijken de resultaten van deze online enquête goed
te modelleren met logistische regressie (Hosmer and Lemeshow 2013). De mate
is betrouwbaar te voorspellen waarin sprake is van achterstand bij de studie op
dit moment, als de verwachting bij het moment van afstuderen. Bovendien is
de inschatting voorspelbaar of men na het voltooien van de Bachelor aan de
HvA verder wil studeren of wil gaan werken. Ook is het goed voorspelbaar of
men een accountant wil worden of een ander beroep zal gaan uitoefenen.
Tijdens het eerste semester van het studiejaar 2013-2014 wordt de pilot
naar motivatie voortgezet bij 3e en 4e jaar studenten Accountancy die dan
zullen deelnemen aan de module FOS. Daarnaast wordt in samenwerking
met Kalshoven bij dezelfde groep een pilot gestart naar ethisch handelen &
leiderschap met behulp van de Ethical Leadership at Work (ELW) vragenlijst
(Kalshoven 2011). Voorts wordt de mogelijkheid bekeken voor het uitzetten
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van deze vragenlijsten onder financiële professionals in samenwerking met de
accounting school van Nyenrode Business Universiteit.

Op de vraag welke eigenschap een goede leider moet bezitten,
geeft een kwart van de Nederlandse respondenten ‘ethiek’ aan.
NuZakelijk (2012) naar aanleiding van een onderzoek van organisatie
adviesbureau Hay Group onder bijna 7000 werknemers van
2300 organisaties.
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5
Evaluatie
van de
kwalitatieve
onderzoeken
De drie kwalitatieve onderzoeken zijn naar de mening van de betrokken docenten organisatorisch goed verlopen.
Leiderschap en ethisch leiderschap worden in de interviews wel eens door
elkaar gebruikt. Verder halen de geïnterviewden en de interviewers ist en soll
wel eens door elkaar. Bijvoorbeeld bij de vragen: welk ethisch leiderschaps
aspect is hier in deze case van belang (ist/soll). Wat vindt u dat belangrijk zou
moeten zijn (soll)? De vraagstellingen in de interviewleidraad kunnen hier op
aangepast worden.
•	Uit de transcripties van het onderzoek naar ethisch leiderschap in de minor
Inspirerend Leiderschap is op te maken dat studenten problemen hebben
met een neutrale houding aannemen. Studenten zeggen bijvoorbeeld soms
tegen de geïnterviewde dat ze een antwoord goed vinden.
• Ook neutraal en vaak genoeg doorvragen blijkt voor studenten een
moeilijke vaardigheid te zijn. Studenten zijn snel tevreden met het
antwoord op een vraag.
Naar aanleiding van onder meer deze obstakels zijn voor het vervolgonderzoek
in de honour en de minor Beleggen interviewinstructies opgenomen in de
onderzoekhandleiding voor de studenten. In het eerste semester van 2013
wordt het onderzoek in de minor Inspirerend Leiderschap herhaald. Daarvoor
wordt door het lectoraat ook een interviewtraining ontwikkeld en gegeven.
Special gericht op interviewvaardigheden die studenten tekort bleken te komen.
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6
Lectoraat
corporate
governance & leadership:
eerste aanzet tot een
onderzoeksprogramma
Het lectoraat doet onderzoek naar de beroepsvorming, beroepshouding en
expertise van de finance professional van de toekomst en hoe hij of zij financiële instrumenten kan gebruiken voor verantwoorde economische groei.
Onderzoek naar ethiek en leiderschip binnen finance & accounting is dus maar
één van de aandachtsgebieden. Daarnaast wordt gekeken naar een verantwoord gebruik van financiële instrumenten in de brede zin van het woord,
bijvoorbeeld hoe banken een rol in een buurt kunnen hebben (bijvoorbeeld
door crowdfunding), de rol van duurzaamheid in waarderingen van onder
nemingen, financieel advies en de omgang van mensen met geld.
Dit hoofdstuk is een eerste schets van het onderzoeksprogramma Respon
sive Finance. Dit programma wordt in het najaar van 2013 verder ontwikkeld.
Gezamenlijk met de vier andere onderzoeksprogramma’s van CAREM
(Centre for Applied Research on Economics and Management) wordt het
begin 2014 gepresenteerd.

6.1

Doel van het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma Responsive Finance van het lectoraat Corporate Governance & Leadership heeft tot doel inzicht te krijgen in welke
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e igenschappen, waarden en gedrag belangrijk zijn voor professionals die
werkzaam zijn in de financiële functies in het bedrijfsleven. Daarnaast richt het
programma zich op de vraag hoe zij door gebruik te (kunnen) maken van verschillende financiële en accounting instrumenten bijdragen aan verantwoorde
economische groei van ondernemingen en daarmee aan de maatschappij in
het algemeen. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door het lectoraat
Corporate Governance & Leadership, waarbij op deelgebieden wordt samengewerkt met de andere lectoraten van CAREM en de HvA. Voor de toekomst
denken wij ook aan samenwerking met de academische wereld. Ook praktijkonderzoek moet aan wetenschappelijke eisen van onderzoek voldoen.
Het lectoraat Corporate Governance & Leadership wil met haar onderzoek
een belangrijke rol vervullen in het debat rond ethiek, leiderschap en de
maatschappelijke oriëntatie in de financiële sector en voor haar financiële professionals en het instrumentarium dat zij in hun werk gebruiken. Het lectoraat
heeft tot doel met interactief praktijkonderzoek het onderwijs van de HvA
– en dan in het bijzonder het onderwijs in het financecluster – te verbeteren
(actuelere kennis en praktijk, discursiever, praktischer, professionaliserender,
meer evidence-based-kennisgericht en reflectiever) en de relatie tussen het
werkveld en de opleidingen te verstevigen op het gebied van corporate
governance en leiderschap.
Interactief onderzoek wil in dit verband zeggen: onderzoek voor en door
studenten, docenten en het werkveld. Zo willen we samen met professionals
uit de praktijk het beroep ontwikkelen. Ze leren op discursieve wijze hun toekomstige werkveld te bevragen. Promoverenden en gepromoveerden brengen
de meest recente onderzoekscompetenties en kennis in. Momenteel zijn er in
het lectoraat al projecten opgestart op het gebied van risico’s inschatten door
particuliere beleggers en de rol van ethiek en leiderschap in de financiële sector. Ook worden op dit moment nieuwe projecten ontwikkeld waarbij actieve
dialoog met het werkveld een belangrijk plaats inneemt.
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6.2

Twee onderzoekslijnen

Het lectoraat doet onderzoek naar de (gewenste) beroepshouding van de professional in finance & accounting en hoe hij of zij verschillende instrumenten
kan gebruiken om te komen tot verantwoorde economische groei op micro- en
op macroniveau. Dit valt uiteen in twee thema’s of onderzoekslijnen:
• de finance professional van de toekomst. Hierbij staat beroepsvorming
centraal en gaat het om begrippen als vakmanschap, morele ontwikkeling,
discursieve competenties, maatschappelijke oriëntatie en leiderschap. Het
gaat er om hoe professionals zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun
werk en als professional antwoord geven op individuele, professionele,
organisationele, en bovenal maatschappelijke behoefte, verwachtingen en
waarden een plek geven.
•

Financiële en corporate-governance-instrumenten voor verantwoorde economische ontwikkeling. Hierbij gaat het om vragen als hoe worden finan
ciële instrumenten gebruikt in de besluitvorming, wat zijn de mogelijkheden
voor nieuwe financiële producten en welke juridische of methodologische
beperkingen bestaan er. Hierbij gaat het ook om de spanning tussen proba
bilities (statistische technieken) en narratives (verhalen op basis waarvan beslissingen worden genomen).

De twee onderzoekslijnen vinden elkaar in het begrip ‘verantwoord’: verantwoord gebruik van financiële instrumenten. Een gezonde financiële sector
vraagt om professionals die oog hebben voor de menselijke kant. Bestuurders
van financiële instellingen zijn zich bijvoorbeeld nu nog te weinig bewust van
het eigen gedrag en van groepsprocessen, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport Leading by example van De Nederlandsche Bank (DNB). Het
rapport signaleert de noodzaak van een hervorming in de financiële bestuurskamers. Veel bestuurders zijn met kennis en techniek bezig, maar hebben
niet zoveel gevoel voor sociale en maatschappelijke verhoudingen. Deze taak
gerichte manier van werken typeert niet alleen de bestuurskamers, maar ook
de organisaties zelf.
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Blijkbaar is er een kloof ontstaan tussen de reële economie en de financiële wereld. Sinds de kredietcrisis merken economen (zoals de Britse
Kay-commissie) op dat de financiële sector een wereld op zich is geworden,
die los lijkt te staan van bijvoorbeeld de mensen die hun pensioenpremie
betalen. Moet de sector meer verbinding zoeken met degenen die zij bedient?
Zo ja, hoe dichten we deze kloof? Het lectoraat Corporate Governance &
Leadership gaat zich met deze vraagstukken bezighouden.
Eén van de gebieden waarnaar het lectoraat praktijkonderzoek aan het ontwikkelen is, is hoe ethiek, leiderschap en ondernemingsbestuur (corporate
governance) een plaats krijgen in de praktijk en in het onderwijs. Hoe ziet verantwoord ethisch (financieel) leiderschap eruit (na de crises)? Ethische leiders
kunnen banken, verzekeraars en ander organisaties helpen weer op het rechte
pad te komen.
Deze vragen spelen op dit moment op verschillende plaatsen binnen het
onderwijs van de HvA. Door middel van projecten in het onderwijs, projecten met het werkveld en projecten waarin het werkveld en het onderwijs
gezamenlijk optrekken, worden nieuwe vormen van onderwijs ontwikkeld
en ontstaat kennis waarvan zowel studenten als ondernemingen profiteren.
Hierbij gaat het om de volgende vragen:
• Hoe kan onderwijs bijdragen tot morele vorming van studenten? Morele
kennis, morele gevoeligheid, moreel redeneren, moreel reflecteren, morele
besluitvorming, moreel communiceren en moreel leiding geven.
• Wat voor ethische kennis, houding en vaardigheden hebben
afgestudeerden in het werkveld nodig?
• Wat verwachten studenten zelf en wat wordt van hen verwacht?
Bijvoorbeeld: Welk beeld hebben studenten van leiderschap? Aan welke
professionele waarden worden ze zich verondersteld te committeren?
Welk leiderschap is nu gevraagd? Welke zorg voor welke anderen dienen
ze centraal te stellen? Tot in hoeverre worden ze verondersteld ethische
afwegingen te maken in besluitvorming?
• Wat kunnen studenten leren van de resultaten, processen en bronnen
(zelf, maatschappij, beroepsorganisaties, bedrijven, belanghebbenden en
anderen) van leiderschap?
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•
•
•
•
•
•

Wat drijft studenten? Welke particuliere en professionele waarden houden
zij erop na?
Welke belemmeringen ondervinden studenten daarbij?
Hoe ziet leiderschap eruit in de financiële sector?
Aan welk leiderschap is heden ten dage behoefte in de financiële sector?
Hoe wordt ethische ontwikkeling en leiderschapskenmerken in organisaties
verder ontwikkeld en waar is dan behoefte aan?
Welke competenties hebben studenten nodig om bij te dragen aan de
morele kwaliteit van hun organisaties? Hoe geven studenten vorm aan hun
ethische kennis, attitude, vaardigheden en leiderschap? Hoe functioneren
ze als leiders?

Het lectoraat heeft tot doel met interactief praktijkonderzoek (voor en door
studenten) het onderwijs van de HvA – en dan in het bijzonder het onderwijs
in het financecluster – te verbeteren op het gebied van bedrijfsethiek, leiderschap, maatschappelijke oriëntatie en morele professionaliteit. Onder meer
door de relatie tussen het werkveld en de opleidingen te verstevigen op het
gebied van corporate bestuur en leiderschap. Op den duur moet de kwaliteit
van de door studenten verzamelde data leiden tot publicaties in vaktijd
schriften en academische tijdschriften.

6.3

Onderzoekslijn 2: Financiële en corporate
governance instrumenten voor duurzame
economische groei

Naast onderzoekslijn 1, waar dit rapport een resultante van is, werkt het lectoraat ook aan een tweede onderzoekslijn. Hierin staan financiële instrumenten
centraal.
De afgelopen decennia heeft het vakgebied finance zich relatief los ontwikkeld
van andere gebieden in de bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Binnen een
beperkt rationele benadering (Ryan e.a. 2010) en een neoliberale ideologie
kwamen financiële modellen steeds meer los te staan van de reële economie.
Door de financiële crisis is langzaam een herbezinning op gang gekomen. Ook
kenniskringleden hebben hier over gepubliceerd (zie De Graaf 2009, Krabbe
2012, Landman 2012).
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Momenteel wordt gezocht naar financiële instrumenten voor duurzame
economische groei: Hierbij gaat het om vragen als: Hoe worden financiële
instrumenten gebruikt in de besluitvorming, wat zijn de mogelijkheden voor
nieuwe financiële producten en welke juridische of methodologische beperkingen bestaan er. Hierbij gaat het ook om de spanning tussen probabilities
(statistische technieken) en ‘narratives’ (verhalen op basis waarvan beslissingen
worden genomen). En normatieve aannames in instrumenten, bijvoorbeeld
waar het gaat om de berekening van risico in de bepaling van het rente
percentage. Een belangrijk debat hierbij is de spanning die er bestaat tussen
de korte termijn oriëntatie van bedrijven en beleggers en de lange termijn.
Voor investeringen in de langere termijn werken heel veel bestaande instrumenten – bijvoorbeeld bonussen – niet of onvoldoende, omdat het aantal
onzekerheden toeneemt.
Een herbezinning vraagt om nieuwe financiële- en corporate governance
instrumenten op verschillende niveaus:

•

•

•

•

Institutioneel
Biedt bestaande regelgeving de mogelijkheid tot het ontwikkelen
van nieuwe organisatievormen en nieuwe instrumenten om huidige
economische uitdagingen in te vullen? Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan crowdfunding.
Marktfalen/’social role of banking’.
Organisatieniveau
Maken andere bestuursstructuren – bijvoorbeeld het coöperatie model –
bepaalde investeringen financieel wel mogelijk (kredietunies, mezzanine
financiering).
‘Instrumentniveau’
Hoe worden reguliere finance instrumenten gebruikt in de praktijk en waar
schieten ze tekort. Hierbij gaat het bijvoorbeeld op vragen wat de actuele
rol van het Capital Asset Pricing Model is bij investeringsbeslissingen en
hoe in het gebruik van een dergelijk model ook sociale en psychologische
processen een rol kunnen spelen. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld de
ontwikkeling van green bonds/social bonds, de korte en lange termijn
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van beleggers en ondernemingen, het gebruik van macro-economische
modellen door beleidsmakers en de relatie tussen probabilities en narratives
in financiële besluitvorming.

Ethisch leiderschap wordt vaak op een hoop gegooid met maatschappelijk
verantwoord ondernemen of met een term als duurzaamheid. Deze tijd
vraagt erom dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. En dat het
niet bij mooie woorden blijft.
Interview met Psycholoog Niek Hoogervorst in Van Baars, L. (2011).
Ethisch leider hoeft niet aardig te zijn. Trouw.
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7

Discussie:
en hoe verder?
Dit eerste rapport is hopelijk het startpunt voor een discussie over de plaats
van ethiek binnen het onderwijs van hogescholen en dan met name de
Hogeschool van Amsterdam. Met dit rapport willen we een begin maken
ethiekonderwijs met evidence-based onderzoek te verbinden aan de beroepspraktijk. Niet alleen om het onderwijs (nog) beter te maken, maar ook omdat
we menen dat vormen van onderzoek de praktijk kunnen verrijken. Alleen al
door studenten de dialoog aan te laten gaan met professionals in de praktijk
helpt ook de geïnterviewden na te denken over de normatieve kanten van hun
werk.

7.1

Wat we hebben geleerd over en van onze
studenten?

Onze studenten vinden het relevant ethische kennis op te doen en vaardig te
worden in interviewen. Ze vinden het uitdagend hun toekomstige beroepspraktijk te ondervragen. Door de relatief eenvoudige methode ervaren ze
de problematiek in de praktijk. De kunst is om ze een open houding ‘mee te
geven’, een zekere morele sensibiliteit en handigheid om professionals te laten
spreken. Onze studenten hebben ons meer inzicht verschaft over welke problemen en vragen in de praktijk leven en hoe we ons onderwijs daarop kunnen
inrichten. Dit is slechts een klein begin.
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7.2

Wat we hebben geleerd over de methode?

De simpelheid van de methode bevalt. De opzet is eenvoudig en op vele
plekken in het curriculum toe te passen. Ook het interactieve, participerende
contact dat studenten maken met hun toekomstige beroepspraktijk is een
groot voordeel van dit type praktijkonderzoek in het onderwijs. De interviewvaardigheden van studenten verdient nog betere training. Ook ethische kennis
over de begrippen die een rol spelen in het onderzoek dient de studenten
meer bijgebracht te worden. Veel aandacht vraagt het nog tot een methodologie die beter doordacht is en heel goed aansluit op de meest recente
academische inzichten. Dit leidt tot goede publicaties en tot beter onderwijs.

7.3

Hoe we verder gaan

Wij denken dat praktijkonderzoek in het onderwijs kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan wetenschappelijke inzichten. Dit kan ook leiden
tot (wetenschappelijke) publicaties, maar dit is niet altijd het doel.
De komende jaren willen we verder de rol van ethiek en leiderschap in finance
& accounting onderzoeken en daarbij verschillende methoden gebruiken. Naast
leiderschap en ethiek zijn corporate governance, maatschappelijke oriëntatie,
duurzaamheid, financieringsmodellen, morele professionele ontwikkeling,
morele sensitiviteit, financiële instrumenten, evidence-based onderzoek en dialoog cruciale thema’s die we in verbinding met de beroepspraktijk verder willen
onderzoeken.

Eén van de belangrijkste bevindingen in mijn onderzoek is dat managers
moeite hebben om ethiek hoog te houden als hun eigenbelang in het
geding komt. Ze gaan zichzelf voor de gek houden.
Interview met Psycholoog Niek Hoogervorst in Van Baars, L. (2011).
Ethisch leider hoeft niet aardig te zijn. Trouw.
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Bijlage I:
resultaten formulieren onderzoek
in minor inspirerend leiderschap

Persoonlijke karakterdeugden door de geïnterviewden belangrijk geacht voor
ethisch leiderschap
1. Eerlijk
2. Open/transparant
3. Aardig vriendelijk
4. Direct
5. Humor
6. Ondernemend
7. Loyaal
Persoonlijke waarden van geïnterviewden
8. Sociaal
9. Respect
10. Eerlijk
11. Gezondheid
12. Vriendschap
13. Betrouwbaarheid
14. Familie
Professionele eigenschappen belangrijk geacht voor hun ethische leiders in hun
organisatie
15. Eerlijk
16. Communicatief
17. Mensgeoriënteerd
18. Rechtvaardig/verantwoordelijk
19. Open/transparant
20. Rolmodel
21. Duidelijk
22. Resultaatgericht
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23. Daadkrachtig/besluitvaardig
24. Betrouwbaar
25. Consequent
Professionele waarden belangrijk geacht voor hun ethische leiders in hun organisatie
26. Open (houding)/transparant
27. Betrouwbaar
28. Duidelijkheid
29. Verantwoordelijkheid
30. Objectief
31. Respectvol
32. Klantgerichtheid
Professioneel gedrag belangrijk geacht voor hun professionele ethische leiders
in hun organisatie
33. Goede communicatie
34. Eerlijk
35. Respectvol
36. Meeleven/betrokken
37. Enthousiast
38. Rolmodel
39. Duidelijk
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Bijlage II:
namen participerende studenten
inspirerend leiderschap en finance
honour
Marino Bergwijn
Coen de Winter
Madelon Ruizendaal
Rianne Stadler
Kishen Jagroe
Jean Gunputsing
Jessica Huibers
Mattias Kres
Natasja Vemmer
Mike Roefs
Luuk Venema
Sophie van der Beek
Natasja Vemmer
Boudewijn Swier
Ruben Bijman
Leonieke van de Belt
David de Jong
Sonja Driehuis
Sherwyn Sonders
Rachana Dwarka
Janneke Besseling
Laurens Kat
Sven Joustra
Roy van Asselt
Mike Vermeij
Bart Winter
Steven van der Veen
Richard van der Horst

Koen Schoonens
Ginger de Weert
Robbie Peek
Karim Oudejans
Rachied Hok-ahin
Matthijs Wielings
Floris de Jong
Sadettin Demir
Jasper Zegwaard
Stefan Dekker
Roberto de Fost
Consuella Jagershoek
Steve Poetiray
Jeffrey Leurs
Tiga Sutherland
Tom Coopmans
Peter Ligthart
Menno Bruin
Faachira Wagid Hosain
Rowin Garib
Mandy van Egdom
Sandy van Komen
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