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1O rganisatie- en  
beroepsethiek

Organisaties bestaan al zo lang als de weg naar Rome. De kerk, legers, kloos-
ters, staatshoven, rechtsinstituten hebben een lange geschiedenis. Sindsdien 
bestaat er organisatie-ethiek. Organisaties handelen immers en zodra er van 
handelen sprake is, stellen wetenschappers, politici, bestuurders en anderen 
zich vragen als: ‘Hoe dienen organisaties te handelen?’ en ‘Wat is goed han-
delen voor organisaties in een bepaalde situatie?’ Bedrijven zijn er ook al eeu-
wenlang. Bedrijven zijn organisaties die winstgedreven zijn; die meer gericht 
zijn op concurreren en groeien dan andere organisaties. De eerste internati-
onale ondernemingen met aandeelhouders ontstonden in de zestiende eeuw. 
Een oude bekende is de East India Company, waar de filosoof John Stuart 
Mill werkte. De East India Company werd in 1600 opgericht en was tweehon-
derdvijftig jaar lang een van de machtigste commerciële ondernemingen ter 
wereld.

De omvang van schandalen in het bedrijfsleven lijkt toe te nemen. Bekende 
voorbeelden zijn de boekhoudfraudes van Enron en Ahold. Misstanden zijn 
aan de orde van de dag en veelal onzichtbaar voor het publiek. Anton Valens 
schreef het boek Meester in Hygiëne, over zijn werk als schoonmaker in de 
thuiszorg. Hij zegt over dat werk: ‘Het is beangstigend dat veel mensen zo moe-
ten leven. Ik heb ooit als schoonmaker in een ziekenhuis gewerkt. Daar zag ik 
hoe mensen, meestal donker en slecht opgeleid, als machines door zo’n gebouw 
worden gejaagd. Slopend en totaal onbevredigend werk waarin je niets van je-
zelf kunt leggen en waarin iedere menselijkheid ontbreekt’ (NRC Handelsblad, 
19 juni 2009). De aanpak van zijn boek heeft veel weg van de participerende en 
onthullingjournalistiek van de Duitse schrijver Günter Walraff, die vermomd 
als Turk schoonmaakwerk deed. Walraff schreef over de misstanden die hij 
op de werkvloer ondervond. Hoger opgeleide werknemers zien deze schoon-
makers hun werkplek schoonmaken en herkennen zich soms in hen, alleen al 
doordat ook bureauwerk geestdodend kan zijn.
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De schade van schandalen en misstanden is voor de maatschappij, voor onder-
nemingen, maar ook voor individuen enorm. Bedrijven hebben met hun foute 
en met hun goede handelen grote invloed op de maatschappij. Ze staan dan 
ook, of ze willen of niet, voor moeilijke maatschappelijke vragen. Hoever gaat 
onze verantwoordelijkheid? Moeten we schade voorkomen of alleen herstellen? 
Moeten we volledig open zijn met onze productinformatie? Moeten we er een 
dubbele moraal op nahouden in andere landen waar andere culturele waarden 
heersen? Moeten we bijvoorbeeld meedoen met corruptie in landen waar dat 
heel gewoon en zelfs onvermijdelijk is? Geeft bedrijfsethiek antwoord op deze 
vragen?

Dit hoofdstuk geeft onder meer antwoord op de volgende vragen. Wat houdt 
organisatie-ethiek in? Wat draagt die in theorie en praktijk bij aan ethisch on-
dernemen? Hoe ziet de praktijk van ethisch ondernemen er in grote lijnen uit 
en wat zeggen de handboeken erover? Welke rol speelt organisationele com-
municatie in de schandalen? En welke betekenis heeft dit alles voor morele or-
ganisationele communicatie?

•	 		Kapitalisme	versus	protectionisme.

•	 		Roofbouw	versus	duurzaamheid.

•	 		(Ethische)	bedrijfscultuur.

•	 		Integriteit	in	de	organisatie.

•	 		Corporate	governance	(goed	bestuur).

•	 		Ethisch	leiderschap,	management	en	professioneel	werken.

•	 		Bedrijfs-	en	beroepscodes,	normeringen,	regels	en	zelfregulering.

•	 		Maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	(people,	planet,	profit).

•	 		Ethische	issues	in	de	organisatie	en	de	samenleving.

•	 		De	ethische	kanten	van	de	organisatierelaties	met	diverse	belanghebbenden	

(aandeelhouders,	consumenten,	overheid,	samenleving,	ketenrelaties,	werkne-

mers),	zoals	ketentransparantie	en	ketenverantwoordelijkheid.

•	 		Corporate	misdaad:	corruptie,	fraude,	omkoping,	afpersing,	smeergeld.

•	 		Arbeidsomstandigheden.

•	 		De	ethische	knelpunten	van	internationaal	ondernemen.

•	 		Organisationele	communicatie-ethiek.

Onderwerpen	van	bedrijfsethiek

Ka
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1.1 De morele crisis

Een inmiddels klassiek voorbeeld van onethisch communiceren en onverant-
woord ondernemen is de crisis op de financiële markten: de kredietcrisis. De 
crisis ontstond in 2007 door problemen met risicovolle en onduidelijk gecon-
strueerde hypotheken die banken aan elkaar doorverkochten in de vorm van 
obligaties. Deze obligaties werden plotseling minder waard door problemen 
met afbetalingen, maar bovenal door een algemeen gebrek aan vertrouwen in 
de financiële constructies van die hypotheken. De risico’s van die hypotheken 
waren namelijk onduidelijk en nog erger: het was onduidelijk welke financiële 
instellingen in de problemen zouden komen. Daardoor vertrouwden banken 
elkaar niet meer en leenden ze elkaar geen geld meer. Hierdoor kwamen ver-
volgens veel banken in financiële nood en leenden ze ook nauwelijks meer geld 
aan particulieren en bedrijven.
Met de kredietcrisis, die ook wel een morele crisis is genoemd, hebben we ge-
zien hoe doorgeschoten marktdenken een zorgvuldig opgebouwd evenwicht 
kan verstoren. Overigens is er ook een lichtpunt te noemen. ‘Bedrijven die frau-
deren hebben vaak managers met sterke inkomensprikkels, maar een sterke 
inkomensprikkel betekent nog niet dat in die bedrijven ook fraude wordt aan-
getroffen. Integendeel, de grote meerderheid heeft de zaken goed voor elkaar’ 
(Bouwens, 2010). Dat gold en geldt niet voor de top van de banken en in hun 
kielzog hun communicatieprofessionals. Zij lieten hun oren hangen naar één 
relatiegroep: de aandeelhouders. Daardoor gingen bankdirecteuren akkoord 
met risicovolle financiële constructies als het doorverkopen van hypotheken, 
woekerpolissen en wurgleningen. Deze producten laten snel veel winst zien, 
maar op de iets langere termijn hebben ze averechtse effecten. De communica-
tieprofessionals van de financiële instellingen brachten deze infame producten 
met gebrekkige ethische reflectie aan de man. Dat had uiteindelijk enorme ge-
volgen: extreme financiële risico’s, wankele en failliete banken, reddingsope-
raties van de overheid van miljarden euro’s, werkloosheid, welvaartsdaling, 
lagere rentes voor de klanten, berooide bankklanten, afnemende economische 
macht van de westerse landen, oplopende staatsschulden en ga zo maar door. 
De klant werd vergeten, maar ook vele andere relatiegroepen, zoals de burger. 
De deelnemers aan de samenleving, die wij burgers noemen, troffen zichzelf 
plotseling aan in een veel onveiliger, angstiger en armere maatschappij. Over-
heden hielden de banken overeind en de banken gingen door met business as 
usual. Doordat vanaf begin 2010 de nationale overheden met belastinggeld 
banken moesten ondersteunen om erger te voorkomen, betaalden burgers in-
direct fors mee aan de grote verliezen die banken leden als gevolg van onbe-
hoorlijk handelen. 
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De kredietcrisis laat zien dat de moraliteit van kerken en religies, opleidingen 
en overheden en ook de persoonlijke moraliteit van leiders en bestuurders niet 
langer het kapitalisme in bedwang hebben weten te houden. Het kapitalisme 
moet beteugeld worden, omdat een ongetemde vrije markt onrechtvaardig, 
ontwrichtend, ontzielend en gewetenloos is. Een echt vrije markt betekent bij-
voorbeeld dat alleen mensen met genoeg geld goed onderwijs of goede zorg 
kunnen betalen. Zo’n situatie is voor ons allemaal ongewenst. Een gemeen-
schappelijke moraliteit, het geheel van waarden, normen en principes, verzacht 
het kapitalisme met allerlei aanvullende regels en maatregelen. De invloed van 
allerlei oude culturen en gemeenschappen met hun gemeenschappelijke mora-
liteiten is echter afgenomen. Hebzucht is in dat vacuüm gesprongen. Al in 1990 
beschreef Michael Lewis in Liar’s Poker op basis van zijn eigen werkervaringen 
bij de zakenbank Salomon Brothers hoe jonge bankmedewerkers als autisti-
sche junks werden aangespoord enorme risico’s te nemen met andermans geld. 
Hij dacht met zijn boek een aanklacht te hebben geschreven tegen de ontspoor-
de financiële wereld, maar economiestudenten beschouwden zijn boek als een 
handboek om miljonair te worden voor je dertigste. De financiële wereld kent 
minder zelfreinigend vermogen dan ooit, hebzucht en inhaligheid doen zich 
nog steeds voor. Er is blijkbaar geen nieuwe moraliteit die afgestemd is op de 
veranderde situatie. Een les die men uit de kredietcrisis kan trekken, is dat heb-
zucht beteugeld dient te worden en dat ondernemingen en zeker banken er zijn 
om economische waarde te creëren in plaats van louter winst.
Dat vraagt om een andere mentale houding. Opleidingen hebben hier een be-
langrijke rol. Ze kunnen hun studenten leren dat ondernemen niet alleen gaat 
om geld verdienen en geld maken, maar er ook voor moet zorgen dat geld wer-
kelijk welvaart en welzijn brengt voor allen op de langere termijn. Opleidingen 
moeten studenten de basis van beroepsmoraliteit aanleren. Ethiek, de studie 
van goed en slecht handelen, draagt bij aan het ontwikkelen van een professi-
onele en persoonlijke moraliteit. Communicatiestudenten moeten de ethische 
dimensies van leiderschap, management en professionaliteit leren kennen.

De rol van de overheid

Het belang van ethiek en moraliteit geldt overigens ook voor (communicatie)
professionals die bij de overheid werken. Niet alleen het bedrijfsleven en de fi-
nanciële sector oriënteren zich te eenzijdig op de aandeelhouder. Ook de wes-
terse overheden leveren zich over aan de tucht van de markt. De overheid heeft 
met deregulering en privatisering bijgedragen aan de kredietcrisis. Onder de 
kabinetten-Lubbers en zeker daarna onder Paars en Balkenende is de Neder-
landse overheid de democratische burger steeds meer gaan zien als klant. Pu-
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blieke diensten werden geprivatiseerd. Burgers werden klanten. Maar klanten 
gedragen zich anders dan burgers. Klanten willen gewoon waar voor hun geld, 
terwijl burgers zich nog wel willen inzetten voor een verder wegliggend belang, 
zoals een betere maatschappij. De burger ging zich steeds meer als de assertieve 
klant gedragen die alleen opkomt voor zijn eigenbelang. Het maatschappelijke 
klimaat lijdt hier erg onder. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Eén van de grote oorzaken is de individualisering in de maatschappij, die een 
gevolg is van onder andere de toegenomen welvaart. Veel mensen voelen zich 
meer individu dan lid van de maatschappij, van een kerk of van een politieke 
partij. De overheid, kerken en andere groeperingen zijn daardoor steeds min-
der in staat om universele morele overtuigingen in de gehele samenleving na te 
streven. Religie en maatschappelijk gedachtegoed blijven natuurlijk voor veel 
mensen belangrijk, maar er is steeds minder draagvlak voor onder een breed 
publiek. Dat heeft als gevolg dat individuen zich steeds minder kunnen beroe-
pen op gemeenschappelijke gedragsregels en een gemeenschappelijke moraal 
en dus steeds vaker individueel keuzes moeten maken. Dit is een onomkeer-
baar proces. Gek genoeg nemen regels, normen en bureaucratie juist toe door 
het individualisme, want met regels kunnen individuen nog een beetje tot iets 
gemeenschappelijks gedwongen worden. Een simpel voorbeeld: omdat mensen 
niet meer als algemene gedragsregel accepteren dat je altijd op je beurt moet 
wachten, staan er in de Efteling bij de meest gewilde attracties hekken die het 
publiek dwingen netjes in een rij te staan. Voordringen is er dan niet meer bij. 
En let eens op de enorme hoeveelheid verkeerslichten in ons land. Die zijn niet 
alleen nodig omdat het verkeer veel drukker is geworden, maar ook omdat 
simpele regels als ‘rechts gaat voor’ voor veel mensen niet meer vanzelfspre-
kend zijn. De kracht van regels en wetten is beperkter dan ooit. Juist omdat er 
zoveel geregeld en voorgeschreven is, heb je de neiging je niet meer aan alle 
voorschriften te houden. Dus rijden we door rood als het kruispunt leeg is. Wat 
vinden we dan nog aanvaardbaar? Het wegvallen van oude waarheden en ze-
kerheden en de terugtrekkende overheid doen een groter beroep op onze per-
soonlijke en professionele moraliteit. Dat maakt het nog belangrijker om per-
soonlijke en professionele morele vaardigheden te blijven ontwikkelen.
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1.2  Arbeidsmoraal

Waarom werken wij eigenlijk zo hard? Welke waarde kennen wij ons werk toe? 
Wat motiveert ons om ons werk zo goed mogelijk te doen? Speelt geld een gro-
tere rol dan voldoening of idealisme? Arbeidsmoraal verschilt per cultuur en 
verandert door de tijd heen. De oude Grieken die hun leven financieel op orde 
hadden, vonden arbeid een noodzakelijk kwaad. Werken maakt een mens on-
vrij. Werken was voor de slaven. En slaven namen niet deel aan het maatschap-
pelijke leven. Pas met de opkomst van het christendom zie je dat werken posi-
tief beoordeeld wordt. Het wordt dan als prijzenswaardig gezien dat iedereen in 
zijn eigen levensonderhoud voorziet. Maar het was pas met het protestantisme 
en het calvinisme aan het eind van de middeleeuwen dat werken om geld te 
verdienen echt aanzien kreeg. ‘Bid en werk’, zo kan de protestantse moraal kort 
worden gekarakteriseerd. Je ziet dan ook dat in protestantse landen de econo-
mische groei over de jaren heen het grootst is geweest. De mensen werken er 
harder en in die protestantse landen nemen burgers de meeste risico’s om geld 
te vergaren. Juist in ‘protestantse’ landen ontstonden dan ook de meeste finan-
ciële crises.

Trouw 11-10-‘07

In landen waar de protestantse kerk 
van oorsprong dominant is, wordt nog 
steeds harder gewerkt. De arbeidspar-
ticipatie is zes procent hoger. 
van onze	redactie economie 

Van	oorsprong	zijn	protestanten	ge-

wend	om	hard	te	werken.	En	die	werk-

houding	is	vandaag	de	dag	nog	steeds	

zichtbaar	in	landen	waar	veel	protestan-

ten	wonen.	Dat	blijkt	uit	een	onderzoek	

van	de	Bath	University	in	Groot-Brittan-

nië,	gepubliceerd	in	de	American Journal 

of Economics and Sociology.	Tachtig	

landen	werden	onderzocht.	Volgens	

de	onderzoekers	is	de	werkhouding	

van	protestanten	een	product	van	de	

geschiedenis.	Van	oorsprong	dachten	

protestanten	dat	hard	werken	verlos-

sing	zou	brengen,	zodat	ze	in	de	hemel	

terecht	zouden	komen.	In	protestantse	

landen	als	de	Verenigde	Staten,	Groot-	

Brittannië	en	in	Scandinavië,	weet	men	

daarom	van	aanpakken.	De	arbeids-

participatie	ligt	daar	zes	procent	hoger	

dan	in	landen	waar	een	andere	religie	

dominant	is.

Vrouwen	zijn	in	protestantse	landen	

veel	vaker	actief	op	de	arbeidsmarkt.	

Volgens	het	onderzoek	ligt	hun	aandeel	

elf	procent	hoger	dan	in	islamitische,	

boeddhistische	of	katholieke	landen.

Hard	werken	zit	ingebakken	in	cultuur	van	
protestanten	
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Bedrijven vertrouwen overigens niet altijd op die arbeidsmoraal van hard wer-
ken. Bonussen en prestatieloon komen voort uit het idee dat medewerkers niet 
uit zichzelf hun best doen. Dit is een misvatting. Uit onderzoek van gedrags-
econoom Dan Ariely (2008) en van psycholoog en bedrijfskundige Marius 
Rietdijk (2009) blijkt dat bonussen en hoge beloningen geen betere resultaten 
opleveren. Hoge bonussen kunnen zelfs prestatieverminderend zijn. Voor 
werknemers en bestuurders is een goede, zinvolle, democratische en participe-
rende uitoefening van hun vak veel motiverender dan nog meer geld.

Hoewel	veel	protestantse	landen	te	

maken	hebben	gekregen	met	ontker-

kelijking,	menen	de	onderzoekers	dat	

het	principe	‘hard	werken’	inmiddels	

ingebakken	zit	in	de	cultuur.	Die	hou-

ding	wordt	bijgebracht	door	onderwijs	

en	media.	Ouders	spelen	een	nog	

belangrijkere	rol.	Kinderen	worden	er	

via	hen	vanaf	jonge	leeftijd	mee	gecon-

fronteerd.	Nederland	wordt	in	het	on-

derzoek	als	katholiek	land	bestempeld	

omdat	het	katholicisme	getalsmatig	de	

meeste	aanhangers	heeft.	Begin	vorige	

eeuw	legde	de	socioloog	Max	Weber	ook	

al	een	verband	tussen	het	protestantse	

geloof	en	de	opkomst	van	het	kapita-

lisme.	Hij	stelde	dat	door	het	harde	wer-

ken	van	de	protestanten	het	kapitalisme	

hoogtij	kon	vieren.	En	dat	leidde	tot	een	

welvarende	samenleving.

Vervolg

Maarten	Doorman	en	Fredie	Beckmans	

bezoeken	graven	van	denkers,	zoals	dat	

van	Adam	Smith	in	Edinburgh.

Wonderlijk,	een	graf	van	een	wijsgeer	

dat	is	opgeknapt	en	gesponsord	door	

een	bank.	Op	de	woelige	baren	van	de	

kredietcrisis	is	het	nog	moeilijker	je	voor	

te	stellen,	dat	er	een	bank	bestaat	die	

naar	een	filosoof	vernoemd	is.	Maar	in	

Edinburgh	kan	dat	allebei.	De	filosoof	is	

Adam	Smith,	wiens	hoofd	op	het	biljet	

van	20	pond	sterling	te	zien	valt,	en	de	

bank	is	Adam	&	Company,	voor	private	

banking.	Het	in	1983	opgerichte	Adam	&	

Company	is	inmiddels	een	dochter	van	

de	Royal	Bank	of	Schotland	en	daarom	

sinds	kort	een	half	halfzusje	van	ABN	

Amro.

Toch	is	deze	flirt	van	wijsbegeerte	en	

bankwezen	minder	raar	dan	het	lijkt.	

Want	Adam	Smith	mag	een	filosoof	zijn,	

hij	is	ook	de	Darwin	van	de	economie	

en	een	founding	father	van	het	kapi-

talisme,	al	bestond	die	term	toen	nog	

niet.	Smith	sprak	van	een	‘systeem	van	

natuurlijke	vrijheid’	en	dat	geeft	al	aan	

dat	moraal	en	economie	niet	zo	ver	van	

elkaar	afstonden	als	wij	nu	geneigd	zijn	

te	denken.

Het	behoort	tot	de	ironie	van	de	geschie-

Bonussen	en	een	onzichtbare	hand
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1.3  Aandeelhouderskapitalisme of ethisch ondernemen?

Een arbeidsmoraal van hard werken en zelf je geld verdienen past goed in een 
vrijemarkteconomie. We hebben al gezien dat aan die vrije markt grenzen ge-
steld moeten worden. Maar welke? De Amerikaanse econoom Milton Fried-
man (1912-2006) wordt vaak aangehaald als dé voorvechter van hardcore 
vrijemarktkapitalisme. In 1970 kwam hij met een essay met de titel The social 
responsibility of business is to increase its profits. Hij vindt dat bedrijven er zijn 
om winst te maken en dat dat hun maatschappelijke functie is; dat ze daarom 
in het leven zijn geroepen. Belangen van andere belanghebbenden dan de aan-
deelhouder moeten volgens hem maar door andere groeperingen, zoals vak-
bonden en overheden, verdedigd worden. Intussen wordt vaak vergeten dat hij 
ook zegt dat het nastreven van eigenbelang moet plaatsvinden in een situatie 
van vrije concurrentie en binnen de wet en gangbare ethische gebruiken. Het 
grappige is alleen dat volledig vrije concurrentie nergens op aarde te vinden is. 
Ook de Verenigde Staten, het meest kapitalistische land op aarde, kennen geen 
volledig vrije concurrentie. Europa en Amerika hebben bijvoorbeeld regelma-
tig ruzie over elkaars beschermingsconstructies. 
Friedmans visie op kapitalisme wordt aandeelhouderskapitalisme genoemd. 
Hier tegenover staat belanghebbendenkapitalisme, waarbij ondernemingen de 

denis	dat	het	graf	van	deze	filosoof	van	

de	vrijheid	tegen	de	muur	van	een	toen-

malige	gevangenis	aanligt,	de	Tolbooth.	

Je	zou	ook	kunnen	zeggen	dat	het	juist	

goed	past	bij	de	legendarische	ver-

strooidheid	van	de	voor	zich	uit	mompe-

lende	professor	die	zichzelf	eens	15	mijl	

buiten	de	stad	in	nachtgewaad	aantrof	

terwijl	hij	in	gedachten	verzonken	was.

Als	de	meeste	filosofen	van	de	achttien-

de	eeuw	ging	Adam	Smith	uit	van	eigen-

belang,	dat	immers	een	even	natuurlijk	

verschijnsel	is	als	een	regenbui.	In	de	

economie	moet	de	staat	zich	zoveel	mo-

gelijk	van	protectie	en	regels	onthou-

den,	dan	zorgt	een	Onzichtbare	Hand	

voor	het	beste	resultaat.	Daarop	stoelt	

nog	altijd	het	geloof	van	de	liberalen.

Ook	Karl	Marx	en	latere	socialisten	von-

den	iets	bij	deze	filosoof,	namelijk	het	

idee	dat	de	waarde	van	dingen	schuilt	in	

de	arbeid	die	erin	is	gestoken.	

Het	is	mooi	dat	Adam	&	Company	dit	op	

het	graf	achter	Canongate	Kirk	met	een	

citaat	uit	The	Wealth	of	Nations	(1776)	

memoreert	als	de	meest	heilige	en	on-

schendbare	grondslag	van	eigendom.	

Alleen	wel	een	bom	onder	het	bonus-

senbeleid	van	menige	bank.

Maarten	Doorman	in NRC Handelsblad, 

29	mei	2009

Vervolg
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belangen van alle relatiegroepen centraal stellen in hun beleid. Als we schrijver 
en ondernemer Donald Kalff mogen geloven, komt belanghebbendenkapita-
lisme nauwelijks voor. Volgens Kalff zijn managers en bestuurders vooral met 
hun eigen machtspositie bezig en richten ze zich eenzijdig op aandeelhouders-
waarde met bijhorend kortetermijndenken (NRC, 17 mei 2009). Dat resulteert 
in:
•	 		slecht	 relatiemanagement	 (het	 lukt	 bedrijven	 vaak	 niet	 om	 duurzame,	

vruchtbare partnerschappen aan te gaan);
•	 		toenemend	onderling	wantrouwen;
•	 		louter	werken	met	kwantitatieve	doelstellingen;
•	 		een	falend	toezicht;
•	 		vernietigen	 van	 waarde	 door	 beslissingen	 van	 hun	 voorgangers	 terug	 te	

draaien, lopende programma’s te ontmantelen en steeds weer een nieuwe 
koers uit te zetten om zich te laten gelden;

•	 		verkeerde	prikkels	voor	bestuurders,	managers	en	werknemers:	de	bonus-
cultuur (niet alleen in de top maar in de hele organisatie); persoonlijke fi-
nanciële belangen van managers spelen een steeds grotere verstorende rol 
bij ondernemingsbeslissingen, met als gevolg slechte besluitvorming;

•	 		afnemende	motivatie	van	lagere	managers	en	medewerkers;
•	 		cynisme	en	opportunisme	(Van	Winden,	2009);
•	 		corporate	criminaliteit.

Ethisch ondernemen

Door aandeelhouderskapitalisme en een bedrijfscultuur van felle concurren-
tie, winstmaximalisatie en amoraliteit, raakt uit zicht dat een bedrijf niet al-
leen bestaat om winst te maken, maar ook om economische waarde toe te voe-
gen aan de maatschappij. Door toekomstgericht te zijn in plaats van de korte 
termijn voorop te stellen, kun je volgens Kalff veel misstanden voorkomen. 
Langetermijnbeleid maakt een organisatie duurzaam. In Kalffs optiek is duur-
zaam ondernemen een kwestie van welbegrepen eigenbelang. Welbegrepen 
eigenbelang is een eigenbelang dat zichzelf niet in de vingers snijdt. Door re-
kening te houden met de langere termijn en met (mogelijke) averechtse effecten 
wordt het eigenbelang ‘welbegrepen’ of doordacht. Intelligent selfinterest zeg-
gen de Engelstaligen. Met Kalff vinden velen dat het op de langere termijn in 
het voordeel van het bedrijf is om werkelijk ethisch te ondernemen. Wat zelden 
benadrukt wordt, ook niet door Kalff, is dat waarlijk ethisch ondernemen je 
onderneming toch ook op het spel kan zetten. Je kunt door werkelijk ethisch en 
toekomstgericht te zijn kopje-onder gaan. Je maakt je met ethisch ondernemen 
immers zwakker ten opzichte van concurrenten die niet werkelijk ethisch on-
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dernemen. Welke onderneming wil dat risico aangaan? Misschien moeten we 
met de Amerikaanse econoom Friedman stellen dat echt sociaal en vergaand 
ethisch ondernemen een contradictio in terminis is. Ondernemen kan niet 
volop moreel verantwoord zijn. Ethiek een vooraanstaande plaats geven in de 
bedrijfsvoering en concurrerend ondernemen gaan niet samen in de huidige 
context van ondernemen. Grote en beursgenoteerde bedrijven zijn er voor de 
harde business en de overheid en andere instanties dienen bij hen de nodige 
rechtvaardigheid af te dwingen. De kredietcrisis zou wel eens kunnen zijn ver-
oorzaakt doordat de overheid het aandeelhouderskapitalisme te weinig heeft 
beteugeld. Belangenorganisaties hebben te weinig macht om die rol van de 
overheid over te nemen.

1.4  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Globalisering heeft de regulerende rol van overheden bovendien lastiger ge-
maakt. Multinationals kunnen gaan en staan waar ze willen. Daardoor hebben 
nationale overheden veel minder macht over ondernemingen. Staten zijn bang 
dat multinationals uit hun land vertrekken of het werk outsourcen, met als ge-
volg dat overheden belastinginkomsten en werkgelegenheid verliezen. Daarom 
proberen overheden multinationals met onder meer belastingvoordelen bin-
nen boord te houden. Over vrije markt en concurrentie gesproken.
De publieke opinie is soms wat minder coulant. Onder druk van de publieke 
opinie zijn ondernemingen gedwongen aan zelfregulering te doen. De druk 
van het algemene publiek kan erg groot zijn, vooral wanneer ondernemingen 
erdoor negatief in de publiciteit komen. Organisaties vrezen dan voor hun 
imago en reputatie. Zo waren veel mensen verontwaardigd toen bleek dat de 
voetballen van een grote sportartikelenfabrikant door kinderen in elkaar ge-
naaid werden. De fabrikant zag zich door die verontwaardiging genoodzaakt 
het productieproces aan te passen. Je ziet dat ondernemingen uit strategische 
overwegingen (om reputatieschade te voorkomen) kiezen voor filantropie en 
gedragscodes. Ze zetten een socialere bedrijfsethiek in: maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, gericht op drie P’s: People, Profit en Planet. Maat-
schappelijk verantwoord ondernemen staat voor goed doen voor én mensen én 
winst én het milieu. Dit is niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Gedragsco-
des zijn bijvoorbeeld internationaal lastig na te leven. Ieder land heeft immers 
zijn eigen mores en wetgeving. Veel MVO-managers en managers die de ethiek 
van het ondernemen onder hun hoede hebben, ondervinden bovendien weinig 
steun in hun organisatie. Collega’s zijn alleen enthousiast als goed doen geld 
oplevert. Deze managers, en dat kunnen ook communicatieprofessionals zijn 
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die de gewetensfunctie van hun vak serieus nemen, voelen zich vaak Jehova’s 
getuigen in eigen organisatie (Fransen, 2006).
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk en ook in de leer-
boeken overheerst de P van profit: het winstbelang van de organisatie. Vanuit 
ethisch oogpunt heb je direct een levensgroot probleem als maatschappelijk 
ondernemen eenzijdig instrumenteel wordt ingezet. Als winst zo centraal blijft 
staan in maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe kun je dan toch op 
een oprechte wijze alle belangen van alle betrokkenen goed meenemen in een 
rechtvaardige afweging? Hoe kun je dan werkelijk verantwoord de andere twee 
P’s dienen? Is maatschappelijk verantwoord ondernemen dan wel maatschap-
pelijk verantwoord? Verantwoord ondernemen is er in soorten en maten. Aan 
de ene kant heb je het aandeelhouders-maatschappelijk verantwoord onderne-
men dat bedrijven inzetten om winst te maken. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als marketing, een merk of product. Belanghebbenden worden 
hierbij gebruikt ten gunste van de organisatie en de aandeelhouder. Bij aan-
deelhouders-maatschappelijk verantwoord ondernemen is de (andere) mens 
een middel waarmee het doel van de organisatie gehaald kan worden. Aan de 
andere kant zijn er vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
waarbij bedrijven wel meer of minder oprechte aandacht besteden aan hun ver-
schillende belanghebbenden. Belanghebbenden-maatschappelijk verantwoord 
ondernemen lijkt in de praktijk op verantwoord issuemanagement. Ethische 
zaken worden in kaart gebracht, geanalyseerd, gewikt en gewogen met het oog 
op de organisatiedoelen. Belanghebbenden-maatschappelijk verantwoord on-
dernemen waarin de wensen van alle belanghebbenden worden meegenomen 
dient niet het kortzichtige eigenbelang, maar het zogenaamde welbegrepen ei-
genbelang van de organisatie. Belanghebbenden worden bij belanghebbenden-
maatschappelijk verantwoord ondernemen in meer of mindere mate tevreden-
gesteld. Ze zijn niet louter een middel voor het organisatiedoel.
Volledig maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij de belangen van 
alle relatiegroepen op elkaar afgestemd worden, komt in de praktijk bij beurs-
genoteerde ondermeningen zo goed als niet voor. Bedrijven die volledig duur-
zaam produceren en ook op andere gebieden ethisch ondernemen, kunnen 
gezien worden als volledig maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. 
Mogelijke voorbeelden hiervan zijn Triodos Bank en Ben & Jerry’s.

Bij dit soort ondernemingen wordt het welbegrepen eigenbelang van de orga-
nisatie voor een deel opgeofferd aan belangen van hun relatiegroepen. De winst 
is wat minder. De klanten betalen een hogere prijs. Volledig maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vraagt om continu openstaan voor alle anderen in 
de wereld die jouw organisatie ter verantwoording roepen, op zoek zijn naar 
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tegengeluiden, je door anderen in de dialoog ter verantwoording laten roepen 
met de wens erdoor te veranderen in een onbekende richting. Vooral dit laatste 
vraagt veel van organisaties en van hun communicatieprofessionals.

Ook	consumenten	balanceren	tussen	eigenbelang	
en	publiek	belang,	getuige	dit	artikel	in	NRC	van	

18	maart	2010
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Groen en 
asociaal
Door onze redactie wetenschap
RotteRdam, 18 maart. Wie ‘groene’ produc-
ten koopt, is in moreel opzicht beter bezig 
dan iemand die gewone producten koopt 
– daar zijn de meeste mensen het wel over 
eens. Maar ironisch genoeg word je er juist 
géén goed mens van als je iets milieuvrien-
delijks koopt. Want wie net ‘groene’ spullen 
gekocht heeft, mag daarna van zichzelf best 
wat onaardiger doen tegen de medemens. En 
doet dat ook.
 Dat blijkt uit onderzoek van Canadese  
psychologen, dat binnenkort wordt ge-
publiceerd in Psychological Science. De 
onderzoekers lieten hun proefpersonen ofwel 
rondkijken, ofwel producten kopen in een 
voornamelijk ‘groene’ of in een overwegend 
conventionele webwinkel. Daarna kreeg 
iedereen de opdracht via de computer zes 
dollar te verdelen tussen zichzelf en een wil-
lekeurige andere proefpersoon in een ander 
hokje. De mensen die net in de groene winkel 
hadden rondgekeken, verdeelden het geld 
eerlijker dan die in de gewone. Maar degenen 
die echt iets in de groene winkel hadden ge-
kocht, hielden juist meer geld zelf dan in de 
gewone winkel. En de groene kopers bleken 
ook wat meer geld te stelen als ze hun beta-
ling voor deelname aan het onderzoek zelf 
uit een envelop mochten pakken. 

N
H

 18-03-10 katern 1 pagina 10
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1.5  De mensen achter het product

Het lijkt erop dat organisaties er baat bij kunnen hebben tegemoet te komen 
aan alle waarden en belangen van alle betrokkenen. Die betrokkenen zijn niet 
alleen de directbetrokkenen, maar eigenlijk alle mensen. Er zijn veel meer men-
sen bij een productieproces betrokken dan we ons realiseren. Een spijkerbroek 
die gemaakt is in een sweatshop in India is een geheel andere spijkerbroek dan 
een spijkerbroek die niet met kinderarbeid tot stand is gekomen. Aan een spij-
kerbroek in de winkel kun je dat echter niet zien. Er is niet aan af te zien waar 
de katoen verbouwd is, met welke pesticide, hoe hij vervoerd is; wie de katoen 
geverfd heeft, met welke giftige stoffen; wie de katoenen lappen onder welke 
omstandigheden aan elkaar genaaid heeft. Achter elk product schuilt een pro-
ductieketen van goede en slechte handelingen door diverse mensen op diverse 
locaties. Als we een spijkerbroek kopen, onderhouden we als het ware relaties 
met al de mensen die een rol hebben gespeeld in katoenbouw, fabricage, ver-
ven, vervoer en verkoop van de broek. Eigenlijk zelfs met alle mensen, want alle 
mensen ondervinden indirect op termijn de gevolgen van het productieproces. 
Wij zijn allemaal betrokkenen.

Producten en diensten zijn dus opgebouwd uit menselijke relaties. Organisa-
ties en consumenten zijn daarmee in bepaalde mate verantwoordelijk voor alle 
mensen in de productieketen. De mensen in het productieproces kunnen we 
echter veelal niet zien. We weten niet wie het zijn. Daardoor is het makkelijk 
te vergeten dat we een relatie met hen hebben en is het makkelijker hen schade 
te berokkenen. Organisaties als Fair Trade proberen daar wat aan te doen. Ze 
doen dat met bijvoorbeeld een keurmerk en door de keten en de mensen achter 
het product in beeld te brengen. Zijn we bereid de vele gezichten van de ande-
ren te zien in het product dat we kopen?

Karl	Marx	schreef	al	in	Het Kapitaal:	‘de	

smaak	van	pap	vertelt	ons	niets	over	wie	

de	haver	heeft	geteeld	en	…	het	zegt	ons	

evenmin	iets	over	de	omstandigheden	

waarin	dit	plaatsvond;	was	dat	met	de	

zweep	van	de	slavenbeul	of	onder	het	

begerige	oog	van	de	kapitalist?’	(1867,	

p.	290)

 Het Kapitaal
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Figuur 1.1  Outspan bloedsinaasappels
Ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika werd door belangenorganisaties opgeroepen tot een boycot van producten uit 

Zuid-Afrika. Een van die producten was de outspan sinaasappel. In de affiche hierboven is gepoogd het gezicht van de 

gemarginaliseerde ander te laten zien en die tevens te verbinden met de morele oproep van een boycot: de ander als uitge-

perste sinaasappel.

In organisaties gaat het om mensen. Ook organisatie-ethiek is een kwestie van 
menselijke relaties: het handelen dat anderen in een bepaalde mate goed of 
kwaad doet. Dat geldt zeker voor communicatie en organisationele communi-
catie. De term public relations drukt het letterlijk uit. De gemeenschappelijke 
basis van economie, ethiek en communicatie zijn goede menselijke relaties. 
Vertrouwen maakt een goede omgang van mensen met elkaar mogelijk. Een 
probleem hierbij is dat economie, bedrijfsethiek en organisationele communi-
catie steeds minder relatie en steeds meer handelswaar zijn geworden. Relaties 
zijn in veel gevallen een kwestie van geld geworden. Zelfs liefde en vriendschap 
zijn commerciëler geworden. Veel organisaties leven van mensen die hen be-
talen om vriendschap en liefde te verkrijgen. De sociale media op internet bij-
voorbeeld. Symbool voor de commercialisering van liefde is de marketing van 
Valentijnsdag. Wat doet het met ons dat bedrijfsethiek, communicatie, relaties 
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en vriendschappelijke omgang ‘technische’ aangelegenheden worden? Hoe 
veranderen de menselijke relaties als ze steeds meer gaan lijken op handelsrela-
ties? In hoeverre schaadt dat het onderling vertrouwen? Hoe moeten we hierop 
reageren? Welke aanknopingspunten biedt organisationele of bedrijfsethiek?

1.6  Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek wordt in vele handboeken neergezet als een praktisch vak, als 
een middel om medewerkers te motiveren, om te voldoen aan allerlei verant-
woordelijkheden waar organisaties mee te maken hebben, om winst te maken 
en om zin te geven aan het bestaan van werknemers en de organisatie zelf. Be-
drijfsethiek in de praktijk heeft te maken met het optimaliseren van vertrou-
wensrelaties (Moratis, 2006) en het optimaliseren van bedrijfsprocessen en 
-producten. Daarbij hanteren bedrijven veelal normen en waarden die gericht 
zijn op het eigenbelang van het bedrijf. Een onderneming houdt dan rekening 
met de normen en waarden in de samenleving voor zover de onderneming er 
zelf baat bij heeft. Het is de vraag of deze instrumentele invulling van bedrijfs-
ethiek wenselijk is. Moet bedrijfsethiek niet veel meer doen dan: ‘met een beetje 
goed doen nog meer winst maken’? Bedrijfsethiek lijkt moraliteit nauwelijks op 
te vatten als bijvoorbeeld een innerlijk gedreven humane wil tot goed doen die 
de doelstelling van de organisatie mede bepaalt. 

Enkele kanttekeningen bij de ethiek van bedrijfsethiek en bij ethiek in organi-
saties staan hierna. Deze kanttekeningen worden verderop uitgewerkt:
•	 	In	grote	moderne	organisaties	lijkt	de	menselijke	maat	steeds	verder	zoek	te	

raken door een steeds groter commitment van de werknemer aan zijn orga-
nisatie en haar doelen. Het morele gehalte van organisaties dreigt daar mee 
te eroderen tot ‘moral muteness’ (Bird, 1996).

•	 	Robert	Jackall	zei	in	1983	dat	wat	het	meeste	telt	in	een	organisatie	is:	‘…	niet	
wat een persoon is, maar hoe goed zijn vele aangenomen persoonlijkheden 
zich verbinden met het ideaal van de organisatie; niet zijn bereidheid om 
voor zijn daden in te staan, maar zijn capaciteit om schande te vermijden; 
niet wat hij gelooft of zegt, maar hoe goed hij zich de ideologie eigen maakt 
die zijn organisatie dient; niet waar hij voor staat, maar met wie hij op goede 
voet staat in het labyrint van zijn organisatie’.

•	 	Een	 werknemer	 in	 een	 organisatie	 met	 goede	 werkomstandigheden	 en	
ethisch verantwoord beleid heeft in een kapitalistische samenleving even-
goed niets te zeggen over waar de organisatie voor staat en naar streeft. Dit 
bedoelde Karl Marx toen hij zei dat een werknemer in een kapitalistische 
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samenleving vervreemd raakt van zeer belangrijke aspecten van zijn (auto-
nome) bestaan.

•	 	De	gangbare	bedrijfsethiek	benadrukt	het	nut	van	bijvoorbeeld	zingeving	
en zelfactualisatie, maar doet daar verder weinig mee. 

•	 	Bedrijfsethiek	vergeet	te	benadrukken	dat	een	integere	en	verantwoordelijke	
werknemer in sommige situaties disloyaal behoort te zijn aan zijn leiding en  
organisatie. Zeker als deze organisatie of haar verantwoordelijken immoreel 
handelen of de rechtstaat schaden.

•	 	Bedrijfsethiek	gaat	in	de	handboeken	en	de	praktijk	niet	zozeer	over	waar-
den, zingeving en moraliteit als wel over het reguleren van gedrag (Krabbe, 
2003).

•	 	Bedrijfsethiek	is	sterk	gericht	op	wat	het	geval	is	(ist) en nauwelijks op wat 
het geval zou behoren te zijn (soll).

•	 	Bedrijfsethiek	is	een	onderdeel	geworden	van	ondernemen	en	van	marke-
tingstrategie, iets wat je ‘doet’ met als doel meer geld te kunnen verdienen 
(Ten Bos et al., 2006).

Als je vorenstaande kanttekeningen leest, kun je de indruk krijgen dat bedrijfs-
ethiek niet zo ethisch is. Dat hoeft niet zo te zijn. In theorie kan organisatie-
ethiek op een aantal verschillende manieren gehanteerd worden. Namelijk (1) 
op een manageriële of instrumentele manier, dan is bedrijfsethiek gericht op 
de	bedrijfsresultaten,	of	(2)	als	bron	voor	zingeving	en	creativiteit,	of	(3)	ter	ont-
wikkeling van persoonlijke en professionele moraliteit, of (4) voor het ontwik-
kelen van morele competenties: kritisch denken en ethisch redeneren (Van Es 
& Meijlink, 2004). In de praktijk (en in de theorie van handboeken) komt de 
eerste manier het meeste voor. Bedrijfsethiek is dan meer bedrijfskunde dan 
ethiek, een managementinstrument dat wordt ingezet als middel om organi-
satiedoelen te behalen. Bijvoorbeeld door de reputatie te verbeteren: een be-
drijf vertelt het publiek hoe goed ze de nadelige gevolgen van kinderslavernij 

Iets	betekenen	voor	familieleden,	jezelf,	

God,	een	gemeenschap,	anderen,	de	

wereld	door:

•	 		Een	deugdzaam	mens	te	zijn.

•	 		Je	God	te	eren.

•	 		Je	plichten	te	vervullen.

•	 		Een	ideaal	na	te	streven.

•	 		Te	worden	wie	je	bent.

•	 		Jezelf	te	ontplooien.

•	 	Verantwoordelijkheden	te	hebben,	

krijgen,	geven.

•	 De	gemeenschap	te	dienen.	

•	 	Te	zorgen	dat	je	er	niet	voor	niets	

bent	geweest.

Zingeving
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in India verzachten met mooie sociale projecten. Projecten die echter het pro-
bleem niet oplossen. Bedrijfsethiek op een manageriële manier komt één doel-
groep in het bijzonder tegemoet. Veelal zijn dit de aandeelhouders, of andere 
geldschieters, of klanten. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld afzien van kin-
derarbeid om haar klanten tevreden te stellen, maar dit kan ten koste gaan van 
het welzijn van die kinderen doordat er minder geld in het laatje van het gezin 
terechtkomt als de kinderen niets bijverdienen. Klant in het Westen tevreden, 
gezin in India de dupe. Je ziet dat organisaties vaak pas actief aan bedrijfset-
hiek doen wanneer klanten verontwaardigd zijn over misstanden. Bedrijven 
vrezen dan dat die verontwaardiging winst en imago aan gaat tasten. Omdat 
het hen veelal niet om de misstanden zelf te doen is, maar om de winst, ligt het 
voor de hand dat ondernemingen niet kijken naar het hele verhaal. Het gaat 
die ondernemingen om snelle successen, gericht op klanttevredenheid. Klan-
ten en potentiële klanten worden vaak in de bedrijfsethiek gezien als makke-
lijk en snel te bevredigen behoeftedieren. Door in die behoefte te voorzien kan 
het bedrijf de concurrentie aan en kan het meer winst maken. Zo loont ook 
bedrijfsethiek, is de gedachte. Werknemers worden hierbij ingeschakeld als 
middelen om dat doel te bereiken. Ze worden beoordeeld op hun bijdrage aan 
het overkoepelende doel van de organisatie, op hun targets. Humanresources-
management is hierbij een veelzeggende term. Medewerkers worden opgevat 
als bronnen (resources) die je inzet voor je einddoel. Bedrijfsethiek wordt dan 
gemanaged en op de markt afgestemd. Hebben mensen behoefte aan wind-
energie, dan krijgen ze windenergie, ook al draagt windenergie weinig bij aan 
het milieu. Hebben mensen behoefte aan spaarlampen, dan krijgen ze die, ook 
al vervuilen die netto meer dan de gewone peertjes. Willen klanten verant-
woorde palmolie, dan beloven we hen die, ook al is de palmolie niet werkelijk 
duurzaam.

Nuon	en	ook	andere	energieleveranciers	

maakten	enkele	jaren	terug	reclame	

voor	groene	stroom.	Deze	zogenaamde	

groene	stroom	bleek	echter	niet	groen	

te	zijn.	De	reclame	was	misleidend,	

omdat	groene	stroom	van	bijvoorbeeld	

een	windmolenpark	tezamen	met	niet-

groene	stroom	het	elektriciteitsnet	op	

gaat.	Groene	stroom	uit	het	stopcontact	

bestaat	niet.	De	klanten	moesten	wel	

extra	betalen	voor	de	zogenaamde	

groene	stroom.

Energieleveranciers
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Natuurlijk is het lang niet altijd zo zwart-wit. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kan een begin van ethisch ondernemen zijn, maar hoe het nu pre-
cies moet, is ingewikkeld.

Wij in het Westen vinden dat het niet goed is kinderen hard en veel te laten 
werken. In sommige ontwikkelingslanden is het juist belangrijk dat kinderen 
bijdragen aan het levensonderhoud van ouders, broertjes en zusjes. Wat is dan 
wijsheid? Hoe gaan communicatieprofessionals in hun communicatie met kin-
derarbeid om? Waar halen communicatieprofessionals hun morele argumen-
ten vandaan? Of beter gezegd: waar kunnen ze die het beste vandaan halen?

1.7  Beroepsethiek

Beroepsethiek is een onderdeel van bedrijfsethiek dat zich richt op specifieke 
ethische vraagstukken die spelen in beroepen. Bekend is dat medische beroe-
pen een volwassen beroepsethiek hebben ontwikkeld. In medische beroepen 
zijn kwesties van leven en dood dagelijkse kost, vandaar dat de medische we-
reld altijd voorop heeft gelopen met haar beroepsethiek. Er zijn niet zo veel 
andere beroepen die een uitgebreide beroepsethiek hebben met onder meer 
codes, terugkerende (landelijke) discussies, omvangrijke publicaties, toezicht, 
een bezinning op het vak, veel aandacht voor ethiek in de opleidingen en be-
roepsverenigingen. Van de communicatievakken hebben de journalisten een 

•	 	aannemen	van	personeel	op	grond	

van	ethisch	denken	en	handelen	van	

sollicitanten;

•	 	klimaat	creëren	waarin	individuen	

naar	eer	en	geweten	kunnen	hande-

len;

•	 	formuleren	van	ethisch	organisatie-

beleid;

•	 	ethische	dialooggroep	of	commissie	

in	het	leven	roepen;

•	 	aanstellen	van	een	ombudsman;

•	 	bedrijfscodes	ontwikkelen	en	onder-

houden;

•	 	trainen	van	personeel	in	ethisch	den-

ken	en	handelen;

•	 	actief	deelnemen	aan	het	publieke	

debat	en	de	maatschappelijke	dia-

loog;

•	 	in	open	dialoog	en	discussie	staan	

met	relatiegroepen;

•	 	actief	bijdragen	als	organisatie	en	

professionals	aan	het	ontwikkelen	

van	beroepscodes.

Concrete	middelen	om	moraliteit	in	
organisaties	te	stimuleren:
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enigszins ontwikkelde beroepsethiek, reclamemakers al veel minder en com-
municatieprofessionals zo goed als niet.

De zelfregulering van de journalistiek bestaat uit gedragcodes, de Raad voor de 
Journalistiek, ombudsmannen, aparte rubrieken voor correcties en aanvullin-
gen; uitzendingen waarin kijkers en luisteraars hun meningen kunnen geven; 
lezersrubrieken en opiniebladen.
De	 reclamediscipline	 in	Nederlands	 heeft	 sinds	 1963	 een	 code,	 de	 Reclame	
Code, en na 1988 droeg de overheid het toezicht op reclame over aan de Re-
clame Code Commissie. Met de code kan de commissie misleidende en onfat-
soenlijke reclame weren. Voor communicatieprofessionals werd in 1965 door 
het NGPR, het Nederlands Genootschap voor Public Relations, een gedrags-
code opgesteld. De Commissie van Toezicht die naleving van deze code moest 
bewaken,	kwam	nauwelijks	in	actie.	In	1983	werd	een	nieuwe	gedragscode	op-
gesteld. Ook die code was weinig levenskrachtig. De NGPR werd in 1996 opge-
volgd door de Beroepsvereniging voor Communicatie. Deze vereniging kende 
geen ethische code of commissie. In 2006 ging de Beroepsvereniging voor 
Communicatie op in Logeion. Logeion hanteert geen code en heeft geen ethi-
sche commissie voor het communicatievak.

1.8  Conclusie 

Hoe je als onderdeel van een organisatie, als werknemer of manager goed moet 
handelen is afhankelijk van een heel aantal factoren. Je machtspositie binnen 
de organisatie, de geldende gedragscodes die er misschien zijn, de algemeen 
aanvaarde opvattingen over wat goed en fout is, je eigen geweten, zijn zulke 
factoren. We hebben gezien dat organisatie-ethiek en beroepsethiek zoals 
ze nu in de praktijk fungeren, nog onvoldoende aanknopingspunten bieden 
voor ethisch gedrag van en in organisaties. De rol van overheid, maatschap-
pij en groeperingen met een algemeen aanvaarde moraliteit blijkt enorm ver-
anderd, waardoor ze voor grote groepen mensen geen moreel kompas meer 
bieden. Globalisering maakt de zaken er niet eenvoudiger op. Multinationals 
lijken hun gang te kunnen gaan, maar worden toch op een gegeven moment 
teruggefloten door hun klanten of de publieke opinie die bepaalde misstanden 
niet langer tolereren. Organisaties staan dus voor de taak zich te ontwikkelen 
in de richting van meer belanghebbendenkapitalisme. Welke cultuur en leider-
schapsstijl hebben bedrijven hiervoor nodig? Daarover gaat hoofdstuk 2.


