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INTEGER LEIDERSCHAP

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G je eigen ethische maatstaven ontwikkelen;
    G het ethisch beleid van organisaties analyseren;
    G zakelijke situaties evalueren om te bepalen welke
        ethische stappen ondernomen moeten worden;
    G het scheppen van een ethisch positieve omgeving voor
        medewerkers. 
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INTEGER LEIDERSCHAP

Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Globale omschrijving:
        G filosofische leer van het goede handelen of goede
            leven, reflectie op de moraal;
        G het nadenken over wat wel en wat niet zou mogen,
            wat wel en niet goed of verantwoord is.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Globale omschrijving:
        G ethiek gaat dus over moraal, dus over wat in een
            bepaalde gemeenschap als vanzelfsprekend gedrag
            is aanvaard, en ook waarin de waarden en normen
            van die gemeenschap worden weerspiegeld.
            Waarden zijn uitgangspunten voor ons handelen;
            het zijn de idealen van goed leven die we in ons
            gedrag na willen streven. 
            Normen zijn gebaseerd op die waarden en vormen
            als het ware de spelregels van samenleven en
            samenwerken.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Voorbeelden hoe het niet moet, topje van de ijsberg:
        G Erik Staal e.a., Woningcorporatie Vestia;
        G Hubert -mister Maserati- Möllenkamp, Woningcorporatie
            Rochdale;
        G graaiende bestuurders scholengemeenschap Amarantis;
        G Libor-renteschandaal RABO;
        G woekerpolissen diverse verzekeraars;
        G smeergelden SBM Offshore aan Petrobras;
        G inkoopfraude bij Politie en Defensie;
        G ambtelijke omkooppraktijken bij automatiseerder
            Ordina;
        G graaiende bestuurders diverse ouderenzorginstellingen;
        G Staatsloterij die steeds ca. 8 miljoen onverkochte loten
            mee lieten doen, t.o.v. ca. 3 miljoen echt verkochte loten;
        G belastingfraude KPMG bij bouw nieuw hoofdkantoor.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Waarom ethiek bestuderen? 
        G De ethische beslissingen van een manager vormen
            de maatstaf voor de medewerkers en zetten de toon
            voor de organisatie als geheel.
        G Het huidige publiek kijkt steeds kritischer naar het
            gedrag van managers en hun organisaties, dit ook
            omdat het publiek zelf onderdeel is van die
            organisaties en zich graag goed en eerlijk wil voelen
            over zichzelf, collega’s en de organisatie waarin
            men werkt.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Waarom ethiek bestuderen? 
        G Een reputatie voor ethisch gedrag kan zich vaak
            vertalen in meer klanten en hogere winst voor het 
            bedrijf.
        G Hoewel het duidelijk is dat onwettige acties
            onethisch zijn, hebben managers dagelijks te
            maken met ethische beslissingen waar geen
            wettelijke richtlijnen voor zijn. 
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Waarom zijn ethische vragen vaak moeilijker dan ze
        lijken?
        G Er is vaak niet één ‘juist’ antwoord op ethische
            vragen. 
        G Apartheidvoorbeeld: is het beter om geld aan
            gesegregeerde landen te onttrekken of geld binnen
            die landen te houden en ze van binnenuit proberen
            te hervormen?
        G Het ‘zuivere waarheid’-voorbeeld: is het beter om
            een manager die ondermaats presteert naar een
            andere afdeling over te plaatsen, of is het beter om
            zijn nieuwe leidinggevende te waarschuwen voor
            het ondermaats presteren?
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat is ethiek en waarom is dit belangrijk?:
    F Enkele gewetensvragen:
        G Positiviteitsgoeroe Norman Vincent Peale en
            managementconsultant Ken Blanchard adviseren de
            volgende vragen te stellen:
            O Is het legaal? Overtreed ik de wet of het bedrijfs-
                beleid?
            O Is het evenwichtig? Is het eerlijk voor alle
                betrokkenen zowel op de korte als op de lange
                termijn? Bevordert het win-winrelaties?
            O Hoe zal ik erdoor tegen mijzelf aankijken? Zal ik
                trots op mezelf zijn? Zou ik me prettig voelen als
                mijn beslissing in de krant gepubliceerd werd?
                Zou ik me er prettig bij voelen als mijn gezin/
                familie ervan af wist?
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Op de grens van omkoping?:
    Z24 Internet zakennieuws / jan 2015:
    Een manager van een bedrijf had een aannemer opdracht
    gegeven een huis voor eigen gebruik te bouwen. Deze aan-
    nemer bracht ruim zes ton aan de opdrachtgever in rekening.
    Aan kosten was de aannemer echter ruim negen ton kwijt
    geweest.  In dit geval een verlies van 302.000 euro.
    Geen slimme aannemer, of was er meer aan de hand?

    Het bleek te gaan om een verdekte vorm van omkoping. Het
    bedrijf waar de manager werkte, had regelmatig grote
    opdrachten te vergeven aan aannemers. De aannemer had er
    dus belang bij de manager als privépersoon gunstig te stem-
    men. De rechtbank achtte bewezen dat de aannemer
    genoegen nam met een verlies van 3 ton bij de bouw van het
    huis in de verwachting dat hij in ruil opdrachten zou krijgen.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Factoren die het ethisch gedrag van de manager kunnen
    beïnvloeden:
    F de eigenschappen van de persoon:
        G mensen die geen sterk moreel besef hebben, zijn
            veel minder geneigd verkeerde dingen te doen als
            ze beperkt worden door regels, richtlijnen, functie-
            omschrijvingen of sterke culturele normen die
            dergelijk gedrag ontmoedigen;

        G mensen die wel een sterk moreel besef hebben,
            kunnen de fout ingaan door een organisatie-
            structuur en -cultuur die onethische gebruiken
            toestaat of stimuleert.    

12

INTEGER LEIDERSCHAP

Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Factoren die het ethisch gedrag van de manager kunnen
    beïnvloeden:
    F de cultuur van de organisatie:

Image courtesy of steven brown & usnews.com
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Factoren die het ethisch gedrag van de manager kunnen
    beïnvloeden:
    F de cultuur van de organisatie:
        G organisaties kunnen onethisch gedrag belonen: zo
            worden in sommige organisaties werknemers die 
            ‘te eerlijk’ zijn, gestraft (zijn niet ‘commercieel’);
        G sommige managers hebben manieren van denken
            ontwikkeld die ethische gedrag ontmoedigen, zoals:
            O winst-gaat-voor-allesmentaliteit: alleen finan-
                cieel succes is bepalend voor beslissingen;
            O uitbuitingsmentaliteit: de zorg voor anderen op-
                offeren voor eigen gewin: ik eerst, dan jij;
            O schone-schijnmentaliteit: het idee dat alles goed
                is, zolang men het publiek kan laten denken dat
                het goed is (politiek).
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Factoren die het ethisch gedrag van de manager kunnen
    beïnvloeden:
    F de structuur van de organisatie:
        G een goede organisatiestructuur omvat formele
            regels en regelingen die managers herinneren aan
            wat ethisch is, en bestraft degenen die in de fout
            gaan;

        G prestatiebeoordelingen die uitsluitend gericht zijn
            op resultaten, terwijl de manieren en de middelen
            die zijn gebruikt om die resultaten te bereiken,
            genegeerd worden, kunnen makkelijk leiden tot een
            toename van onethisch gedrag.  
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Factoren die het ethisch gedrag van de manager kunnen
    beïnvloeden:
    F het belang van de ethische kwestie:
        G er wordt meer aandacht besteed aan ethische
            kwesties wanneer er veel op het spel staat (het om
            veel geld gaat of er grote kans op schade is: Shell
            Nigeria, Imtech Polen/Duitsland).

        G bepalen wat nu grotere of kleinere ethische
            kwesties zijn, kan lastig zijn.  
            Als bijv. het accepteren van een omkoopsom illegaal
            is, hoe zit het dan ethisch met het accepteren van
            een omkoopgift in natura? 



Wees een betrouwbare medewerker van de organisatie:

Doe niets onwettigs of onfatsoenlijks dat de organisatie kan schaden:

Wees goed voor je klanten:

1:  Houd je aan de regels betreffende veiligheid, gezondheid, beveiliging.
2:  Wees hoffelijk, respectvol, eerlijk en rechtvaardig.
3:  Maak je niet schuldig aan het gebruik van illegale drugs en alcohol.
4:  Regel je persoonlijke financiën op een goede manier.
5:  Verzuim niet en wees punctueel.
6:  Volg instructies van leidinggevenden op.
7:  Gebruik geen grove taal.
8:  Kleed je op passende wijze.
9:  Overtreed geen wetten betreffende wapenbezit.

1:  Doe je werk in overeenstemming met alle wetten.
2:  Doe geen betalingen voor onwettige doelen.
3:  Steekpenningen zijn verboden.
4:  Vermijd (privé)activiteiten die je plichten voor de organisatie in de weg staan.
5:  Breng geen vertrouwelijke informatie naar buiten.
6:  Houd je aan de anti-kartel- en handelsbepalingen.
7:  Houd je aan alle boekhoudkundige regels en controlemechanismen.
8:  Gebruik geen bedrijfsbezittingen om er persoonlijk beter van te worden.
9:  Als werknemer word je persoonlijk aansprakelijk gesteld voor bedrijfskapitaal.
10: Verspreid geen verkeerde of misleidende informatie.
11: Neem beslissing die niet door persoonlijk gewin worden geleid.

1:  Zorg ervoor dat je productadvertenties niet misleidend zijn.
2:  Voer je taken zo goed mogelijk uit.
3:  Maak goederen en diensten van de hoogst mogelijke kwaliteit. 
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Factoren die het ethisch gedrag van de manager kunnen
    beïnvloeden:
    F de nationale cultuur:
        G voor organisaties is het altijd een lastige kwestie
            welke gedragscode moet worden gebruikt bij het
            opereren in vreemde landen. 
            O Als een Europees bedrijf een textielfabriek heeft
                in een land waar kinderarbeid ‘normaal’ is, zoals
                in Bangladesh, moet dat bedrijf dan ook van
                kinderarbeid gebruikmaken?
            O Of, als een Europees oliebedrijf in een ontwikke-
                lingsland opereert waar nauwelijks milieuwet-
                geving bestaat, moet dat bedrijf dan milieu-
                maatregelen treffen die binnen Europa wel
                normaal zijn?
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Hoe kunnen organisaties ethisch gedrag stimuleren?:
    F Een betere selectie van personeel:
        G Probeer via de sollicitatieprocedure van het bedrijf
            ethisch ongewenste sollicitanten te weren. 

    F Een ethische gedragscode ontwikkelen: 
        Clusters van ethische gedragscodes die vaak in 
        bedrijven worden gehanteerd (zie hierna):
        G wees een betrouwbare medewerker van de
            organisatie;
        G doe niets onwettigs of onfatsoenlijks dat de
            organisatie zal schaden;
        G wees goed voor je klanten;
        Uiteraard dient het topmanagement gestelde
        ethiekcodes serieus te nemen (!)
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Hoe kunnen organisaties ethisch gedrag stimuleren?:
    F Geef leiding door een voorbeeld te stellen:
        G het gedrag van het topmanagement is het meest
            van invloed op iemands ethisch of onethisch gedrag.

    F Stel realistische taakdoelen:
        G onduidelijke doelen, of doelen die onrealistische
            eisen stellen   -breng hoe dan ook nieuwe klanten
            binnen!-,   kunnen werknemers stimuleren zich
            onethisch te gedragen.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Hoe kunnen organisaties ethisch gedrag stimuleren?:
    F Bied een ethiektraining aan:
        de voordelen hiervan zijn:
        G versterking van de normen van de organisatie;
        G werknemers worden er zo aan herinnerd dat de
            topmanager ethiek prioriteit geeft;
        G er ontstaat verduidelijking van welke handelwijzen
            wel en welke niet zijn toegestaan;
        G discussies kunnen het besluit van een manager om
            een ethisch standpunt in te nemen, versterken 
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Hoe kunnen organisaties ethisch gedrag stimuleren?:
    F Voer uitgebreide beoordelingsgesprekken:
        G neem hierin een bespreking op van de manieren en
            middelen die worden gebruikt om werkresultaten te
            bereiken, en van de resultaten zelf.

    F Voer onafhankelijke sociale audits uit:
        G laat een buitenstaander de beslissingen en prak-
            tijken aan de hand van de ethiekcode van de
            organisatie beoordelen. 
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Hoe kunnen organisaties ethisch gedrag stimuleren?:
    F Stel ethiekfunctionarissen aan:
        G deze vertrouwenspersonen krijgen op deze wijze
            informatie van werknemers die hen kunnen raad-
            plegen in eerlijkheidskwesties, waardoor het
            ethische klimaat van het bedrijf verbeterd kan
            worden.       
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat de manager (jij) als individu kan doen:
    F Belangrijke overwegingen:
        Individuele personen maken om een aantal redenen
        slechte keuzes: 
        G de betreffende persoon of de organisatie is
            onvolwassen;
        G het economisch eigenbelang is overweldigend groot;
        G speciale omstandigheden zijn belangrijker dan
            ethische overwegingen;
        G mensen hebben niet geleerd hoe ze ethische
            beslissingen moeten nemen;
        G mogelijke beloningen zijn van groter belang dan
            mogelijke straf voor onethisch gedrag;
        G de overheersende houding is: ‘In oorlog, liefde en
            zakendoen is alles geoorloofd.’ 
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Wat de manager (jij) als individu kan doen:
    Individuele personen kunnen zich meer ethisch
    gedragen door:
    F het beleid van hun organisatie ten aanzien van ethiek
        te kennen;
    F te anticiperen op onethische conflicten;
    F na te denken alvorens te handelen;
    F zichzelf ‘wat als’-vragen te stellen, zoals ‘wat zijn de
        gevolgen als ik op deze wijze handel?’;
    F meningen van anderen te vragen;
    F ervoor te zorgen niet geïsoleerd te raken;
    F door te doen wat volgens hen in alle eerlijkheid juist
        is.
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Ethisch screenen:
    Ethisch screenen is het nemen van een weloverwogen
    beslissing via een ethiektest, zoals:
    L stap 1: verzamel de feiten.  Bekijk eerdere, vergelijkbare
                     beslissingen en toepasbare ethische regels;
    L stap 2: definieer wat de ethische kwesties zijn. Praat over
                     de situatie om de kwesties op te helderen;
    L stap 3: stel vast welke partijen met de beslissing te
                     maken krijgen. Zorg ervoor dat alle mensen op wie
                     de beslissing betrekking heeft, worden
                     meegenomen.
    L stap 4: onderzoek de gevolgen. Concentreer op de
                     uitkomsten die het meest waarschijnlijk optreden,
                     m.n. die met negatieve gevolgen;
                                            >> 
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Ethische richtlijnen ontwikkelen

  

M Ethisch screenen:
    Ethiektest, vervolg:
    L stap 5: denk na over je karakter en integriteit.  Is de
                     beslissing die je neemt voor jou persoonlijk
                     acceptabel? is. Zou je achter de beslissing staan
                     als deze openbaar zou worden?
    L stap 6: denk creatief na over alternatieven. Overweeg bij
                     ethische kwesties een aantal verschillende
                     manieren van aanpak;
    L stap 7: volg je intuïtie. Vraag jezelf of de beslissing voor je
                     gevoel goed is;
    L stap 8: zorg ervoor dat je je beslissing kunt verdedigen.
                     Denk na over hoe je aan anderen gaat uitleggen wat
                     je van plan bent te doen.


