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Inleiding Strook
Voor u ligt de laatste Strook van het jaar 2011, met als titel: Transactionele Analyse en Ethiek,
een hechte relatie.

In de basis houding die de TA beoogt: Ik ben OK en jij bent OK liggen de wortels voor de hechte
band die de TA van het begin af aan met de ethiek beoogt. Of we altijd doen wat we beweren, is
een andere kwestie...
In de Strook van juni 2011 bepleit Ken Mellor dat een autonoom persoon niet alleen de vaardigheden intimiteit, spontaniteit en bewustzijn ervaart maar dat ook integriteit daarbij hoort.
Hoeveel behoefte er is om ook in het onderwijssysteem met ethiek bezig te zijn leest u in een
mooi verslag van Nico van Uitert: Ethiek binnen de schoolmuren.
In dit nummer beschrijft Maarten Kouwenhoven op zijn bekende heldere manier over hoe we
samen kunnen bouwen aan onze eigen integriteit en daarmee aan een integere samenleving. Hij
introduceert een interessant nieuw TA concept; Het geïntegreerde Oudersysteem.
Nelly Micholt deelt haar overwegingen met ons uit haar TA groepssupervisie praktijk. Zoek de
zeven fouten, is de intrigerende titel. Zij geeft u als lezer een uitdagende opdracht.
De bijlagen kunt u bewaren als naslagwerkje of als oefenmateriaal bij training en opleiding.
Uit mijn eigen psychotherapie praktijk leg ik u een aantal waargebeurde casus voor, met de vraag:
wat zou u doen?
De TA journal van april 2011 (die vorige week mijn bus in rolde) heeft als hoofdthema: In dialoog
met Ethiek. Het onderwerp boeit blijkbaar vele TA-beoefenaars wereldwijd.
De Ethische dialoog gaat voor mij onder andere over vragen zoals:
Doe ik het goede? Doe ik het goed genoeg? Is het goed voor mij? Is het goed voor ons? Is het
goed voor anderen? Is het goed voor onze samenleving, voor de toekomst en het grotere geheel
waar wij met alle levende wezens met de aarde en de natuur deel van uit maken?
Vragen om antwoorden die weer vragen zullen oproepen. Debatteren over ethische vragen dient
nooit te stoppen maar altijd door te gaan en het doel van een ethische dialoog is niet om na te
gaan wat goed of verkeerd is, schrijven Anne de Graaf en Joost Levy. Het doel is om steeds meer
bewust te worden van de keuzes die we in ons leven maken, zelfs als die onethisch zouden zijn.
Ik hoop dat deze Strook u als lezer zal stimuleren in uw verdere bewustwording van de hechte
band tussen Transactionele Analyse en Ethiek.
Marijke Arendsen Hein

Van de redactie

De redactie dankt van harte Marijke Arendsen Hein om de taak als ‘gastredacteur’ op zich te nemen. Het boeiende thema Ethiek heeft blijkbaar velen in de Nederlandstalige regio bewogen tot
het schrijven van boeiende artikelen en weergaven van wat er leeft in de TA-wereld en daarbuiten.
De redactie wil ook alle auteurs bedanken voor hun ruime bijdrage. Het enthousiasme resulteerde
in overvloed van artikelen waardoor we twee nummers aan dit thema kunnen wijden. Jullie krijgen in juni deel twee met nog meer bijdragen van enthousiaste auteurs. Veel leesplezier.
Namen de redactie,
Marleen Dehondt
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Ethiek binnen de schoolmuren
Nico van Uitert

Inleiding
Een onderwijsorganisatie werkt aan de toekomst van Nederland en staat middenin het maatschappelijke
speelveld. Naast het veelvoud aan interacties op allerlei niveaus binnen de organisatie zijn er ook talloze
contactmomenten met een rijk scala aan groeperingen uit de maatschappelijke omgeving.
Het verzoek om voor de Strook een artikel te schrijven over ethiek en onderwijs nodigt uit tot nadenken
over de plaats die ethiek in het dagelijkse werk op een scholengemeenschap inneemt.
Ethische dilemma’s spelen zich af op alle niveaus in de onderwijsorganisatie. Niet alleen intern maar ook
tussen de onderwijsorganisatie en de relevante omgeving is met een zekere regelmaat sprake van situaties waarbij ethiek om de hoek komt kijken.
Dit artikel beperkt zich tot ethiek in de klas.

Het toegepaste referentiekader voor dit artikel
wordt gevormd door de ethische richtlijnen zoals
beschreven door M. Thunnissen (2007) gebaseerd
op de ethische code van de EATA (de Europese
organisatie voor TA).
Belangrijke elementen van de ethische richtlijnen
Houding t.o.v. collega’s en cliënt (leerkracht en
leerling)
Waardigheid
Autonomie
Bewustzijn
Verantwoordelijkheid
Basispositie Ik+/Jij+
Contractuele relatie
Geen schade toebrengen
Geen exploitatie
Voorafgaand aan Ethiek in de klas nog even dit. In
het onderwijs zijn heel veel enorm betrokken en
bevlogen mensen met hart en ziel aan het werk
om leerlingen te helpen zich de leerstof eigen te
maken. Naast lesgeven over de leerstof begeleiden
zij leerlingen op weg naar volwassenheid, springen in de bres als dat nodig is en maken veelvuldig
hèt verschil in de ontwikkeling van jonge mensen.
Iedereen die zich wel eens heeft verdiept in de
vraag hoe leren nu eigenlijk echt gaat en het on-
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derwijsleerproces heeft proberen te ontrafelen
weet hoe buitengewoon ingewikkeld leren is door
wat er allemaal bij komt kijken en door de grote
hoeveelheid factoren die meespelen.
Er is grote diversiteit in de manier waarop mensen
leren en lesgeven, wat hun denkgewoontes zijn en
onder welke omstandigheden ze aan het leren of
lesgeven zijn. Meespeelt ook het verschil in talent,
de sociale achtergrond van lesgever en leerling en
hun verschillende normen- en waardepatronen en
scripts. Niet bij iedere leerling gaat de ontwikkeling van het brein in hetzelfde tempo.
Leren is een uitdaging.
Lesgeven ook.
Bovendien is onderwijzen meer dan lesgeven. De
leerkracht vervult een belangrijke voorbeeldrol.
Hij/zij is deels ook opvoeder en op de pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten wordt een
steeds groter beroep gedaan. Dat is zeker het geval
in de Randstad met veel leerlingen die met een
complexe achtergrond naar school komen.
Wat zou het mooi zijn als de onderwijsprofessionals
de dimensie ethiek meer specifiek en meer bewust
koppelen aan hun deskundigheid en verbinden
met de passie waarmee zij zich inzetten voor het
welbevinden en het welslagen van hun leerlingen.

Ethiek in de klas
Klas 3VWO druppelt ’s morgens het eerste uur de
klas binnen voor een lesdag van acht lesuren. Het is
de start van een reeks van (communicatieve) transacties tussen de klasgenoten onderling en met de
verschillende docenten van die lesdag.
Een scala aan al dan niet heimelijke Transacties,
Scriptreacties en Spelen passeert de revue in de
loop van zo’n lesdag.
Bekeken vanuit de invalshoek ethiek valt er aardig
wat te reflecteren over een gemiddelde lesdag.
Docent: Zo jongelui, waar waren we gebleven?
Leerlingen: Op bladzijde 123 mijnheer.
Docent: OK. Wie heeft er vragen over het huiswerk?
Leerlingen: Geen spontane reactie.
Docent: Mooi zo! Ik pak de draad op bij
hoofdstuk 8 paragraaf 3; het ontstaan
van aardbevingen …

Herkenbaar?
De ervaring leert dat de doorsnee docent in 50 minuten tijd een klas leerlingen iets wil bijbrengen.
Hier staat met nadruk – iets – omdat het in veel
gevallen aan het begin van een les voor een leerling
niet of onvoldoende concreet duidelijk is wat het
leerdoel is. Of anders geformuleerd:‘Het is de vraag
of er wel in elke les in Nederland sprake is van een
expliciet contract’.
Ook bij het opgeven van huiswerk is niet elke docent heel specifiek. Hoe vaak komt het niet voor
dat leerlingen thuis komen en eigenlijk niet weten
wat er van ze wordt verwacht. Het fenomeen ‘onverwachte overhoring’ dat nogal eens als een soort
zwaard van Damocles wekenlang boven het hoofd
van de leerlingen hangt, draagt niet bij aan de voor
goed leren benodigde gemoedstoestand.
Vermoedelijk wordt ook de contractuele relatie
tussen de leerkracht en de leerling niet altijd expliciet verduidelijkt. Voor leerlingen kan dat verwarrend zijn. Wat wordt er van me verwacht? Wanneer
doe ik het dan goed? Hoe moet ik dat aanpakken?
Waar ben ik aan toe met mevrouw E. van Engels?
Wat kan wel en wat mag niet?
Een ander aspect van ethiek in de klas is de grondhouding van waaruit de professional de leerlingen
tegemoet treedt.

Basispositie Ik+/JijDocent A: Deelt de toetsresultaten van wiskunde uit
in klas 3 HAVO. Bij het nakijken gisteren
heeft hij zich al geërgerd aan de antwoorden van Marieke en hij voelt zich niet
serieus genomen.
Docent A: Hardop in de klas. Nou Marieke het is weer
het oude liedje, je hebt het natuurlijk weer
niet geleerd hè, hier heb je je welverdiende
2, je hebt zeker weer zitten losbollen dit
weekend in plaats van mijn vak te leren,
dat wordt helemaal niks met jou.

Een alternatief is Ik+/Jij+:
Docent B: Bij het nakijken blijkt dat Marieke een 2
scoort. De docent vindt dat vervelend.
Hoe zou Marieke het binnenkrijgen dat ze
alweer een onvoldoende krijgt? Wat is er
toch aan de hand? Toch maar eens met
haar spreken.
Docent B: Deelt de toets uit. Observeert hoe Marieke
de onvoldoende incasseert. Behandelt de
toets en gaat extra in op de onderdelen die
het slechtst gemaakt zijn door de hele klas.
Vraagt aan Marieke aan het einde van de
les - wil je in de pauze even naar me toekomen want ik wil het met je hebben over
hoe het gaat bij wiskunde.
Marieke: Ok.
Pauze
Docent B: Fijn dat je er bent. Wat vind je van die
onvoldoende?
Marieke: Balen.
Docent B: Wat maakt dat het je niet lukt bij wiskunde?
Marieke: Ik kan me niet concentreren thuis want
mijn moeder is heel erg ziek en op school
moet ik daar ook vaak aan denken.
Docent B: Wat scheelt je moeder? Waarover maak je
je zorgen?
Marieke: Mijn moeder heeft kanker in een vergevorderd stadium.
Docent B: Jeetje Marieke wat erg! Ik begrijp heel goed
dat je daar erg mee bezig bent. Wat wil je
daar nu over kwijt?
Marieke: Even niks.
Docent B: OK. Wat heb je nodig om met wiskunde
niet teveel achterop te raken?
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Het komt voor dat een leerkracht in de klas tijdens
de les negatieve strooks uitdeelt. Soms spreekt een
docent daarbij in negatieve termen en vanuit Ik+/
Jij- over de persoon van de leerling in plaats van op
basis van Ik+/Jij+ feedback te geven op gedrag en/
of op het (onderwijsleer)proces.
Als veel docenten voornamelijk vanuit Ik+/Jijopereren doet dat iets met de veiligheid in de klas
en het kan op den duur een negatief effect hebben
op de leerlingen en zelfs schade toebrengen.
In de dagelijkse praktijk valt op dat er docenten zijn
die dergelijk gedrag verwarren met kritisch zijn en
die hun gedrag verdedigen met de uitspraak “maar
ik mag toch zeker wel kritisch zijn?!”. Ze maken dan
geen onderscheid tussen KO- en KO+. Soms omdat hun repertoire niet toereikend is. Soms vanuit
Script. Zij kennen het verschil niet tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke negatieve strooks
en hebben niet geleerd om feedback te geven van
uit de basispositie Ik+/Jij+.
Op bewustzijnsniveau kan de docent uit het
voorbeeld hierboven behoorlijk wat slagen maken. Bewust zijn van de waarde van een specifiek
leerdoel. Bewust zijn van de diversiteit in het leren
door de leerlingen met de daarbij behorende behoefte aan variatie in uitleg, werkvorm en toetsing.
Bewustzijn van bewustzijn.
Een praktijkvoorbeeld over bewustwording:
Tijdens rapportvergadering:
Teamleider (voorzitter rapportvergadering)
Jan (docent Nederlands)
Teamleider: Wat maakt dat Ruud Pieters (leerling) bij
jou een 4 op het rapport krijgt?
Docent Jan: Ruud doet niet wat ik zeg. Hij werkt er
niet voor.
Teamleider: Hoe bedoel je dat?
Docent Jan: Nou net wat ik zeg. Ruud voert niks uit.
Teamleider: Hoe krijgen we die onvoldoende weg?
Docent Jan: We!? Ruud moet eens aan het werk gaan
en in de klas opletten!
Teamleider: Welke rol kan jij daarin spelen Jan?
Docent Jan: Ik? Ik heb Ruud al diverse keren gezegd
dat hij eens iets moet gaan doen.
Teamleider: Welke andere opties heb je om Ruud te
helpen beter te presteren?
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Docent Jan: Hoezo ik, opties? Die jongen moet
gewoon gaan werken. Hij is gewoon lui.
Dat zeg ik al twee maanden.
Teamleider: Misschien heb je gelijk maar blijkbaar
heeft het niet gewerkt door hem dat te
zeggen. Heb je een idee wat jij zou kunnen doen om Ruud te motiveren zijn onvoldoende bij het volgende rapport weg
te werken? Over het algemeen hebbende
leerlingen bij jou goede cijfers en word je
gewaardeerd. Dat weet je toch wel?

Er kan hier sprake zijn van een parallel proces, als
de teamleider docent Jan kan motiveren en inspireren dan zal Jan dat misschien ook gaan doen met
Ruud.
Docent Jan voelt zich geen probleemeigenaar,
hij miskent (of is zich onvoldoende bewust van)
de positieve invloed die hij vanuit zijn voorbeeldrol kan uitoefenen op leerling Ruud, benut zijn
potentieel als professional onvoldoende en werkt
niet vanuit de Ik+/Jij+ grondhouding. Bewustzijn
houdt ook in dat je je Volwassene goed kunt inzetten. De teamleider uit het bovenstaande voorbeeld
kan bijvoorbeeld vragen naar de concrete feiten die
mede oorzaak zijn van de onvoldoende. Hoeveel
tijd besteedt Ruud aan zijn huiswerk voor het vak
van docent Jan? Wat zijn de specifieke leerproblemen die Ruud heeft?

Waardigheid
Bij waardigheid kun je denken aan eigenwaarde en
respect. De term waardigheid slaat ook op het gedrag. Zowel de leerling als de docent mogen zich
bewust zijn van hun eigenwaarde en daarnaar handelen.
Als je het dagelijkse communiceren op een schoolplein of in de gangen van een school waarneemt
dan valt op dat hoffelijkheid, beleefd taalgebruik en
respect niet altijd de boventoon voeren.
In de jeugdtaal en/of in de straattaal komen uitdrukkingen voor waarvan de leerlingen niet altijd
de juiste lading en betekenis weten maar die beslist
wel een negatief effect kunnen hebben op de ander bij het gebruik ervan.Voorbeelden daarvan zijn
uitspraken over kanker met daarachter nog andere

uitdrukkingen soms betrekking hebbend op familieleden van de ander.
Waardig gedrag heeft o.a. ook te maken met zelfbeheersing, beleefdheid en de bereidheid de ander
in zijn/haar waarde te laten en rekening te houden
met de gevoeligheden van de ander zonder daarbij
jezelf weg te geven. Dergelijke aspecten spelen een
rol in de klas als er bijvoorbeeld Nederlanders met
diverse culturele, religieuze en/of internationale
achtergronden zitten.
Het kan buitengewoon goed werken om leerlingen te leren elkaar elke dag een positieve strook te
geven. Dit kan de sfeer in de klas doen veranderen
en helpen dat een ieder zijn eigen waarde meer
gaat ervaren.

Autonomie
Ieder leert voor zichzelf. Iedereen moet het leren
zelf doen. Je kunt het wel samen doen maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat je zelf iets onder
de knie moet krijgen. Een belangrijk aspect daarbij
is dat je daarin ook je eigen weg moet vinden en
dat je de lesstof en vaardigheden op autonome wijze je eigen moet kunnen maken. Overigens leer je
niet voor school maar voor het leven. En de leraar
speelt daarbij een significante rol.
Hulp bij het leren studeren door de docenten is
vanzelfsprekend welkom. Zeker omdat echt leren
studeren merkwaardigerwijs veelal impliciet wordt
gelaten. Het bewust leren studeren en de vaardigheid verwerven om met verschillende leerstijlen
uit de voeten te kunnen gebeurt nog vrij weinig.
Dat is opvallend want het heeft beslist voordelen
om wel over die studievaardigheid te kunnen beschikken omdat niet elke leerstijl in elke situatie de
meest effectieve is.
Hulp mag echter niet doorslaan naar Redden. De
psychologische boodschap van de Redder, die
daarbij opereert vanuit de basispositie Ik+/Jij-, is
dat de ander het veel minder goed zelf kan. De
autonomie komt in het gedrang. De leerling komt
in een afhankelijke positie in plaats van dat hij het
zelf leert doen.
De docent speelt een belangrijke rol bij het leren
door leerlingen. Hij weet meer van het vak en hij is
een volwassene. Bovendien beoordeelt hij de pres-

taties van de leerling. Daardoor ontstaat een mate
van ongelijkwaardigheid. Het is belangrijk dat de
docent extra alert (bewustzijn) is op de balans tussen autonomie en symbiose. Ook dient de docent
er voor te waken dat er geen ongezonde symbiose
ontstaat.
Het gedrag van de docent dient bij te dragen aan
het vergroten van de ‘leerkracht’ van de leerling.
Daarbij is regelmatige reflectie van de docent op
het onderwijsleerproces belangrijk. Niet alleen
reflectie over de voortgang maar zeker ook over
de eigen rol daarbij. Vragen als “wat maakt dat deze
interventie effectief was en die andere niet” en “in hoeverre is mijn handelwijze ethisch verantwoord” kunnen
helpen meer inzicht en bewustwording van eigen
doen, denken, voelen te verkrijgen en te voorkomen dat de autonomie van de leerling in het gedrang komt.
Dit is vooral belangrijk als het gaat om de zogenaamde zorgleerlingen met een meer dan gemiddelde kwetsbaarheid. Onderzoek binnen één van
de grootste samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs in Nederland - Koers VO (regio
Rijnmond) - laat zien dat één van de aandachtspunten is dat docenten in hun zorgtaak (schoolbesturen hebben een wettelijke zorgplicht) nogal eens
doorschieten en de leerling te lang ‘onder zich’
houden en te laat de ambulante begeleiding en/
of externe deskundige hulp inschakelen. Dat is een
belangrijk actueel gegeven sinds de recente wetgeving over Passend Onderwijs en de veranderende
rol voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De beweegredenen van de docent om zelf
door te schieten in de begeleiding van een leerling
en die begeleiding te lang door te zetten alvorens
externe deskundige hulp in te schakelen kunnen
voortkomen uit de eigen behoefte aan erkenning.
De docent kan aan die rol veel ontlenen. De balans
tussen autonomie en gezonde symbiose wordt op
deze wijze verstoord.
Voorbeeld van doorschietende begeleiding
door een school
Een leerling afkomstig van een collega school
wordt als een zij-instromer in leerjaar 3 VMBO
aangemeld.
De intake levert het volgende beeld op:
Gedragsproblematiek (grof taalgebruik, vechtpartijen, mishandeling en bekend bij politie)
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Een rechercheur van politie die een pleidooi
houdt voor de leerling vanwege de gezinssituatie

maakt dat het niet altijd gemakkelijk uit Spelmatig
gedrag te komen.

Besloten wordt, na gesprekken met de leerling en met de moeder, om de leerling de eerste
3 maanden van het schooljaar als gastleerling op
te nemen en dan in december te evalueren. Dit
wordt vastgelegd in het leerlingenvolgsysteem.
De mentor is de spil in de begeleiding. In december wordt op basis van de evaluatie besloten dat de
leerling mag blijven omdat het qua gedrag redelijk
ging en er ook met het thuisfront nauwelijks problemen waren opgetreden.
In de periode na december vervalt de leerling snel
in oud gedrag. Diefstal, wapenbezit en de eigen
moeder doet aangifte tegen de leerling. De cijfers
en het gedrag zijn slecht. De mentor bespreekt dit
met de teamleider. Diverse gesprekken met de leerling en met het thuisfront volgen. De leerling wordt
in het zorg adviesteam (ZAT) ingebracht. Uiteindelijk schakelt de school externe hulpverlening in.
De situatie wordt iets minder explosief.
Tijdens de overgangsvergadering besluit het team
dat de leerling wordt bevorderd buiten de norm
om, omdat er vakinhoudelijke potentie is en omdat
de leerling bij zittenblijven die 3e klas negatief zal
beïnvloeden.
In de examenklas doen zich weer dezelfde soort
problemen voor. Slechte cijfers en ongewenst gedrag. Het team acht het behalen van het diploma
een onhaalbare zaak en adviseert de overstap naar
MBO niveau 1.
Ouders mailen naar de mentor dit advies te zullen
opvolgen.

Een voorbeeld van ongezonde symbiose
waarin dat extra moeilijk was
In de eindexamenklas verbetert een drietal jongens
een cijfer in de agenda van de lerares Engels die
even het lokaal had verlaten.
De lerares heeft dat cijfer echter al in het digitale
volgsysteem ingevoerd en de leerlingen lopen tegen de lamp.
De teamleider straft de betrokken jongens die overigens toegeven deze ongewenste actie te hebben
ondernomen. Zij krijgen het cijfer 1, mogen deze
periode niet herkansen en moeten in de richting
van de docente Engels een concrete actie ondernemen waarin zij hun spijt betuigen en de werkrelatie
met de docente herstellen.
Het bestuur ontvangt een klacht van de ouders van
de jongens met de argumentatie dat de straf onevenredig zwaar is en de leerlingen benadeelt in
hun slagingskansen. Daarbij gaat het met name om
het feit dat het ontzeggen van de herkansing zwaar
weegt voor de ouders.
Het bestuur grijpt in het proces in en nodigt de
ouders uit om samen met hun zoon op school te
komen.

In een reflecterend gesprek zijn de betrokken teamleider en mentor het er over eens dat al direct bij de
intake externe deskundige hulp ingeschakeld had
moeten worden. Dan had op basis van de professionele input en de voorliggende feiten van de vorige
school een besluit genomen kunnen worden.
Het tweede moment om als school niet te blijven
doorbegeleiden en externe deskundigheid in te
schakelen was de voorbereiding van de overgangsvergadering van leerjaar 3 naar leerjaar 4.
Het thema symbiose kan ook spelen op het moment dat er een conflict bestaat tussen de ouders
van een leerling en de school. Als er tussen de ouders en hun kind een ongezonde symbiose bestaat
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De gesprekken met twee ouderparen en hun zoon
verlopen prima. De leerlingen bekennen schuld
en zijn ervan doordrongen een ernstige misstap te
hebben begaan en ze beseffen daarmee het vertrouwen van de docente Engels te hebben geschonden.
Er volgt een werkbare oplossing waarmee partijen
tevreden zijn.
Het gesprek met ouderpaar nummer drie en hun
zoon verloopt veel stroever. Gedurende het gesprek
waarin de ouders niet willen/kunnen bewegen
ontstaat bij het bestuur de indruk dat hier nog iets
anders meespeelt. Het komt vaker voor dat ouders
eenzijdig partij kiezen voor hun kind. Dit ouderpaar doet dat in extreme mate voor hun(naar later
in het gesprek blijkt), geadopteerde zoon.
Het bestuur informeert ouderpaar nummer drie
over de afspraken die zijn gemaakt met de eerste
twee ouderparen en de medeleerlingen van hun
zoon. Er verandert iets in hun houding en het vervolg van het gesprek verloopt veel beter. Navraag
van het bestuur brengt aan het licht dat zij aan
zichzelf als adoptie ouders extra hoge eisen stel-

den en vonden dat zij koste wat kost achter hun
kind moesten blijven staan zelfs als hij (in dit geval)
zeer onethische dingen doet die de school uiteraard niet kan tolereren. Een beetje teveel van het
goede waardoor het belang van hun adoptiezoon
objectief gezien wordt geschaad. Een ongezonde
symbiose?

De ideale situatie is dat een docent deel uitmaakt
van een team waarin hij van zijn collega’s en zijn
teamleider waardering ontvangt, waarin hij zich
veilig voelt, ethische dilemma’s kan bespreken en
waar ook een sfeer is waarin je eens kunt uitspreken dat je het moeilijk hebt met iets of als de situatie je zorgen baart.

Verantwoordelijkheid

Geen exploitatie

In een klas ben je als onderwijsprofessional verantwoordelijk voor vakinhoudelijk juiste up to date
informatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor
de organisatie van de les. Wat wordt er behandeld?
Hoe organiseer je het werken van de leerlingen tijdens die les? Welke leerdoelen zijn er en hoe informeer je de leerlingen daarover?
Je bent er verantwoordelijk voor dat er op een gevarieerde manier geleerd wordt door de toepassing
van een variatie aan activerende werkvormen.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor goede aansluiting van de lesstof op het voorgaande en navolgende leerjaar.
De docent is ook verantwoordelijk voor toetsing
op het juiste niveau. Tijdige informatie en goede
planning van de toetsen is essentieel net als het toepassen van de RTTI methodiek. Dit houdt in dat
de leerlingen niet alleen getoetst worden op repeteren maar ook op toepassing (T-bekende situatie
en T-onbekende situatie) en inzicht.
Naast al deze vakinhoudelijke en vakdidactische
zaken is de docent ook verantwoordelijk voor
de gang van zaken tijdens de les, het klassenmanagement. Naast de vakbekwaamheid spreken we
daarom ook wel over beroepsbekwaamheid. Normen en waarden in de klas, veiligheid, professionele
communicatie, uitvoeren gedragscode, het managen van groepsprocessen en het voorkomen of juist
omgaan met conflicten, inspireren, bemoedigen,
coachen enzovoort.
De docent kent dus vele verantwoordelijkheden.
Dat maakt het ook tot een fascinerend en geen gemakkelijk beroep.
Het is onethisch handelen als de docent zich aan
deze bij zijn taak horende verantwoordelijkheden
onttrekt. Het is evenmin ethisch als de docent geen
verantwoording aflegt.
Onder verantwoordelijkheid valt ook dat een docent een collega aanspreekt op zijn professionaliteit
bij onethisch gedrag.

Dat is een interessant thema.Want wat is exploitatie?
In hoeverre is het exploitatie als een school voor
praktijkonderwijs de leerlingen inzet bij het dagelijkse werk op de school? Bijvoorbeeld baliedienst
of de telefoon aannemen? Of bij het verzorgen van
een diner pensant van het schoolbestuur met docenten? Voor de leerlingen is het een oefening (levensecht leren) in de praktijk. Ze worden gecoacht
en ontvangen feedback. Het resultaat komt in hun
portfolio.
Wat te denken van de volgende situatie? Een slimme leerling uit groep acht die al wel 5 rekenboekjes
verder is dan de klas die steeds voor de leerkracht
allerlei klusjes moet doen zoals kopietjes maken.
Wanneer is het exploitatie en wanneer niet?
Het wordt niet OK als de leerlingen van Horeca &
Toerisme, zonder daarvoor gevraagd te zijn en zonder er een vergoeding voor te ontvangen, worden
ingezet bij het verzorgen van een privé diner van
een personeelslid van de school op zaterdag. Het is
ook niet OK als er psychologische druk zou worden uitgeoefend op die leerlingen. Maar het is wel
OK als de leerlingen van Horeca & Toerisme in het
kader van hun praktijkopleiding worden ingezet
om een diner te verzorgen voor het afstudeerjaar.

Geen schade toebrengen
Het spreekt voor zich dat leerlingen geen schade
mag worden toegebracht. Het kan echter wel voorkomen dat er onbewust (en onbedoeld) psychologische schade ontstaat door de wijze waarop een
docent omgaat met een leerling. Een opmerking
kan diepe wonden veroorzaken of onzekerheid
omtrent de eigen capaciteiten veroorzaken met alle
gevolgen van dien.
Als we even terug gaan naar het voorbeeld van
Marieke en haar docent wiskunde van pagina 7.
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Docent: Nou Marieke het is weer het oude liedje, je
hebt het natuurlijk weer niet geleerd hè, hier
heb je je welverdiende 2, je hebt zeker weer
zitten losbollen in het weekend in plaats van
mijn vak te leren, dat wordt helemaal niks
met jou.
Marieke: Is erg verlegen en onzeker. Dit is nu al de
zoveelste keer dat de docent een dergelijke
opmerking maakt. Ze durft geen tegengas
te geven en zegt maar
niks. Bovendien werkt ze thuis trouw met
de moed der wanhoop keihard aan haar
wiskunde.
Door de opmerking van de docent doet ze er
nog een schepje bovenop.
Marieke trekt zich steeds verder terug in de
klas. Er is niets meer over van het vrolijke
spontane meisje dat als de beste van haar
klas naar de middelbare school ging.

Op de school van Marieke was de docent wiskunde geen uitzondering. Uiteindelijk heeft
Marieke door keihard te werken haar atheneum
diploma behaald en is zij weer opgebloeid aan de
universiteit waar ze uiteindelijk als vierde van haar
jaargenoten afstudeerde in een bèta-studie.
Marieke legt desgevraagd uit dat de universiteit
in het begin wel lastig was maar dat je daar in
een stimulerende leeromgeving werkcolleges had,
waarin indien nodig extra uitleg gegeven werd
door studenten-assistenten en waar geen denigrerende opmerkingen geplaatst werden. Na de verbazing over de eerste voldoende bij het tentamen
groeide het zelfvertrouwen weer en kwam de
oude Marieke van de basisschool weer boven.
Wellicht had de wiskundedocent van Marieke een
andere insteek gekozen als hij had geweten hoe
verlegen en onzeker zij was en ook hoeveel tijd zij
thuis braaf aan wiskunde besteedde (Contact voor
contract).
In haar situatie was zij erg gebaat geweest met
een gesprek onder 4 ogen. Zeker als haar docent
vanuit V, zonder vooroordeel had gevraagd hoeveel
tijd ze gemiddeld aan het huiswerk besteedde en
waar Marieke nu eigenlijk tegenaan liep bij haar
wiskunde.VO+ opmerkingen gecombineerd met
een uitleg in de leerstijl die bij haar toen het beste
paste en wat extra oefeningen hadden beslist een
andere wending gegeven. En als Marieke’s docent
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vertrouwen in zichzelf had gehad en ook nog
eens zijn vertrouwen in haar mogelijkheden had
uitgesproken dan was het helemaal fijn geweest.
Marieke haar middelbare schooltijd was er in
ieder geval leuker door geworden.
Het is belangrijk dat een docent zijn leerlingen
goed kent en oprechte belangstelling voor ze
toont. Dat schept een band. En leerlingen waarmee je een band hebt vertrouwen je hun (leer)
problemen makkelijker toe. En dat maakt het
weer mogelijk om doelmatigere adviezen te geven
opdat zij beter kunnen leren studeren.
Het is goed mogelijk dat de docent uit het voorbeeld voor een heel andere aanpak had gekozen
als hij zich had gerealiseerd hoe belangrijk hijzelf
is. Bijna iedereen herinnert zich wel bepaalde
docenten die hem of haar extra veel deden tijdens
de schoolperiode. Na de ouders blijken docenten
ook significante ouderfiguren te worden in het
leven van veel kinderen en zeker als de ouderzorg
faalde, kunnen leerkrachten soms enorm veel
goed maken.

Nawoord
Het verzoek om na te denken over een artikel in
de Strook over ethiek in de klas heeft geleid tot
dit zeker niet uitputtende schrijven.
Er zijn ook buiten de klas in een schoolorganisatie
nog legio voorbeelden te beschrijven van situaties
waarbij ethiek om de hoek komt kijken.
Kouwenhoven en Ruijgrok (2006) houden een
pleidooi voor de zogenaamde groene school
als bijdrage aan de bestrijding van ongewenst
(onethisch) gedrag binnen de schoolmuren.
Een belangrijk kenmerk van een groene school is:
Herstelrecht
Wat moet de overtreder doen om de schade aan
het systeem weer te herstellen om daarna zijn
plek weer in te kunnen nemen? (Kouwenhoven
2011). Het voordeel is dat iedereen ervan leert en
in de gaten houdt dat het systeem intact blijft. De
veiligheid en de integriteit van het systeem wordt
bevorderd.
Ik onderschrijf dit pleidooi van harte. Positief
onderwijs of anders geformuleerd positieve pedagogiek en professionele communicatie door de
leerkrachten draagt bij aan een veilig klimaat in de

groep/klas waardoor het onderwijsleerproces van
leerlingen beter uit de verf komt. Meer ethisch
bewustzijn in scholen is beslist nodig. Dat blijkt
ook uit de reacties van leerkrachten en (oud)leerlingen waarmee naar aanleiding van het schrijven
van dit artikel gesprekken zijn gevoerd. Moge dit
artikel een aanzet geven tot verdere discussie en
meer artikelen.
Mijn dank gaat uit naar alle personen van het
IJsselcollege die welwillend hun tijd beschikbaar
hebben gesteld en die bereid waren ervaringen uit
de dagelijkse praktijk in te brengen.
Drs. Nico van Uitert is bestuursvoorzitter van de

Stichting VOCA/IJsselcollege. Het IJsselcollege is
een brede scholengemeenschap met drie vestigingen te Capelle aan den IJssel.
Op het IJsselcollege worden alle personeelsleden
(ongeveer 200) in de basisprincipes van de TA
getraind.
Verbetering van de professionele communicatie
door de toepassing van TA maakt onderdeel uit
van het strategisch beleidsplan van het IJsselcollege.
Hij is getrouwd met Jos ten Vergert (CTA C) en
samen wonen zij in Deventer.

Geraadpleegde literatuur
Becker, A. Workshop Between the poles of symbioses and autonomy. Prague, TA Metamorphosis - 100 Years of Eric Berne, changes and development in time, EATA 2010.
Dehondt, M. De opvoedkundige relatie tussen symbiose en autonomie. Hengelo, Strook oktober 2011, tijdschrift voor Transactionele Analyse.
Karpman, S. Workshop, Bilbao 2011.
Koers VO, Ambulante begeleiding en besteding LGF-gelden.Rotterdam; CED-Groep - J. Snoeijenbos, 2011.
Kouwenhoven, M. Transaktionele Analyse in Nederland, deel III: Sociale en bedrijfsmatige toepassingen. Zwolle; Tulp B.V. 1987.
Kouwenhoven, M. Bouwen aan een integere samenleving. Hengelo, Strook november 2011, tijdschrift voor Transactionele Analyse.
Kouwenhoven, M en Ruijgrok, J. Non-contracten in scholen, anders omgaan met straffen. ’s Hertogenbosch; KPC groep 2006.
NVTA, Ethische code.
Thunnissen, M. Begrijpen en veranderen. Halsteren; DGW Marketing Communicatie, 2007.

Cirkels, het Opleidingsinstituut voor Transactionele
Analyse in Vlaanderen, biedt vanaf oktober 2011 de
‘plus plus klas’ aan met een prachtig programma
dat gericht is op nog professioneler werken met en
vanuit de TA en ook aandacht geeft aan de ‘nog
meer in de ik okay jij okay’ attitude.
Dit is een programma voor gevorderden, daarmee
bedoelen we voor iedereen die al een TA opleiding
heeft gevolgd en graag hierin samen met collega’s
een verdiepingsslag wil maken. Dus zowel voor
mensen die zich willen voorbereiden op het CTA
examen als voor iedereen die zich om welke reden
dan ook verder wil verdiepen in zichzelf en het
werken met de TA.
We werken in dit programma met gastdocenten
waaronder: Mil Rosseau, Moniek Thunissen, Nelly
Micholt, Sari van Poelje en Marc Widowson.
Het hele programma zal bestaan uit 6 modules
waarvoor je je ook afzonderlijk kan inschrijven.

Voor meer informatie: www.cirkels.be
Linda Hoeben: 0032 474/92 08 77
Margit Sleeuwenhoek: 0031 653/13 30 23
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Zoek de zeven fouten
Nelly Micholt
TSTA in de toepassingsvelden organisaties en psychotherapie en actief als TA trainer en –supervisor in verschillende
Europese landen. Verder werkt ze als managementconsultant, o.a. gespecialiseerd in multicultureel management,
teambegeleidingen en coaching van directieleden.

Inleiding
In dit artikel wil ik uitgaan van een coachinggeval dat in een van mijn groepsupervisies ingebracht werd.
Naast de beschrijving van de supervisievraag ga ik in op het groepsproces, waarbij geen enkele van de
aanwezigen deze vraag in verband bracht met een mogelijk ethisch dilemma. Bij navraag bleek ieder aan
een andere ethische vraag te denken. Dit leidt me, in het tweede deel, tot bedenkingen over ethische
vraagstellingen in supervisie of coaching. Hoe belangrijk zijn ze? Hoe ermee om te gaan?

Casus
Een supervisant, beginnende coach in het organisatieveld, brengt in groepssupervisie het volgende
geval in:
Ik had een verkennend gesprek in verband met
een coachingaanvraag. Het gaat om een succesrijke
advocaat, veertiger, met een interessante carrière
en partner in een advocatenkantoor. Zijn hobby
en passie is poker. Hij wil nu beroepspokerspeler
worden. Hij heeft daarvoor zijn financiële situatie
uitgestippeld, een businessplan opgesteld en kent
het milieu goed, vermits hij al jaren als amateur aan
pokertornooien deelneemt. Zijn besluit staat vast.
Hij weet ook hoe en wanneer hij de overstap wil
maken. Hij ziet echter nog één probleem dat hij
wil oplossen vooraleer de carrièrewissel te maken
en daarvoor heeft hij behoefte aan coaching.
Hij heeft een spelsysteem uitgedokterd en weet dat
hij op middellange of lange termijn, d.w.z. over een
aantal tornooien per jaar, minstens een voorziene
winst zal opstrijken en waarschijnlijk meer. Daarvoor moet hij zich strikt aan zijn uitgestippelde
strategie houden.
Soms, als hij onverwacht bijzonder goede kaarten
in handen krijgt, kan hij moeilijk aan de verleiding
weerstaan om voor onmiddellijke winst te gaan. Zo
haalt hij zijn eigen strategie onderuit. Daarbij komt
nog dat hij op dergelijke momenten zo opgewonden raakt door het vooruitzicht van een bijzonder mooie slag, dat hij zich non-verbaal verraadt
en de medespelers gewaarschuwd zijn. Met andere
woorden hij kan zijn gezichtsuitdrukking niet in
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een poker-face houden. Daarmee verliest hij het
verrassingseffect.
Zijn vraag, aan mij, de coach die hij opzoekt, is dus:
“Kun je me helpen mijn opwinding te onderdrukken,
mijn intuïties te weerstaan en me strikt aan mijn rationele
strategie te houden, wat ook de verleiding?”
Supervisievraag van de coach: “Dit is de eerste maal
dat ik dit soort aanvraag krijg. Ben ik wel competent genoeg om deze coachingopdracht te aanvaarden?”
Zoals de functioneringsregels in deze groep voorzien, hoe en met wie hij zijn vraag wil behandelen,
kiest hij voor een intervisie met de volledige groep
en mijn bijdrage als supervisor op het einde.
De groep gaat letterlijk in op zijn vraag en onderzoekt zijn competenties, hem daarbij hoofdzakelijk
aanmoedigend gezien daar hij in het verleden met
succes topsporters gecoacht heeft voor de meer
psychologische aspecten van hun prestaties.
Bij mijn navraag blijken zowel supervisant als groep
tevreden met deze aanpak en uitkomst. Ze kunnen
ook prima de door hen gekozen interventies reflecteren.
Mijn ongemak wordt steeds groter, omdat niemand, noch de supervisant, noch de andere groepsleden ook maar iets over ethiek reppen. Ik vraag
hen dus: “Wat zouden ethische dimensies kunnen
zijn die in dit supervisiegeval over het hoofd gezien
werden?”
Allen kijken mij, tot mijn eigen verwondering, uiterst verbaasd aan en hebben niets te antwoorden.
Daardoor stijgt mijn eigen ongemak nog meer,

want ik vind dit essentieel in deze context.
Achteraf besefte ik dat mijn volgende opdracht:
“Neem even de tijd om, elk voor zich, uit te zoeken
welke ethische thema’s deze situatie mogelijk beïnvloeden” een nogal ongelukkige formulering bleek, gezien de impliciete boodschap dat ethische thema’s
gevonden moesten worden.
De groep pikte dan ook feilloos mijn dubbele bodem op en spannend was dat elk toen wel met iets
anders op de proppen kwam, en ook nog verschillend van wat ik zelf zo belangrijk vond.We hebben
hier hartelijk om gelachen. Het leek wel op de kinderpagina in de krant: Zoek de 7 fouten in dit plaatje.
Op het eerste gezicht lijkt alles normaal, als men
het van dichterbij bekijkt vindt men de onjuistheden en als men het nog nauwkeuriger bestudeert
vindt men er soms meer dan zeven, of andere dan
de voorziene!
Ik stel voor dat de lezer nu nog eens de coachingvraag herleest en zelf de ethische dilemma’s waar
hij of zij aan denkt, identificeert.

Invloed van de nieuwe beroepskeuze op de gezinssituatie (De nieuwe beroepskeuze geschiedt in
overleg met en akkoord van de echtgenote.)
Protectie van de sociale en emotionele omgeving. Bij aanhoudende speelschulden zou de coachee kwetsbaar kunnen worden voor afhankelijkheid van marginale oplossingen (woekeraars, maffia). (Niet besproken met de coachee)
3
Thema: Competentie
De supervisievraag op zich. De coach/supervisant
heeft vragen over hoe het probleem ‘technisch’
aangepakt moet worden en welke interventies efficiënt zijn voor het sterken van de Volwassene en
om de coachee te helpen zich aan zijn rationele
beslissingen te houden. Eveneens over het aantal
sessies waarin dit resultaat kan bereikt worden. Zijn
plan is zich hierover regelmatig te laten superviseren.
(In de miskenningtabel: miskenningen op niveau
T2 wat de situatie betreft, T2 wat de coachee betreft en geformuleerd als T6 voor zichzelf wat de
supervisant betreft.)

Bespreking casus
Thema: Beperkingen van de coach
Inzichten in de situatie. (De coach/supervisant
heeft ervaring met de psychologische begeleiding
van topsporters, waar thema’s als topprestaties, uithoudingsvermogen, beheersing, enz. ook aan bod
kwamen. Hij heeft geen ervaring in dit specifieke
domein en deze subcultuur.)
4

Waar de groepsleden aan dachten (niet in volgorde
van belangrijkheid):
1
Thema: Legaliteit
Is de activiteit van de coachee op een legale manier
uit te oefenen?
(De supervisant heeft dit nagevraagd. Gerapporteerd antwoord: de coachee wil sowieso in het
internationale circuit opereren en zich enkel voor
officiële tornooien aanmelden in landen waar deze
volledig legaal plaatsvinden, onder toezicht van gerechtsdeurwaarders en waar de winsten aan de inkomstenbelastingen gemeld worden.)

Thema: Protectie, verschillende aspecten:
Financieel veiligstellen van de coachee, zodat
zelfs aanhoudende verliezen hem niet in gevaar
brengen. (De supervisant heeft dit nagevraagd en
de coachee verzekerde hem dat het businessplan,
opgesteld samen met een financieel raadgever,
hiermee rekening houdt. Hij heeft verder ook de
nodige wettelijke voorzorgen genomen om inkomen van en voor zijn vrouw en kinderen absoluut
te scheiden van zijn eigen pokeractiviteiten, zodat
niet aan deze gelden kan geraakt worden.)
2

Thema: Grenzen
Als de coachingvraag letterlijk aanvaard wordt en
de kern van het coachingcontract is de coachee te
helpen zijn Ik-toestanden anders te structureren,
waar liggen dan de grenzen met therapeutische
interventies (en competenties)? Biedt een coachingstructuur, met een beperkt aantal sessies, de
mogelijkheid daartoe?
5

Erkennend wat de groepsleden vermelden als interessante vraagstellingen, blijven voor mij de essentiële ethische dilemma’s in dit geval:
Thema: Scriptversterkingen
Gaat het hier om een weggerationaliseerde
gok- of spelverslaving? (Supervisant heeft dit nagevraagd, de coachee beweert dat dit niet het geval is.
Vraag: heeft de coach de competentie om dit ant6
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woord eventueel te kunnen doorprikken en te evalueren? Daar dit niet het geval blijkt: welke expert
kan hierover geraadpleegd worden?
Te meer omdat hier een venijnig parallel proces zou kunnen spelen: gebruikt de coachee zijn
blufcapaciteiten om de coach te overtuigen en/of
maakt hij zichzelf wijs alles onder controle te hebben met zijn rationaliteit?)
In TA-concepten vertaald kan de coachingvraag luiden: de coachee (nog meer) te leren zijn
Kind Ik-toestand uit te schakelen en een uitsluitende Volwassene (of gecontamineerde Volwassene)
te versterken.
Kan dit leiden tot een pathologische splitsing
tussen beroeps- en privé- persoonlijkheden? Waar
liggen de grenzen?
Hypothesen over scriptovertuigingen van de
coachee die eventueel versterkt kunnen worden:
- Mijn Kind is onbetrouwbaar en moet in bedwang gehouden worden
- Intuïtie en spontaneïteit zijn gevaarlijk en contraproductief
Mogelijk het versterken van het magische denken van de coachee: (Contaminaties en miskenningen waarin de coach/supervisant meegesleurd
wordt)
- Als ik me aan mijn onfeilbaar systeem houd, moet ik
wel winnen op de lange duur
- Ik kan wat anderen niet kunnen
- Mijn systeem is onfeilbaar
(Illusies gedeeld door zeer vele gokverslaafden)
7
Thema: Basiswaarden TA
Het als dusdanig aanvaarden van de coachingvraag
gaat mijns inziens in tegen de basisovertuigingen
die we in TA hanteren en houdt ernstige risico’s
in voor:
‘schadeberokkenende interventies’ (scriptversterking, eventuele gokpathologie versterken)
iemand niet helpen zijn volledige persoonlijkheid te ontwikkelen; hem aanmoedigen een
Ik-toestand (nog meer) uit te sluiten en zich alleen prestatiegericht te ontwikkelen (met het oog
op winnen en veel geld verdienen); gevoeligheid,
intuïtie en spontaneïteit buiten de werksituatie te
houden

Hierbij komt nog dat het merendeel van deze ethische dimensies zich op de cliënt (coachee) richten.
Nog meer dimensies kunnen gevonden worden als
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men de schijnwerper hoofdzakelijk op de coach/supervisant richt (bijvoorbeeld. zijn motivatie om zich
met zoveel gretigheid in dit ‘opwindende’ gebied te
wagen, zijn waarden t.o.v. gokken, t.o.v. ‘gedragsverandering’, grenzen van organisatie coaching).
Een interessante groepsdiscussie volgde toen bij de
bespreking van het thema scriptversterking een van
de groepsleden opperde: “Wij in het organisatieveld
werken toch niet met script! Het is zelfs onethisch met
script te werken in deze context!” Even in het midden
gelaten of poker al dan niet tot het organisatieveld
behoort, zij het onder het hoofdstuk ‘carrièrewissel’, is mijn standpunt:
Hoewel we in het organisatieveld meestal geen
rechtstreekse interventies met het oog op een
scriptverandering doen, onder andere omdat die
meestal buiten de reikwijdte van onze contracten
vallen, blijft het toch onze ethische plicht erover te
waken dat onze interventies niet expliciet of impliciet bestaande scriptaspecten (scriptovertuigingen,
injuncties, drivers, contaminaties, spelen) versterken.

Onethisch?
Het naar mijn mening interessantste thema hier,
naast dit ene supervisiegeval is:Waar hebben we het
over, als we over ‘ethiek’ of over ‘ethische dimensies’ praten?’
Ik wil hierbij mijn momentele gedachtegang weergeven, gebruikmakend van wat andere auteurs binnen TA-kringen hierover geschreven hebben.
Eerst en vooral enkele opmerkingen over het
zogenaamde ‘onethische’ handelen of houding.
‘Onethisch’ is volgens mij geen scheldwoord en
het is belangrijk dit niet bewust of onbewust te gebruiken als wapen om de eigen (vermeende) morele superioriteit te propageren. Het onderzoeken
van de mogelijke (on)ethische aspecten van onze
handelingen houdt niet in dat we onherroepelijke
zondaars of minderwaardige professionals zijn als
we op iets stoten dat we over het hoofd gezien
hebben.
Barbara Classen beschrijft in haar artikel de soms
destructieve gevolgen voor de supervisant van
het als ‘onethisch’ labelen van gedrag of erger als
‘onethisch zijn’, vermits dit kan leiden tot onuitgesproken schaamte, minderwaardigheidsgevoelens,
defensieve reacties, diepe zelftwijfel. Zij definieert
ethisch handelen dan ook als ‘het zich zo gedragen dat
aan niemand schade berokkend wordt’.

Ook Klaus Burghardt heeft het over de spanningsboog tussen de negatieve gevolgen wanneer
iets of iemand als ‘onethisch’ bestempeld wordt
(Slachtoffer/Aanklager dynamieken) en anderzijds
de noodzaak voor de organisatieadviseur, coach of
counselor om de aandacht op ethische dimensies te
vestigen. Hij beschrijft treffend zowel de risico’s als
de moed die een dergelijke houding vraagt, als men
ze ‘zuiver’ wil houden, zonder zelf in de genoemde
dynamieken meegezogen te worden.
Wat is ‘onethisch’ dan wel? Volgens Sue Eusden gaat
het vaak om ‘onethisch handelen, niet zozeer door grof
wangedrag, maar door onoplettendheid, door het nemen
van de gemakkelijkste of meest voor de hand liggende
optie of door het kiezen voor oppervlakkige interventies.’
‘De best mogelijke service in het belang van de
cliënt leveren’ zal er voor een beginnende professional of een voor een ervaren iemand waarschijnlijk
anders uitzien. Betekent dit echter dat de beginneling onethisch is, omdat hij of zij niet over dezelfde
deskundigheid beschikt als de meer gevorderde
collega? Zeker niet! Als echter de ervaren professional steeds voor de gemakkelijkheidsoplossingen
kiest, zonder zichzelf blijvend in vraag te stellen,
en enkel op zijn of haar verworven deskundigheid
teert, kan dat mijns inziens wel als onethisch beschouwd worden.

Ethisch?
Als we ethiek beschouwen als het constant in vraag
stellen van de mogelijke consequenties van onze
interventies, zowel voor de cliënt, voor zijn/haar
omgeving, als voor onszelf, zijn we volgens mij per
definitie ethisch bezig. Al zou het kunnen dat we
tot het besluit komen dat onze handelingen zogenaamd ‘onethisch’ waren volgens een of andere
dimensie en tegelijk zeer ethisch volgens andere
gezichtspunten. Het aanvaarden van deze pluraliteit
kan een manier zijn om de vaak heftig emotionele discussies rond ‘wat is ethisch en wat niet’ of
erger ‘is iemand onethisch of niet’ in handelbare
banen houden en gekwetste gevoelens te voorkomen. Zoals Anne de Graaf en Joost Levy stellen:
“Het belangrijkste hierbij is niet tot absolute, vastliggende
antwoorden te komen over wat juist of fout is, maar het
debat gaande te houden en bewust te worden van de achtergronden en gevolgen van onze keuzes.”

Ethiek en Rollen
In dit artikel onderzoeken we ethisch handelen
binnen onze formele professionele rollen, zoals beschreven in de rollendiamant. In deze diamantfiguur staat elk facet voor een (professionele) formele
rol. Wanneer we in de rollendiamant bijvoorbeeld
de facetten ‘coach’ en ‘supervisor’ belichten en deze
kruisen met het thema ‘ethiek’, komen nog andere,
hier nog niet besproken, aspecten aan het licht.
Bij elke rol hoort een specifiek rolbewustzijn. In de
facetten ‘coach’ en ‘supervisor’ behoren tot dit rolbewustzijn o.a. het ethische bewustzijn. Daarin is
‘bescherming van de cliënt (coachee, supervisant)’
een van de meest bekende dimensies.
Wat als deze cliënt niet beschermd wil worden,
omdat hij bv. op risico’s teert? Of als hij denkt in
gevaar te verkeren zolang zijn doel, zoals hij dit formuleert, niet bereikt is?
Dan staan mijn ethische professionele opvattingen
dus haaks op zijn ideeën (en misschien zelfs op zijn
waarnemingen).
Hoe kan ik in mijn rol als coach productiever zijn
dan alleen één van beide opties te kiezen (in de
hoger beschreven coachingvraag): “dit is tegen mijn
waarden, hier doe ik niet aan mee, ik neem dus dit coachingtraject niet aan” of “ik zal je overtuigen dat mijn
zienswijze de juiste is”?
Barbara Classen schrijft dat ‘een belangrijk aspect van
supervisie is de supervisant te ondersteunen, zodat hij of
zij zich in zijn/haar professionele rol zeker en competent voelt en daarbij een eigen stijl ontwikkelt. Supervisie
helpt het rollenbeeld uit te klaren en te verstevigen.’
De meeste auteurs pleiten dan ook voor supervisie als middel tot de bewustwording van sluipende
miskenningen en tot het verfijnen van rolbewustzijn.
Grace McGrath stelt op het einde van haar artikel
dat met een goed contract de transactionele analist
zich engageert tot samenwerking met de cliënt, in
diens beste belang, ter voorkoming van schade en
bevordering van autonomie.
Maar wat als, zoals in dit geval, de coach/supervisant ervan overtuigd is dat dit het geval zou zijn,
maar daarbij het doel zelf van het contract niet in
vraag stelt en niet verder kijkt dan de meest opvallende protectieaspecten?
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Hoort het tot de rol van de coach of supervisor de
coachee/supervisant tegemoet te komen en te helpen bij de hulpvraag zoals deze gesteld is? Zie ik in
mijn rollendiamant ook facetten die mij ertoe aanzetten de consequenties van de contracten die ik
afsluit, in één van deze rollen, te overdenken? Het
gaat niet alleen om “ben ik competent om dit contract
zo aan te gaan en mijn deel te leveren zodat de coachee
het gezamenlijk afgesproken doel kan bereiken”. Is het
ook mijn rol (plicht?) de coachee/supervisant (en
mezelf) te wijzen de mogelijke gevolgen van het
geheel of gedeeltelijk bereiken van dit doel en na te
gaan of dit wel kadert in onze (zijn + mijn) waarden. Wat kunnen eventueel de ongewenste consequenties van dat doel zijn?
Waar liggen de limieten tussen onze verschillende
rollen? Stel ik al mijn competenties ten dienste van
de cliënt, tot welke rol op de diamant ze ook horen,
om zo de meest competente service te leveren, of
houd ik me aan de competenties die tot de specifieke rol en situatie horen waarvoor gecontracteerd
werd? Anders gesteld: is het onethisch om sommige
van mijn competenties, die de cliënt kunnen helpen, niet in te zetten of is het onethisch om me niet
aan deze rolgrenzen te houden? Hoe beide dimensies samenvoegen, zodat ze in overeenstemming
blijven met mijn waarden als professional? Sandra
Wilson geeft in dit verband een leidraad: hoe het
onderscheid te maken tussen coaching en therapie? Zij wijst ook op het belang voor de coach om
inzicht te hebben in psychopathologie en om te
weten wanneer, naar wie en hoe door te verwijzen.

Hoe concreet verder met de gestelde
supervisievraag?
Zoals Grace McGrath het stelt: in dit soort gevallen
bestaan, jammer genoeg (het zou zoveel gemakkelijker
zijn) of gelukkig (het bevrijdt ons van limiterend zwartwit denken) geen ‘juiste’ antwoorden, alleen het tegen elkaar afwegen van belangrijke ethische overwegingen.
In concrete gevallen zal het evenwicht tussen de
zeven (en meer) genoemde ethische dimensies,
enerzijds, en de technische, economische en andere
professionele overwegingen, anderzijds, bepalen
wat de coach uiteindelijk kiest en waar hij de verantwoordelijkheid voor neemt. Dit ligt in de lijn
van het standpunt van Rosa Krausz: dezelfde handelingen kunnen zowel als aanvaardbaar als onaanvaardbaar beschouwd worden, afhankelijk van de omgeving en
waarden waarmee men ze meet; ze monden steeds uit in
de persoonlijke verantwoordelijkheid van de professional.
Op het einde van de beschreven supervisiesessie
blijft er dus niet die ene vraag (‘is het onethisch
deze coaching aan te nemen?’) dan wel een reeks
vragen:
Indien ik beslis met deze coachee te werken, kan
ik omgaan met de ethische vragen die dit oproept?
Welke aspecten kan ik alleen aan, voor welke
aspecten heb ik hulp of ondersteuning nodig (supervisie, deskundigen, andere meningen) en welke
aspecten kan ik niet aan?
Indien ik beslis niet met deze coachee te werken, hoe breng ik mijn bezwaren over, op een manier dat zowel hij als ik meer inzicht krijgen in de
ethische dilemma’s en de redenen van mijn keuze?
De eindbeslissing laat ik hier opzettelijk over aan de
lezer: zou u deze coachee voor dit coachingtraject
aannemen of niet? Hoe zou u uw beslissing staven?
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Bouwen aan een integere samenleving
Integriteitzorg vanuit een geïntegreerd Oudersysteem
Maarten Kouwenhoven

Integriteit is een kostbaar bezit. Dat merk je pas als het te laat is. Het is menselijk om op een integriteitschending te reageren met straf en extra regelgeving. Ouders straffen een kind, een docent schorst een leerling
of een werkgever ontslaat een medewerker. Maar, zo span je het paard achter de wagen en creëer je een
angstcultuur met ‘rode energie’ in plaats van een veilige cultuur met ‘groene energie’.
In dit artikel lees je hoe je als ouders, docent of leidinggevende het paard vóór de wagen kunt spannen.
Zodat je op een professionele manier integriteitschendingen kunt voorkomen.
Integriteit is voor 2% een persoonlijkheidskenmerk en voor 98% het resultaat van de zorg die een leidinggevende er op de werkplek aan geeft. Met integriteitzorg creëer je een lerende organisatie waarin iedereen
meebouwt aan een integere werkplek: de voorwaarde voor duurzaam ondernemen.
De theorie van de Transactionele Analyse is daarbij goed bruikbaar.

Inleiding
Wat is integriteit?
Integriteit betekent letterlijk heelheid. Integer handelen wil zeggen dat je jezelf, de ander, de organisatie en het milieu ‘heel houdt’.
“Integritas” riepen de Romeinse soldaten ’s morgens
op het appèl. Dit betekende: “wij zijn klaar om het Romeinse rijk te beveiligen en heel te houden”. Zij sloegen
dan met hun rechter hand tegen hun linker schouder.

In het spraakgebruik is integer handelen hetzelfde
als ethisch handelen. Het woord integer verwijst
meer naar het doel. Het woord ethisch verwijst
meer naar het middel: je geweten.
Wat is integriteitzorg?
Integriteitzorg bestaat uit twee onderdelen:
1
de zorg voor veiligheid,
2
de zorg voor integriteit.
Veiligheid gaat voor op integriteit. Een onveilige
situatie roept stressreacties op zoals fight, flight en
freeze reacties. Die zijn meestal niet bevorderlijk
voor integer handelen.
Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor deze
integriteitzorg. In een organisatie is dat de werkgever, in een klas de docent en thuis de ouders.
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In Nederland zijn burgemeesters wettelijk verantwoordelijk gesteld voor de zorg voor veiligheid en
integriteit binnen de gemeentelijke organisatie.
Veel mensen denken dat de zorg voor integriteit
een onderdeel is van duurzaam ondernemen. Maar
dat klopt niet. Het is een voorwaarde. Je zorgt eerst
voor een veilig en integer systeem en dan pas kun
je maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het
is ook een voorwaarde voor kwaliteit, helemaal als
het gaat om dienstverlening.
Integriteitzorg is een complexe taak die in management opleidingen nauwelijks aan bod komt.
Integriteitzorg is niet vanzelfsprekend
Integriteitzorg is gebaseerd op het bedrijfsgeweten (corporate conscience). Als het geweten bij een
mens tussen de oren zit, dan zit het in een organisatie tussen de oren van de leidinggevenden. Die
moeten dat medewerkers bijbrengen. Dit hoort bij
leiding geven. Niet eenmalig, maar doorlopend.
Het is de taak van leidinggevenden om medewerkers en collega’s op een positieve manier alert te
houden.Voordat er iets mis gaat.
De klokkenluidersregeling is een voorbeeld van hoe
het niet moet. Het is een niet integere manier, die
ingaat tegen systemische wetmatigheden zoals de
onderlinge verbondenheid.

Literatuur
Er is weinig geschreven over integriteitzorg binnen
organisaties. Dit is merkwaardig omdat dagelijks
ernstige integriteitschendingen het nieuws halen.
Datgene wat erover is gepubliceerd kenmerkt zich
door een gebrek aan theorie. Het blijft bij een beschrijving van de feiten en de meningsvorming
daarover.
Er zijn twee soorten publicaties:
1
Op visie niveau:
een hoog abstractieniveau, vanuit de filosofie, bestuurskunde en de juridische wetenschappen. Voor
leidinggevenden op strategisch niveau moeilijk
leesbaar en weinig praktisch.
2
Op operationeel niveau:
“Toen deden we dit en toen deden we dat...” Deze
publicaties komen vooral voor bij de politie. Daar
geven ze zelf ook toe dat zij een theorie nodig hebben om de integriteit te bevorderen met behulp
van een strategie en niet alleen op basis van operationele tactieken.
Opvallend is het gebrek aan publicaties vanuit de
psychologie. Terwijl integriteit toch iets is wat tussen de oren zit: het vakgebied van psychologen.
In dit artikel wordt beschreven hoe de leiding van
een organisatie de veiligheid en integriteit op de
werkplek kan bevorderen. Gebaseerd op recente
psychologische inzichten met concrete do’s en
dont’s voor leidinggevenden. Zodat medewerkers
zich niet alleen veilig voelen maar zich ook meer
integer gaan gedragen. Daardoor ontstaat de ‘law
of attraction’: een integere werkplek trekt integere medewerkers aan en houdt de minder integere
mensen buiten de deur.
Transactionele Analyse
De Transactionele Analyse (TA) biedt een praktijkgerichte theorie, die weliswaar een reductie van de
complexe realiteit inhoudt, maar het grote voordeel heeft dat je als leidinggevende geen psycholoog hoeft te zijn om te herkennen wat er allemaal
speelt (Berne,1975).
Volgens Eric Berne, de grondlegger van de TA
heeft ieder mens de keuze om te reageren vanuit
drie ‘egostates’. Een ‘egostate’ is een subsysteem van
onze persoonlijkheid. Berne maakt onderscheid

tussen drie subsystemen die samen onze persoonlijkheid vormen:
1
Ouder: je reageert uit je Ouder als je denkt,
voelt of handelt zoals je je opvoeders vroeger zag
doen.
2
Volwassene: je reageer vanuit je Volwassene
als je logisch denkt, op feiten gericht, overeenkomstig de huidige realiteit.
3
Kind: je reageert uit je Kind als je denkt, voelt
en handelt zoals je vroeger als kind deed.
Ontwikkelingsfasen
Een bedrijf maakt, net als een mens, een ontwikkeling door. Ieder fase kent een behoefte, een probleem en een taak die geleerd moeten worden.
Een organisatie gaat naar een volgende fase als de
voorgaande fase is voltooid. Deze ontwikkeling
verloopt van Kind naar Volwassene en van Volwassene naar Ouder.
Tenslotte worden deze drie subsystemen geïntegreerd in een groter systeem. Dan is het bedrijf
autonoom en kan bijdragen aan een integere samenleving.
De ontwikkeling van een organisatie kan als volgt
worden weergeven:
1
Een organisatie ontstaat vanuit het Kindsysteem waarin behoeften en gevoelens centraal staan.
Meneer Ford begon met een auto te bouwen in zijn
schuurtje. Hij was zo druk bezig dat hij vaak de tijd vergat. Dit is het operationele niveau met de passie van het
Vrije Kind. “Toys for boys” zei zijn vrouw dan.
Vervolgens ontwikkelt zich het Volwassene systeem. Daarin staat de logica centraal:
Meneer Ford dacht: hoe kan ik met een lopende band vijf
auto’s tegelijk maken zodat de vijfde auto winst oplevert.
Dit is het strategische management niveau.
2

Tenslotte ontwikkelt zich het Oudersysteem
met waarden en normen. Daarin staat de (integriteit)zorg centraal:
Meneer Ford bleef met een aantal auto’s zitten. Vervolgens liet hij zijn medewerkers daarin rondrijden. Op die
manier zorgde hij goed voor zijn personeel. Toen wilden
de buren van die medewerkers ook zo’n auto hebben. Dit
is het visie en missie niveau.
1

Deze drie subsystemen hebben ieder hun eigen
kracht (Schiff,1975) zoals weergegeven in figuur 1.
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De pessimisten
Taylor (2010), stelt dat het kwaad is geworteld in de
architectuur van onze hersenen. Daarin verschillen
we niet zo veel van dieren. Er is maar weinig voor
nodig om ons waardesysteem uit te schakelen.
Volgens Taylor reageren we veel negatiever op
mensen die tot de ‘outgroup’ behoren dan op mensen die tot onze eigen groep behoren.We schrijven
de ‘outgroup’ eigenschappen toe waarmee we onze
vijandigheid kunnen rechtvaardigen en legitimeren.

Figuur 1 De drie subsystemen van een integere organisatie

Integriteitzorg is gebaseerd op het Oudersysteem
Integriteitzorg is een functie van het Oudersysteem.
Hoe kun je nu als leidinggevende de veiligheid en
integriteit bevorderen? En hoe kun je bijdragen
aan de ontwikkeling van het bedrijfsgeweten?
Uit onderzoek van Wilson (2011) blijkt dat mensen
zich socialer gaan gedragen in een prettige omgeving waarin zij zich met elkaar verbinden.
Leidinggevenden kunnen er dus voor zorgen dat
de werkplek zodanig wordt ingericht dat medewerkers als groep meer integer gedrag gaan vertonen. Op deze manier haal je het goede in de mens
naar boven. Bevorderen van veiligheid en integriteit binnen een organisatie gaat dus niet over de
gedragsbeïnvloeding van één persoon zoals bij therapie en coachen. Het gaat over een systemische en
situationele benadering.
De optimisten en de pessimisten
In de literatuur vind je optimistische en pessimistische opvattingen als het gaat om het bevorderen
van veiligheid en integriteit. Een gebrek aan integriteit wordt vaak beschouwd als een kenmerk van
een persoon. “Eens een dief, altijd een dief ”. Die
opvatting strookt niet met de opvattingen binnen
de TA. Integriteit is gebaseerd op een scriptbesluit.
En scriptbesluiten kun je herzien. Dat geldt niet alleen voor individuen maar ook voor een organisatie.
Opvallend veel agenten hebben mij verteld dat ze als
jongetje begonnen zijn als diefje. Toen ze vervolgens
in aanraking kwamen met de politie dachten ze:
“dat wil ik later ook worden”. Nu vormt de politie een
lerende organisatie die het goede naar boven en de
boefjes naar binnen haalt.
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Kohlberg (1969) is ook niet optimistisch als het
gaat over het bevorderen van integriteit bij individuen. Volgens hem zijn er drie redenen waarom
mensen bijvoorbeeld geen suikerzakjes van de zaak
mee naar huis nemen:
1
je wordt ontslagen: preconventioneel: strafvermijdend
2
het hoort niet: conventioneel: goedkeuring
zoekend
3
vanuit een innerlijke waarde postconventioneel: een persoonlijke keuze.
Het postconventionele niveau is volgens Kohlberg
slechts voor weinigen weggelegd.
De optimisten
Er zijn gelukkig ook positieve opvattingen over het
bevorderen van veiligheid en integriteit.
Shalvi (2011) deed een onderzoek naar de integriteit van mensen door hen met een dobbelsteen te
laten gooien. Als ze een 1 gooiden kregen ze € 1,-.
Als ze een 2 gooiden kregen ze € 2,- enz. Anderen
konden niet zien wat ze gooiden zodat ze makkelijk konden liegen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de deelnemers maar
weinig onwaarheden vertelden.
Diplomaten uit landen met een lage corruptie
maken weinig parkeerovertredingen in New York,
ondanks hun diplomatieke onschendbaarheid. Zij
konden gedurende hun hele verblijf in New York
de verleiding weerstaan om hun auto neer te zetten
waar het niet mocht (Fishman en Miguel, 2006).
Dat betekent dat zij hun innerlijke waarden konden handhaven.
Uit onderzoek van Nathanson en Paulhus (2010)
blijkt dat 1 à 2% van de bevolking zich doelbewust schuldig maakt aan niet integer gedrag. Het

is vooral ‘the dark triad’ die dat doet. Bij die groep
gaat het om een combinatie van psychopathie, machiavellisme (een sluwe, gewetenloze aanleg) en
narcisme.
Het gedrag van hen kan binnen een groep heel
verstorend werken. Net zoals dat het geval is als 1
à 2% van de orkestleden tijdens een uitvoering vals
zou spelen.
Wilson (2011), een evolutiebioloog, toonde aan dat
mensen zich in de staat New York socialer gaan gedragen als zij zich veilig voelen.
Hij deed onderzoek naar de woon/werkomgeving en constateerde dat een prettige omgeving tot
meer onderlinge verbinding en socialer gedrag van
de bewoners leidt.
Hij bevorderde die commitment door buurtbewoners hun eigen park te laten ontwerpen. Dat park
werd dan ook zo aangelegd. Op scholen beloonde
hij de samenwerking tussen leerlingen met snacks
en kleine stukjes zeep zoals je die in een hotel gebruikt.
Zijn conclusie: groepen met een sterke onderlinge
betrokkenheid zijn succesvoller dan groepen met
een gebrekkige samenhang.Volgens Wilson hebben
altruïstische groepen in de evolutie een veel grotere kans op succes en overleving dan de egoïstische
groepen.
Ook in onze huidige maatschappij met sterke competitie blijkt volgens Wilson dan plaats te zijn voor
waarden zoals voor zorgzaamheid en vrijgevigheid.
Wilson is als evolutiedeskundige dus een optimist.
Straf alleen helpt niet
De pessimisten hebben gelijk als je integriteit alleen bevordert door regelgeving en straf. Dan krijg
je ‘het zakkenrollerseffect’:
In de middeleeuwen werden zakkenrollers opgehangen op de markt. Dit om een voorbeeld te stellen en
op die manier de veiligheid en integriteit in de stad
te bevorderen. Het eﬀect? Er werden nergens meer
zakken gerold dan tijdens deze gebeurtenissen.

Dergelijke negatieve interventies zijn heel begrijpelijk. Er is alleen meer nodig. Het bevorderen van
veiligheid en integriteit moet gebaseerd zijn op een
theorie en een beïnvloeding van het hele systeem.
Door je op één zakkenroller te richten vergeet je
het effect op het publiek en het effect op de col-

lega zakkenrollers. Die leren van de fouten van hun
opgehangen collega en worden daardoor betere
zakkenrollers.
Door mensen te verwijderen uit het systeem door
hen op te hangen, of te ontslaan verander je het
systeem dus niet. In tegendeel. De niet integere
mensen worden er slimmer door.
Straf werkt soms averechts
Uit onderzoek van Gneezy en Rustichini (2000)
blijkt dat het bestraffen van mensen die te laat komen op een vergadering averechts werkt. Na negen
weken was het aantal te laatkomingen verdubbeld.
Mogelijk is straf voor sommige mensen ook een
vorm van erkenning, Zij vinden dat je beter bestraft dan genegeerd kunt worden. Je zenuwbanen
maken geen onderscheid tussen positieve en negatieve prikkels. Dat doe je zelf. Straf is ook een vorm
van aandacht. En waar je aandacht aan schenkt
wordt groter.
Mensen die in hun jeugd zijn opgevoed met straf
zoeken dat later vaak weer op. Het past in hun
script en voelt vertrouwd. Positieve reacties zijn te
pijnlijk omdat mensen dan voelen wat ze vroeger
gemist hebben.
Wat werkt wel?
Belonen
In de leertheorie is bekend dat belonen van gewenst gedrag effectiever is om een gedragsverandering te bewerkstelligen dan het bestraffen van het
negatieve.
De dolﬁjnen in het Dolﬁnarium leren door een
hoepel te springen door middel van het belonen van
gewenst gedrag. De beloning is eerst een visje met
een klikje. Dan steeds minder visjes maar wel een
klikje en op den duur volstaat alleen het klikje. Er is
geen een dolﬁjn die straf krijgt.

Aanraken
Uit onderzoek van Kraus, Huang & Keltner (2010)
blijkt dat topsporters die elkaar aanraken in de
vorm van high fives en chest bumps, meer coöperatieve gedrag vertonen. Zij spelen elkaar bijvoorbeeld
meer de bal toe in plaats van zelf te scoren. Hoe
meer aanrakingen, die als positief worden ervaren,
hoe groter de kans op succes. Dat geldt zowel voor
individuele sporten als voor teamsporten.
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Empathie
Szalavitz en Perry (2010) stellen dat de mens wordt
geboren met een talent voor empathie. Dat talent
hoeven we alleen maar te bevorderen door het aan
te spreken. Menselijke gemeenschappen zijn uitstekend uitgerust voor liefdevolle zorg. Ook getraumatiseerde kinderen, die in hun jeugd verstoken
blijven van wederkerige liefdevolle relaties zoeken
een substituut in de vorm van speelgoedknuffels.
Verbondenheid
Uit onderzoek van Wilson (2011) blijkt dat verbondenheid een evolutionaire succesfactor is. Dat
betekent: betrek medewerkers bij de bedrijfsvoering, betrek patiënten bij de behandeling, betrek
leerlingen bij het onderwijssysteem en betrek kinderen bij de opvoeding en de huishouding.
Laat een ieder als groep hun eigen ‘park’ ontwerpen en beloon hen voor hun zorg: hun zelfzorg,
de zorg voor hun medemens, hun zorg voor het
systeem en de zorg voor hun omgeving.
Dat biedt mogelijkheden voor gemeentes, scholen,
ziekenhuizen, ondernemingen en gezinnen. Bij
verbondenheid gaat het niet alleen om het kiezen
van de vertegenwoordigers van een groep zoals bij
vakbonden en ondernemersraden, maar is het de
bedoeling om de hele groep erbij te betrekken.
Hoe wel: In een afdeling van een psychiatrisch
ziekenhuis wordt iedere week een patient-staff
meeting (psm) gehouden. Daarin zijn alle patienten, alle verpleegkundigen en alle behandelaars
aanwezig. Er is een agenda en ieder kan zeggen
wat hij belangrijk vindt. De hiërarchische positie
van de spreker doet er niet toe. Er is een wisselend
voorzitterschap. Vanuit de psm gaan die nieuwe
ideeën ‘de lijn in’. Niet de inspraakmogelijkheid
maar de betrokkenheid is de succesfactor.
Hoe wel: In een gezin met pubers besluiten de
ouders iedere donderdagavond met zijn allen aan
de keukentafel de afgelopen week door te praten
en de komende week onder de loep te nemen. Alle
kinderen zijn aanwezig. Ook de veel jongere of
veel oudere. Er is een agenda en ieder kan zeggen
wat hij belangrijk vindt. De hiërarchie van de spreker doet er niet toe. Er is een wisselend voorzitterschap.Vanuit dit overleg gaan nieuwe ideeën ‘de
lijn’ in. De ouders houden hun verantwoordelijk-
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heid als ouders en overleggen daarna samen zonder
de kinderen.Vervolgens horen de kinderen wat het
besluit is en daar kunnen zij in het volgende familieberaad weer van zeggen wat zij er van vinden.
De succesfactor is dat ouders en kinderen nu mét
elkaar praten en niet tegen elkaar.
Hoe niet: Een gemeente wil in een villawijk
verkeersmaatregelen nemen om doorgaand en
plaatselijk verkeer te scheiden. Zij schakelen een
ingenieursbureau in dat met twee plannen komt.
Plan A en plan B. Vervolgens krijgt de buurt inspraak. De kritiek is enorm. Bewoners vinden dat
ze moeten omrijden, dat huisartsen onbereikbaar
zijn en dat hun straten worden afgesloten. De bewoners willen een plan C. Maar dat bestaat niet.
De vergadering verloopt chaotisch en mensen zijn
boos. De pers doet daar de volgende dag nog een
schepje bovenop.
Enkele jaren later gebeurt hetzelfde met een tennisbaan. De ‘inspraak’ wordt gedomineerd door bewoners die zich buitengesloten voelen. Hun advies
aan de gemeente: volg eerst eens een communicatiecursus voordat je bestuurder wordt.
Een lerende organisatie
Kouwenhoven (1984, 2006) beschrijft hoe je een
veilig en integer systeem kunt creëren binnen een
afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis met behulp van non-contracten, zoals een non-agressie
contract, non-alcohol contract, een niet stelen contract.
Niet integer gedrag van patiënten wordt daarin
niet bestraft door hen op te sluiten of te verwijderen, maar de betrokkene voor een keuze te stellen,
zoals:
1
of je biedt je excuus aan en vraagt aan alle betrokkenen hoe je de schade weer kunt herstellen.
Daar krijg je een herstelperiode voor. Op die manier neem je je plaats in het systeem weer in.
2
of je doet dat niet en daarmee verspeel je je
plaats in de kliniek. Dan krijg je een time out om
je vertrek uit de kliniek te regelen. Maar: als je je
bedenkt dan ben je alsnog welkom.
Het aantal integriteitschendingen in de vorm van
geweld, alcoholmisbruik en suïcidepogingen liep
drastisch terug. Separeerruimtes bleven ongebruikt
en het medicijngebruik werd met 90% teruggebracht.

Van rode school naar groene school
Oosterik, Ruigrok en Vroonhoven (2005) en
Ruigrok (2007) pasten deze methode toe op scholen. In het boek In plaats van schorsen, staat de vraag
centraal: “wat moet de overtreder doen om de schade aan
het systeem weer te herstellen om daarna zijn plek weer
in te kunnen nemen?”
Dit herstelrecht, dat bij de Maories al voorkwam,
is een positief alternatief voor het strafrecht. De
overtreder wordt niet verwijderd uit het systeem
maar wordt aan het herstel van het systeem gezet.
Iedereen leert ervan. Ook de andere leerlingen. De
docent kan nu gewoon zijn werk weer doen en de
klas let met elkaar op of het systeem nog in tact is.
Dat bevordert de onderlinge loyaliteit en een positief gevoel van eigenwaarde: de groene energie. Dit
is in tegenstelling tot straf. Dat leidt tot rode energie in de vorm van boosheid, wrok en ongenoegen.
Als de overtreder de probleemoplossende sanctie
niet wil verrichten, dan plaatst hij zichzelf buiten
het systeem. Op die manier stuurt iemand zichzelf
weg en kan bij inkeer altijd weer terugkeren om
alsnog de schade aan het systeem te herstellen.
Een leerling sluit een integriteitcontract omdat hij
frequent te laat komt en de les verstoort.
Hij spreekt met de conciërge af dat hij de volgende
keer de tijd die hij te laat komt zal nablijven om de
conciërge te helpen met vervelende klusjes. De concierge is nu blij als hij te laat komt, de relatie verbetert
en de klas is blij als de volgende dag alle toiletten en
het lokaal weer schoon zijn.
Een aantal medewerkers van een ziekenhuis komt
tot ergernis van de collega’s vaak te laat op vergaderingen. Er wordt nu een collectief integriteitcontract
gesloten. Degene die te laat komt neemt het werk
van de notulist over. Daar gaat iedereen mee akkoord. Er komen nu nog steeds mensen te laat,maar
veel minder. Maar, de ergernis is over. Je ziet zelfs
gegrinnik als de notulist blij opveert en zijn papieren
doorschuift.

In bovenstaande voorbeelden gaat het er niet om
het gedrag van de individuele mensen te beïnvloeden maar om de veiligheid en integriteit van het
systeem te bevorderen.
Het systeem
Er is een aantal experimenten gedaan waaruit blijkt

dat (het gebrek aan) integriteit vooral het resultaat
is van de mate van integriteitzorg van de leidinggevenden en veel minder een kenmerk van een
persoon.
Het oudste en meest bekende onderzoek is dat
van Stanley Milgram (1963).
In dat experiment werden proefpersonen geïnstrueerd om elektrische schokken toe te dienen aan
mensen, zogenaamd om hun geheugen te verbeteren. Die mensen waren in werkelijkheid acteurs
die in een andere ruimte verbleven. Het blijkt dat
ongeveer 65% van de proefpersonen bereid was om
schokken toe te dienen tot wel 450 volt ondanks
het afgrijselijke gekrijs van het slachtoffer. En dat
zonder dat zij onder druk werden gezet.
Dit onderzoek is later meerdere malen herhaald
met steeds dezelfde resultaten.
Een tweede experiment is het Stanford Prison Experiment van Philip Zimbardo (2010). Een
groep studenten werd als gevangenisbewakers aangesteld over een andere groep studenten die als gevangenen optraden.
Het experiment zou 14 dagen duren maar werd na
6 dagen gestopt wegens de onmenselijke toestanden waarin de gevangenen inmiddels verkeerden.
De bewakers deden sadistische spelletjes en de gevangenen werden steeds lijdzamer.
Niemand greep in totdat de verloofde van Zimbardo een tussenevaluatie kwam doen. Zij was geen
onderdeel van het systeem en was geschokt door
de onmenselijke situatie. Ze wilde dat haar vriend
er onmiddellijk mee stopte. Zimardo was woedend
over dat voorstel, maar toen hij weer bij zinnen
kwam realiseerde hij zich dat hij zelf ook de grenzen van het toelaatbare uit het oog was verloren.
De conclusie van Zimbardo is dat het gebrek aan
integriteitzorg binnen het systeem de oorzaak was.
Er was binnen dat systeem geen leidinggevende
met bevoegdheden die daar eindverantwoordelijk
voor was.
Een systeem zonder leidinggevende die verantwoordelijk is voor de integriteitzorg is vergelijkbaar met een gezin zonder ouders.
Als binnen een systeem de Ouder ontbreekt dan
leidt dat volgens Schiff (1975) tot een No parent
system. In de psychiatrie valt dat onder Cluster B
persoonlijkheidsstoornissen. Met als kenmerken:
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oneerlijkheid, impulsiviteit, prikkelbaarheid, roekeloosheid, ontbreken van spijtgevoelens, instabiele
relaties, woede, anderen uitbuiten, gebrek aan empathie en arrogantie (DSM-IV, 1994).
De conclusie is hoopgevend
De schokkend resultaten van de experimenten van
Milgram en Zimbardo zijn ook hoopgevend. De
leiding van een organisatie kan kennelijk veel doen
om integer gedrag te bevorderen en niet integer
gedrag te beperken.
Dit betekent dat integriteitzorg een vak is wat in
geen enkele management opleiding mag ontbreken. Er is scholing en nascholing nodig om de
recente kennis op het gebied van integriteitzorg
meer toepasbaar te maken.
Bevorderen van veiligheid en integriteit
Voor het bevorderen van veiligheid en integriteit
is nodig:
een theoretisch model
een beheersysteem voor de handhaving van
normen
een ontwikkelsysteem voor de bevordering
van waarden.

Een theoretisch model
Zorg wordt in de TA gekoppeld aan de Ouder. De
Ouder bestaat uit twee delen:
1
de Kritische Ouder (KO).
Een leider reageert uit zijn KO als hij kritisch reageert vanuit regels, procedures en sancties. Het doel
is om het positieve te handhaven door normen te
stellen.
2
de Zorgende Ouder (in de zin van Nurturing
Parent).
Een leider reageert uit zijn ZO als hij reageert vanuit waarden, die benoemt en centraal stelt. Het doel
is het positieve te bevorderen door na te gaan wat
medewerkers nodig hebben om integer te handelen. Die term Zorgende Ouder (ZO) sluit goed aan
bij de zorgplicht van de werkgever.
Beide vormen samen een normen en waarden systeem dat erop gericht is het positieve gedrag te bevorderen en het negatieve gedrag te beperken.
In figuur 2 zijn vier gebieden weergegeven.
1
De bovenste twee: de KO+ en de ZO+ zijn
gericht op het bevorderen van het positieve gedrag
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+ bevorderen van
het positieve

KO+

ZO+
KO = kritische ouder
ZO = zorgende ouder

KO-

ZO-

normen

beperken van
het negatieve

waarden

Figuur 2 De vier gebieden van de Ouder

De onderste twee: de KO- en de ZO- zijn gericht op het beperken van het negatieve gedrag.
3
De linker twee, de KO+ en de KO- maken
gebruik van normen.
4
De rechter twee, de ZO+ en de ZO- maken
gebruik van waarden.
2

Bestuurskunde
Als leidinggevende kun je sturen op de mens as en
de taak as. De mens as is de contact as. Die zetten
we vertikaal.
Een positieve ontwikkeling gaat meestal van
onder naar boven.
Een negatieve ontwikkeling gaat dan van boven naar beneden.

Mens as +: positieve ontwikkeling bevorderen

0

Mens as -: negatieve ontwikkeling beperken
Figuur 3 De mens as

De taak as zetten we horizontaal.
Bevorderen: Als we doelgericht handelen dan
nemen we stappen van links naar rechts. We kijken
dan naar de toekomst. Dat heet feedforward gericht
denken en handelen. We willen iets bevorderen.
Handhaven: Als we probleemgericht handelen

dan kijken we achterom en analyseren we wat er
is gebeurd. We nemen dan stappen van rechts naar
links.We kijken dan achterom.We willen iets handhaven door het negatieve te beperken en reageren
pas als het is misgegaan.

Mens as + (contact)

TaakTaak
as as
Contract
Contract
feedforward
feedforward
ontontwikkeling
wikkeling
gericht
Bevorderen
Bevorderen

Taak as
Feedback/probleemgericht
Handhaven
Mens asFiguur 4 De mens en de taak as

Veiligheid
Hoe onveiliger mensen zich voelen, hoe meer
feedback gericht zij gaan denken en handelen. Zij
klampen zich vast aan regels en procedures. Dit met
als doel om de veiligheid te handhaven.
Hoe veiliger mensen zich voelen, hoe meer feedforward zij gaan denken en handelen. Dit met als
doel om de wereld te exploreren en nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

we die waarden. Je verbinden met iemand en/of
met iets op grond van waarden heet commitment.
Mensen die zich binnen een systeem met elkaar
verbinden zijn tot grote, waardevolle prestaties in
staat.
In 1962 lukte het Mies Bouwman het goede in
miljoenen Nederlanders naar boven te halen door te
vragen om geld in een luciferdoosje te doen en af te
leveren bij de melkboer op de hoek.
Zij koos voor een laagdrempelig systeem waarbij
iedere Nederlander belangrijk was. Het middel was
de televisie en een groot podium in de RAI waar je zo
naar binnen kon. Dit open systeem werd steeds effectiever naarmate er meer mensen aan meededen.
Die commitment was niet meer te stoppen toen zich
tijdens de live uitzending steeds meer ontroerende
momenten voordeden. Dat stimuleerde nog meer
kijkers om vanuit hun ZO+ ook een luciferdoosje te
vullen met geld en dat in te leveren. De uitzending
duurde 23 uur en bracht 50 miljoen gulden op. Dat
was nog nooit vertoond.

Mens as +
commitment

ZO+
waarden

Jan klampt zich vast aan zijn moeder. Hij is met zijn
ouders op zondagmiddag bij een vreemde tante op
bezoek. Halverwege de middag speelt hij met een
neefje, in de buurt van zijn moeder. Als de ouders
weer willen vertrekken is Jan inmiddels buiten aan
het spelen met een hele groep vriendjes en wil niet
meer mee naar huis.

Beide vormen zijn nodig voor een veilige (feedbackgerichte) en duurzame (feedforward gerichte)
onderneming.
Bevorderen van het positieve door commitment
Als we het positieve willen bevorderen dan gaan
we uit van een positief mensbeeld (mens+) en
feedforward gericht gedrag.
We zoeken contact met mensen die voor ons van
waarde zijn. En we kiezen ook een doel dat waardevol is. In de samenwerking eren en respect-eren

Taak as
(Feedforward/
ontwikkelingsgericht)

Figuur 5 Bevorderen van waarden

Bevorderen van het positieve door handhaving
We kunnen het positieve van de mens ook in stand
houden door handhaving. Dat kijken we terug
om te toetsen of er geen fouten zijn gemaakt (error controled). Als we aan de norm voldoen is het
goed. Dat voelt veilig. We denken in de vorm van
regels en procedures of van te voren vastgelegde
kwaliteits,- of productienormen. In de financiële
wereld heet dat compliance. Een handhaver heet
dan een compliance officer.
Bij grote organisaties zoals Enron was de compliance prima in orde. In 2000 schreef de leiding bij Enron:
“We act with the highest integrity”. Desondanks was
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Enron het voorbeeld van integriteitschendingen
waardoor het bedrijf in 2001 failliet ging (Kalshoven,
2010). En daarna volgden vele andere bedrijven.
Handhaving door een goede compliance is dus onvoldoende om integriteitschendingen te voorkomen.

Normen handhaven is remmen
Natuurlijk is het belangrijk veiligheid te handhaven met spelregels.
Maar, hoe meer regels, hoe meer overtredingen,
hoe meer controle en hoe minder het effect. Handhaven van regels is onvoldoende, het motiveert niet
en het is voor niemand leuk. Regels remmen af en
uiteindelijk sta je stil. Dan doe je ook niets meer
fout, maar ook niets goed.
Als je vooruit wilt, dan moet je gas geven.
Een cybernetisch programma
Feedforward en feedback gericht denken en handelen vormen samen een cybernetisch programma.
Net zoals je in je auto afwisselend door je voorruit
( feedforward) kijkt of je de goede kant op gaat en
via je achteruitkijkspiegel (feedbackgericht) toetst
of je niemand hebt aangereden.
Normen en waarden vullen elkaar aan in een consistent cybernetisch systeem: het bedrijfsgeweten
zoals weergegeven in figuur 6.

Mens as +

compliance

KO+
normen

Taak as
feedback
probleemgericht
linker hersenhelft

commitment

ZO+

Taak as
feedforward
doelgericht
rechter hersenhelft

Eerst een voorbeeld vanuit alleen compliance:
In Utrecht lopen twee mensen in uniform over
straat. Op hun rug staat heel groot: HANDHAVEN. Niet voorop maar achterop. Feedback gericht dus. Zij constateren een overtreding en bellen
bij iemand aan.
“Heeft u die vuilniszakken buiten gezet?” vragen zij.
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Als we compliance en commitment combineren,
dan ontstaat het volgende gesprek:
De man die open doet komt net onder de douche
vandaan.
“Dag meneer, wij constateren dat er een zak vanaf gegleden is en dat kan lastig zijn voor een moeder met een
kinderwagen. Ik zie dat u net onder de douche vandaan
komt. Zal ik u even helpen en de zak goed leggen?”
“Toffe peer” denkt de veroorzaker en hij wil de
handhaver een fooi geven. “Dat mogen we helaas
niet aannemen zegt de handhaver, maar bedankt voor
het gebaar”. De man gaat fluitend naar binnen en
de handhavers lopen fluitend door. Wat een leuke
baan, denken ze.
In de tweede situatie werkt zowel het voorbeeldgedrag als de communicatie vanuit de Zorgende Ouder van de Handhavers positief. Bovendien wordt
het systeem benadrukt. “Zorgzaamheid in de buurt
doen we samen”.

waarden

Figuur 6 Compliance & commitment als cybernetisch programma
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Er staan er wel vijftig. Keurig dichtgebonden, langs
de kant van de weg. Een van die zakken is eraf
gegleden. Dat vinden de Handhavers gevaarlijk
want een moeder met een kinderwagen kan er niet
langs.Volgens hen dan.
De man die opendoet komt kennelijk net onder de
douche vandaan na een dag hard werken met die
vuilniszakken.
Hij krijgt een reprimande omdat een zak verkeerd
ligt. De man reageert boos. Dan escaleert het gesprek. Hij moet zijn legitimatie tonen. Er wordt
van beide kanten tegen de deur geduwd. De Handhavers dreigen met de politie. Wat een ondankbare
baan denken ze.

Beperken van het negatieve: risk control en
impulse control
Tot nu toe hebben we ons gericht op het ontwikkelen van de positieve kant van de mens: de zonzijde. Hier zitten onze positieve eigenschappen die
we willen bevorderen. Ieder mens heeft ook een
schaduwzijde. Hier zitten onze onhebbelijkheden,
onze negatieve begeertes en impulsen. Als manager
kun je ook iets doen om het negatieve gedrag te beperken. Anders ontstaat er een groot afbreukrisico.
In de auto doe je een veiligheidsgordel om (risk control) en weersta je de impuls om je rechtervoet naar
beneden te duwen (impuls control).

Het gebied van het beperken van het afbreukrisico
wordt weergegeven door de mens as- naar beneden
te tekenen zoals weergegeven in figuur 7.

Taak as
feedback

Taak as
feedforward

KO-

risk control

ZO-

impulse control
Mens as -

Figuur 7 Beperken van het slechte

Risk control
In het gebied links onder ga je ervan uit dat je het
slechte in de mens niet moet stimuleren door hen
in verleiding te brengen. Dat doe je door het nemen van maatregelen. Als er een klusjesman in je
huis rondloopt, dan berg je je portemonnee op. Dat
heet risk control. Het doel is: fysieke veiligheid van
mens en materiaal. In Nederland was Pieter van
Vollenhoven de man van de risk control. Hij keek
na een ongeval wat er is mis gegaan.Vanuit zijn KO.
En hoe je dat risico vervolgens kunt beperken, bijvoorbeeld door het nemen van maatregelen. Niet
alleen technisch maar ook door gedragsbeïnvloeding.
Het aanbrengen van technische veiligheidsmiddelen
in een auto kan dan wel de veiligheid bevorderen
(risk control) maar het kan mensen er ook toe
verleiden meer risico’s te nemen. Risk control moet
dus passen in het systeem, anders is het eﬀect nihil
of negatief.

Impulse control
Het gebied rechts onder is het gebied van de impulse control: het bevorderen van de morele weerbaarheid.
Bij impulse control gaat het om het managen
van je interne begeertes.
Bij risk control gaat het om het managen van
externe verleidingen.
Bij de politie is impulse control een onderdeel van
de professionele weerbaarheid.
Impuls control kun je bevorderen door microsi-

mulaties (Kouwenhoven, 2007). Met microsimulaties, het naspelen van complexe situaties met behulp van symbolische voorwerpen, kun je mensen
zonder schade de gevolgen laten ervaren van niet
integer handelen. Onze hersenen maken namelijk
geen onderscheid tussen een simulatie en de realiteit. Tijdens een simulatie kun je beslissen: “wat
voor mens wil ik zijn”? Dit leidt tot een scriptbesluit. Op die manier wordt er in de hersenen een
neurologisch pad gemaakt. Dat pad gebruik je als
de verleiding zich daadwerkelijk voordoet.
Marshmellow test
In de jaren 60 van de vorige eeuw deed Walter Mischel aan de Stanford University een onderzoek bij
vierjarige kinderen. Zij kregen een marshmellow
en werden vervolgens alleen gelaten. Hen werd een
tweede marshmellow beloofd als ze 20 minuten
lang de eerste marshmellow niet op zouden eten
(Mischel, W., Shoda,Y., & Rodriguez, M. L. 1989).
Sommige kinderen konden hun begeerte uitstellen, andere kinderen lukte dat niet.Vervolgens werd
de ontwikkeling van die kinderen gevolgd tot in
de adolescentie. De conclusie was dat de kinderen
die hun impulsen konden beheersen, in hun latere
leven beter aangepast waren.
De geïntegreerde Ouder
De vier onderdelen: commitment, compliance, risk
control en impuls control passen in wat Berne de
Parent egostate (het Oudersysteem) noemt.
In dit systeem werken de vier gebieden geïntegreerd samen, zoals weergegeven in figuur 8. Dat
heet in TA termen de geïntegreerde Ouder.

2: compliance

Mens as +

2 KO+
10
Taak as
feedback

1: risk control

3: commitment

3 ZO+
0

1 KO-

10

4 ZO-

Mens as -

Taak as
feedforward

4: impuls control

Figuur 8 De vier gebieden van de integriteitzorg op basis van de
gïntegreerde Ouder
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Het integriteit zorgsysteem
In de taal van bedrijfskundigen en bestuurders vormen de twee linker gebieden van de Ouder samen
het veiligheid beheersysteem. De twee rechter gebieden vormen samen het integriteit bevorderingssysteem.
Samen vormen zij een integriteit zorgsysteem zoals
een vierspan voor de wagen. De leiding van de organisatie heeft als koetsier de leidsels in handen en
stuurt af op het doel.
De opbouw van een integriteit zorgsysteem kent
vier chronologische stappen:
1
Risk control: Daarbij gaat het om mensen die
onbewust onbekwaam zijn, zoals de passagiers in
een vliegtuig, de bezoekers van een massale bijeenkomst of een stagiaire in je organisatie. De communicatie is van Kritische Ouder naar Kind. Het doel
is: fysieke en materiële veiligheid door het nemen
van veiligheidsmaatregelen.
2
Compliance: Bedoeld voor mensen die bewust onbekwaam zijn. Daarbij kan het gaan om
medewerkers met bevoegdheden, zoals bij de politie, brandweer, maar ook beroepsbeoefenaars zoals artsen, advocaten, die gebonden zijn aan een
ethische code. Bij organisaties gaat het om ISO
normen of wettelijke voorwaarden waaraan organisaties moeten voldoen. De communicatie is van
Kritische Ouder naar Volwassene. Het doel is handhaven van het goede door regels en procedures en
externe normen.
3
Commitment: Bedoeld voor mensen die bewust bekwaam zijn. De communicatie is van Ouder naar Ouder: bilateraal. Het doel is bevorderen
van interne waarden door communicatie gebaseerd
op het maken van contact en contract.
4
Impulse control: Bedoeld voor mensen die
onbewust bekwaam zijn. De communicatie is dan
gericht op de interne dialoog. Het doel is morele
weerbaarheid door het opdoen van ervaringen en
het nemen van een scriptbesluit.

Bouwen aan een integere samenleving
De opbouw van integriteitzorg is te vergelijken
met het metselen van een muur. Je legt de fundering en vervolgens metsel je de stenen recht op
elkaar. Je stopt als de muur klaar is. De muur is dan
recht. De muur is belastbaar als het cement is uitgehard. Op die manier bouw je een integere orga-
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nisatie. Dat staat als een huis. Alle gebouwen samen
vormen een stad en alle steden vormen samen een
integere samenleving.
Afbouwen
Veel organisaties organiseren hun integriteitzorg
vanuit de onderste twee stenen: risk control en
compliance. Het risico is dat er zoveel Kritische
Ouder en zoveel regels en procedures ontstaan dat
niemand meer iets doet.
Het muurtje is wel stabiel maar niet af en de metselaar heeft veel te grote stenen gebruikt zoals
weergegeven in figuur 9. De commitment en de
impulse control ontbreken en er is een gebrek aan
Zorgende Ouder
Een gemeente in Twente heeft inmiddels zoveel
regels dat ambtenaren overal advies voor vragen
aan externe consultants. Vorig jaar waren de kosten
voor externe adviseurs opgelopen tot 7 miljoen euro.
Onvoorzien.

compliance
risk control

Figuur 9 Het muurtje is niet af en de stenen zijn te groot

Verbouwen
Het is ook mogelijk dat het muurtje wel is afgebouwd maar dat het scheef is gemetseld. Het
muurtje is dan niet stabiel en stort in als het belast
wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld als de organisatie onder druk komt te staan.
De oplossing is dan een verbouwing waarbij de
scheve stenen vervangen worden. Die scheve stenen worden opgespoord door het maken van een
script analyse.

Figuur 10 Het muurtje is wel af maar de stenen liggen scheef

Uitbouwen
Als de stenen recht zijn, maar te klein dan is het
nuttig om uit te bouwen. Te kleine stenen worden
zichtbaar door een audit bij verschillende doelgroepen zoals het geval is bij het onderzoek voor
het Keurmerk Integriteitzorg.

Figuur 11 Het muurtje is af, de stenen zijn recht maar te klein

De oplevering
Belangrijk is dat alle gebieden ontwikkeld worden
en samen een systeem vormen met orde en balans.
Daardoor ontstaat een lerende in plaats van een
belerende organisatiecultuur. Dit bespaart kosten,
leidt tot voortschrijdende inzichten, een prettiger
arbeidsklimaat en minder integriteitschendingen.
Het muurtje ziet er dan als volgt uit:

maar ook voor mensen met een eigen bedrijf zoals
zzp’ers.
Voor een dergelijke toetsing is een organisatie nodig die onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en betrouwbaar is. Een slager keurt niet zijn eigen vlees.
Met dit doel is in 2010 de Stichting Bevordering
Veiligheid en Integriteit (Stichting BVI) opgericht.
Deze stichting geeft een Keurmerk Integriteitzorg
aan organisaties die voldoen aan een aantal objectieve criteria. Die worden getoetst door middel van
een 360 graden interview: bij de leiding, de medewerkers, cliënten en toeleveranciers. Daarmee worden de effecten van de integriteitzorg op de vier
vakgebieden in beeld gebracht.
Een organisatie komt in aanmerking voor een
keurmerk als de integriteitzorg op orde is. De
toetsingsprocedure duurt 1 dag en laat al snel de
manco’s zien. Dat betekent dat je niet wacht op een
integriteitschending om de integriteitzorg op orde
te brengen. Die ben je dan voor.
Een praktijkvoorbeeld
Bij een middelgrote onderwijsinstelling zijn de resultaten van de toetsing als volgt:

impulse control
commitment

100

compliance
risk control

80

60
Figuur 12 Het muurtje is af, de stenen zijn recht

Gemiddelde
Benchmark
40

Een Friese gemeente had zoveel verkeersborden dat
ze die allemaal hebben weggehaald. Ze namen een
aantal verkeersmaatregelen waardoor de verkeersdeelnemers zelf moesten gaan nadenken hoe snel ze
verantwoord kunnen rijden. Het aantal ongevallen
nam af.

Toepassing
Het Keurmerk Integriteitzorg
Veel organisaties willen weten hoe het met de veiligheid en de integriteit van hun muurtje is gesteld. Zij kunnen dan maatregelen nemen om hun
muurtje af te bouwen, te verbouwen of uit te bouwen. Dat geldt niet alleen voor grote organisaties

20

0
Alg. vr. Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8
Figuur 13 Gemiddelde scores t.o.v. de benchmark

Kritische Ouder:
factor 1
Vakgebied I: Risk control:
factor 2 en 3
Vakgebied II: Compliance:
Zorgende Ouder:
factor 4, 5,6 en 7 Vakgebied III: Commitment:
factor 8
Gebied IV: Impuls control:
Op factor 2 en factor 8 scoort de organisatie onder
de benchmark (het markeerpunt). Dat is nader on-
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derzocht. Daaruit bleek dat er te weinig instructies
op papier staan zodat een docent/trainer niet weer
wat te doen in geval van een calamiteit.
Factor 8 is lager omdat bij navraag impuls control
in het opleidingsgebouw nauwelijks een issue blijkt
te zijn.

iets aan gedaan door het verschaffen van meubilair
waar mensen hun persoonlijke spullen in op kunnen bergen (risk control).
Dat klanten en medewerkers verschillend scoren. Dit betekent dat interne signalen nog niet tot
externe reacties leidt.

Als we de scores weergeven in de vorm van een
muurtje, dan ziet het er als volgt uit:

De directie en de medewerkers vragen zich nu
af of morele weerbaarheid in de organisatie meer
aandacht behoeft bijvoorbeeld in de vorm van een
cursus.

68

impulse control

88

commitment

81

compliance

86

risk control

Figuur 14 Het muurtje is af, de stenen zijn recht
Er is nog ruimte om uit te bouwen

Conclusie
Bouwen aan een integere samenleving
Psychotherapie heeft inmiddels een plaats verworven binnen ons maatschappelijk systeem. Met therapie breng je het Kindsysteem op orde. Dat bespaart leed en bevordert ons welzijn.

100

Coachen is van recentere datum en is bedoeld om
ons Volwassene systeem te ontwikkelen en op orde
te brengen. Coachen voegt meer logica toe aan
ons handelen zodat we onze talenten kunnen ontplooien.

80

60
DIR
MDW
KLA
Benchmark

40

Figuur 15 Scores per uitgesplitst per doelgroep

Integriteitzorg is bedoeld om het Oudersysteem te
ontwikkelen en op orde te brengen binnen organisaties. Dagelijks worden we via de pers met integriteitschendingen geconfronteerd. Zelfs zo extreem
dat ons economische stelsel er gevaar door loopt.
Op dit gebied is dus nog een enorme groei te realiseren.

Opvallend is dat:
Alle scores hoog zijn.
Medewerkers zich minder bewust zijn van het
integriteitzorg systeem dan de directie. Dat betekent meer voorlichting en uitleg door de directie.
Zowel medewerkers als klanten/cursisten ervaren een gebrek aan veiligheid. Daar wordt nu

Nieuwe mogelijkheden
Bouwen aan een integere samenleving begint bij
theorievorming. Vervolgens zijn publicaties scholing en nascholing nodig.
Als het vak integriteitzorg wordt opgenomen in iedere managementopleiding dan kan dat bijdragen
aan een hogere dimensie van ons onze beschaving.

20

0
Alg. vr. Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8
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Ethische dilemma’s uit een psychotherapiepraktijk
Marijke Arendsen Hein

Lees en bespreek onderstaande dilemma’s en stel je daarbij de volgende vragen:
[a] Welke ethische overwegingen brengt dit dilemma bij je naar boven? Hoe denk je erover?
[b] Welke regel(s) van de ethische code is/zijn hier van toepassing?
[c] Hoe te handelen in deze situatie en door wie?

Je cliënt leeft van een uitkering en vertelt je
dat hij daarnaast er van alles zwart bij klust.
1

Een cliënt wier therapie door de verzekering
betaald wordt, neemt elke week een bos bloemen
voor je mee.
2

Een cliënte vertelt je dat haar man hun geadopteerde zoon regelmatig ernstig mishandelt,
zodanig dat hij er onlangs voor behandeld werd
bij de huisarts. De zoon noch de echtgenoot zijn
bij jou in therapie.
3

Een echtpaar heeft huwelijksproblemen. Mevrouw heeft op dit moment een vriend en haar
man weet ervan. Zij beiden vinden dat dat moet
kunnen. Mijnheer heeft ook wel eens een vriendin (gehad).
4

Je krijgt een nieuwe cliënt, een kleuterleider
die zegt pedofiel te zijn. Hij werkt op een kindercrèche. Hij komt voor een eetstoornis.
10

Een cliënte vertelt je dat haar vriendin is
opgepakt vanwege een wiet kwekerijtje waar zij
illegaal geld mee verdient. Jouw cliënte wist hier
niets van. Om haar uit de gevangenis te houden
gaat jouw cliënte (terwijl haar vriendin in voorarrest zit) op haar verzoek ‘s nachts voor haar
belastende documentatie vernietigen. De precieze
details vertelt jouw cliënte je niet.
11

Je cliënt is huisarts en hij vertelt je dat hij
soms seksueel contact heeft met enkele vrouwelijke patiënten, die dat volgens hem ook willen;
hij weet dat het verboden is maar hij vindt dat wel
spannend. Zijn vrouw is niet op de hoogte.

Een streng gereformeerde man (die tot een
kerkgenootschap behoort waar homoseksualiteit
verboden is) vraagt je hem te helpen om van zijn
homoseksuele gevoelens af te komen. Hij is verliefd geworden op een vriend. Zijn vrouw weet
hier niets van. Zij weet wel dat hij in therapie is.

Je cliënt vertelt je dat haar vriendin bij een
collega therapeut in behandeling is uit de instelling waar jij ook werkt.Volgens haar hebben die
twee ook een seksuele relatie met elkaar. Jouw
collega, noch de vriendin van jouw cliënte hebben een eigen partner.

13 Een vrouw komt bij jou in behandeling, zij is
gescheiden en heeft twee kleine kinderen, die nog
thuis zijn. Tijdens één van de gesprekken komt
ter sprake dat zij de kinderen tijdens de gesprekken met jou, alleen thuis laat voor de TV met alle
deuren op slot.

Een cliënte van jou is een vrouwelijke
gevangenis-bewaarster. Zij heeft seks gehad met
een gevangene. Beiden geven het openlijk toe.
Zij wordt ontslagen. Hij moet nog tien jaar in de
gevangenis blijven.

Een cliënte, met wie je een lange geschiedenis
hebt, gaat trouwen en vraagt je op haar trouwdiner. De therapie is nog niet beëindigd.

5

6

7

De vrouw van een cliënte van je belt je op. Zij
is erg angstig omdat haar vrouw dreigt zich te suïcideren. Zij durft niet van huis te gaan en zij wil ook
niet dat jij aan haar vertelt dat zij je heeft gebeld.
8

34

Je komt er bij toeval achter dat twee cliënten
in je groep een intieme relatie zijn aangegaan waar
zij nog niet in de groep over gesproken hebben.
9

STROOK P10 DECEMBER 2011

12

14

Een collega vraagt je haar neef in behandeling
te nemen, hij zou wat studieproblemen hebben.
Bij het eerste gesprek blijkt dat je met een jonge
man met ernstige Borderline problematiek te
maken hebt die je niet in een individuele praktijk
kunt behandelen.
15
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