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Uit een onderzoek naar de beleving van ethiek onder AIB’s van de NBA blijkt dat 

AIB’s het moeilijk vinden elkaar aan te spreken op ethische kwesties en dit ook 

weinig doen. Zowel de kenmerken van een professional als een aantal psychologi-

sche mechanismen bij hun handelen spelen daar bij een rol. In het dagelijks leven 

bestaan voldoende aanleidingen om normen bespreekbaar te maken. Dé manier 

om professionele normen te bespreken is om lastige kwesties met elkaar uit te 

diepen in een veilige setting. Hierdoor wordt helder wat professionals samen  

nastreven en is aanspreken logisch.

Drs. Margreeth Kloppenburg en  Simone 
Folkers-de Bruijn RA MSc: In de gedragsco-
des van RA’s en AA’s in business (AIB’s) en register-
controllers (RC’s) is integriteit een van de fundamen-
tele beginselen waaraan zij zich dienen te houden. 
Daarnaast wordt van AIB’s verwacht dat zij in hun 
werkomgeving ‘een op ethische principes gebaseerde 
cultuur bevorderen’ (Verordening gedragscode, deel 
C, art. 300.5). Voor RC’s geldt iets vergelijkbaars: in 
hun gedragscode staat dat zij zich moeten houden 
aan ‘de hoogste gedragsnormen’ (VRC Gedragscode 
– Inleiding). Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag 
is een belangrijk middel om actief aan meer normbe-
sef te werken. Het ligt dan voor de hand dat profes- 
sionals binnen organisaties elkaar kritisch collegiaal 
toetsen op professionele normen. In de praktijk blijkt 
dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. 

De NBA heeft via een vragenlijst onderzocht 
hoe AIB’s ethiek binnen hun beroepsgroep beleven 
(zie tabel 1). Dit onderzoek was de start van het pro-
ject Ethiek. Uit de vragenlijst blijkt dat slechts 12% 
van de AIB’s hun collega’s (zeer) vaak aanspreekt op 
ongewenst gedrag, 3% doet dit helemaal nooit en 
85% zelden tot soms. Dit is opvallend, omdat de ver-
wachting was dat elkaar aanspreken, vanuit collegi-
ale zorg, vaker zou gebeuren. De respondenten ga-
ven aan behoefte te hebben aan handvatten voor 
omgang met ethische dilemma’s en de bespreking 
ervan. In dit artikel beogen wij daarom meer inzicht 
te geven in kenmerken van de professional en zijn 
handelen, welke psychologische factoren een rol 
spelen en welke factoren het in de dagelijkse prak-
tijk lastig maken om elkaar aan te spreken op onge-

wenst gedrag. Vanuit die analyse geven wij ten slot-
te een aantal concrete handvatten die helpen om 
elkaar gemakkelijker aan te spreken op en te spre-
ken over (on)gewenst gedrag.

Hoe professionals werken
Professionals handelen niet allemaal hetzelfde. Ken-
merkend voor vrijwel alle professionals is dat zij 
graag autonoom werken en bij voorkeur zonder al te 
veel bemoeienis van bovenaf (Weggeman, 2007). 
Deze professionele ruimte leidt ertoe dat er weinig 
zicht is op wat collega-professionals precies doen en 
welke afwegingen zij maken. Soms wordt dat pas dui-
delijk als je professionals vraagt om, los van elkaar, te 
reageren op een lastige situatie in het werk. Dan blijkt 
dat er vaak !inke onderlinge verschillen zijn in hoe er 
gehandeld wordt in bepaalde situaties. Ieder denkt 
dat de eigen norm de standaard is. Dit inzicht, dat 
professioneel handelen niet louter op basis van  
evidence-based practice plaatsvindt maar dat profes-
sionals hun eigen ervaring meewegen, is onderzocht 
door Schön (1983/2002). Met zijn ‘re!ective prac- 
titioner’ gaf hij aan dat ook het professionele hande-
len zelf ervaringskennis oplevert (practice-based  
evidence). Wanneer ervaringen variëren (en dat doen 
ze in de professionele praktijk), verschilt ook de opge-
bouwde ervaringskennis. Informatie uitwisselen over 
hoe men handelt en hoe een vakgenoot handelt en of 
dat gewenst is, kan het verschil in handelen zichtbaar 
maken in de professionele praktijk. 

Daarnaast is het door de grote autonomie in het 
werk niet gemakkelijk te zien dat er wel degelijk on-
derlinge afhankelijkheid bestaat in de manier waar-
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op professionals werken. Lewin (1948) toonde aan 
dat groepsleden onderling afhankelijk zijn in het be-
halen van hun doelen. Deze onderlinge afhankelijk-
heid kan zowel positieve als negatieve consequenties 
hebben. Negatieve berichten over falende controles 
en foutieve verslaggeving raken ook !nanciële pro-
fessionals die daar niets mee te maken hebben. Een 
positief gevolg van die onderlinge afhankelijkheid is 
het besef onderdeel uit te maken van een beroeps-
groep en daarop aanspreekbaar te zijn (Van Doorn, 
1966). Duidelijke gezamenlijk na te streven normen 
geven aan in welke mate collega’s zich tot elkaar ver-
houden. Zo kunnen controllers binnen organisaties 
hun werk voor afzonderlijke business units prima 
alleen uitvoeren, maar staan zij vele malen sterker 
wanneer er meer eenduidigheid van handelen is en 
er ook (onderbouwd) steun wordt uitgesproken van-
uit het team voor die handelwijze. Of zoals Dobel 
(1999) het formuleert: ‘to achieve integrity, we need 
support of others’.

Professionals vinden het lastig om aan te geven 
waarom ze op een bepaalde manier handelen.  
Polyani (1966) verklaart dit door te wijzen op het 
bestaan van ‘tacit knowledge’: impliciete kennis die 
onderdeel uitmaakt van het professionele handelen 
(‘we know more than we can tell’). Het is moeilijk 
de kennis onder woorden te brengen die lijkt te zijn 
opgeslagen in onze professionele haarvaten. Juist 
omdat er verschillen zijn, en veel handelingen im-
pliciet plaatsvinden, is het nog belangrijker om 
hierover in gesprek te zijn met elkaar. Argyris en 
Schön (1978) spreken over organisatieleren als een 

‘process of inquiry’ en ‘making explicit what is im-
plicit’ in navolging van Polyani. Argyris (1991) be-
schrijft hoe ingewikkeld het is om professionals aan 
te spreken op fouten op een zodanige manier dat 
het team ervan leert. Dit komt volgens hem vooral 
doordat hoogopgeleide professionals zich door-
gaans zeer kwetsbaar voelen in zo’n gesprek, omdat 
ze de lat zelf hoog leggen. Een ervaren professional 
die een fout maakt, zo stelt Argyris, is uit zichzelf 
al "ink van slag. Dat het niet eenvoudig is, blijkt 
ook uit onderstaand voorbeeld uit onze eigen ad-
vies- en trainingspraktijk.

Praktijkcasus: de controller als Don 
Quichotte
De gemeente waar onze controller werkt, krijgt sub-
sidie van het Rijk. Hiervoor declareert de gemeente 
facturen tot het maximaal vastgestelde bedrag en 
ontvangt daarop geld retour. De controller ontdekt 
op een dag dat er inclusief btw is gefactureerd. De 
btw is alleen ook separaat teruggevorderd, via een 
andere compensatieregeling. Hij kaart de kwestie aan 
binnen het gemeentelijk bureau en hij wil over voor-
gaande jaren een correctie insturen. Intern reageert 
men negatief, tot aan de gemeentesecretaris toe.

Binnen de gemeente redeneert men dat het voor 
het totale ontvangen bedrag aan subsidie niet uit-
maakt. Want wanneer de facturen exclusief btw ge-
declareerd zouden zijn, had men ook andere factu-
ren ingediend… 

De controller verdedigt dat dit niet volgens de 
regels is: ‘Wij kunnen deze beslissing niet voor het 

Hoe vaak komen onderstaande situaties voor? Nooit Zelden/soms (Zeer) vaak
Ik spreek collega’s aan op hun ongewenste gedrag 3% 85% 12%
Ik ga actief in tegen de mening van de meerderheid 1% 76% 23%
Ik negeer ongewenst gedrag van collega’s 18% 78% 4%
Ik volg stilzwijgend de mening van de meerderheid 29% 69% 2%

(Geheel) 
 oneens

Deels oneens/
deels eens

(Geheel) eens

Ik krijg van de NBA voldoende handvatten die mij 
helpen om ethisch te handelen

18% 45% 37%

De NBA hanteert ethische normen die haalbaar en 
realistisch zijn voor haar leden

5% 31% 64%

Ik vind de reputatie van de beroepsgroep van groot 
belang

3% 10% 87%

Binnen de beroepsgroep spreken wij elkaar aan 
wanneer onethisch gedrag wordt waargenomen

27% 39% 34%

Tabel 1. Resultaten NBA-onderzoek naar beleving ethiek door AIB’s1
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Rijk nemen en wij moeten dit rechtzetten. We hebben 
niet conform de regeling gehandeld: het Rijk heeft nu 
namelijk geen rechtmatigheidsonderzoek kunnen 
uitvoeren op de niet-ingestuurde facturen.’ 

De gemeentesecretaris geeft aan ‘dat dit veel ge-
doe om niks is, want het totaalbedrag had de ge-
meente uiteindelijk toch wel ontvangen’. Ook zegt 
hij tegen de controller: ‘Als je hierin niet mee kunt 
gaan, moet je je eigen functie heroverwegen. Wij 
kunnen dit er echt niet bij hebben als gemeente, we 
hebben het al moeilijk genoeg.’ 

De collega’s van onze controller onthouden zich 
van commentaar en ook de direct leidinggevende 
van de controller onttrekt zich aan de discussie. In 
het volgende werkoverleg zit het team duidelijk met 
de situatie in zijn maag.

De mens en zijn neigingen
Psychologisch onderzoek laat meer redenen zien 
waarom het niet eenvoudig is voor professionals om 
elkaar aan te spreken op normen. Lerner (1980) laat 
zien dat mensen een sterke neiging hebben tot een 
‘belief in a just world’. We willen graag geloven in 
een wereld die mooi en rechtvaardig is. Zo redene-
ren professionals dat collega’s ervaren zijn en goed 
opgeleid en dus tot op het bot integer ‘want anders 
word je geen AIB/RC’. Maar wat dat juist handelen 
dan precies inhoudt, blijft aan de oppervlakte. Ver-
gelijk het met het voorval van de rechter die op een 
diner rondliep met een deel van een beschikking op 
zak en toen hij daarop aangesproken werd opvoerde 
dat zijn beroepsgroep – juristen – natuurlijk weet 
hoe hij met vertrouwelijke stukken moet omgaan. 
Stel dat een collega had gezien dat hij de beschik-
king in zijn jaszak stak. Hoe reëel is het te verwach-
ten dat hij de rechter op zijn ongewenste gedrag had 
aangesproken? Hetzelfde onderzoek (Lerner, 1980) 
laat zien dat we snel geneigd zijn te denken: ‘dit is 
vast een uitzondering’ of ‘daar is een goede reden 
voor’. Deze rationalisaties maken dat we de ander 
niet aanspreken op het ongewenste gedrag.

Verder is ook aangetoond dat mensen niet graag 
een minderheidspositie innemen. Asch (1956) liet in 
een psychologisch experiment zien dat mensen zich 
anders gedragen puur door de aanwezigheid van an-
deren. Ze sluiten zich onbewust aan bij het gedrag 
van de ander en laten hun eigen beeld van wat juist 
is los. Wel bleek dat één afwijkende mening al een 
signi!cant negatief e"ect kon hebben op de mate 
waarin mensen zich conformeren. 

Kaptein (2011) trekt dit door naar een advies om 
als leidinggevende een cultuur te creëren waarin het 
geaccepteerd is om een afwijkende mening te uiten, 
waar geluisterd wordt en waar teamleden waardering 
krijgen voor hun mening. Dit veronderstelt dat de 
manager in staat is het team van professionals zo ver 
te brengen in hun samenwerking dat er in alle veilig-
heid con#icten worden aangegaan (Kloppenburg en 
Van der Schoor, 2008). Uit onderzoek van Bird en 
Waters (1989) is gebleken dat managers niet snel hun 
teamleden aanspreken op (onethisch) gedrag, uit 
angst voor impasses en negatieve beeldvorming. Dat 
is teleurstellend, omdat managers een belangrijke bij-
drage leveren aan het klimaat in het team. Zij zouden 
in staat moeten zijn om de geldende norm te zetten 
en te zorgen voor een cultuur waarin het normaal is 
zaken openlijk te bespreken. Ook moeten zij het mo-
rele element kunnen benoemen, waarbij ze rekening 
houden met de speci!eke kenmerken van professio-
nals en de wijze waarop zij leren. Milgram (1963) en 
zijn inmiddels zeer bekende experiment met de 
stroomstoten, toont aan tot welke tragische conse-
quenties conformiteit in groepen kan leiden. 

Daarnaast blijkt dat mensen zich onbewust 
ontlasten van de spanning die een ethisch con#ict 
met zich meebrengt. Dit zogenaamde ‘ethical  
fading’ is een proces waarin mensen de moeilijke 
ethische component verwijderden uit een pro-

DRIE WERKSITUATIES – WAT 
DOET U?

1. U hoort uw collega vertellen hoe hij cijfers, op 
verzoek van de CEO, zodanig heeft gepresen-
teerd dat ze een gunstiger beeld schetsen. Hij 
heeft niet gelogen, het is meer een kwestie 
van een aantal zaken niet noemen. 

2. Omdat er dit jaar nog ruimte is in het afde-
lingsbudget, heeft uw leidinggevende alvast 
wat facturen laten opmaken door leveran-
ciers en deze geboekt, terwijl het werk-
zaamheden zijn die feitelijk pas volgend jaar 
plaatsvinden. Zo voorkomt zij dat haar bud-
get teruggebracht wordt in het nieuwe jaar.

3. Uw collega verlaat de vergadering waarna 
er openlijk wordt geroddeld over zijn bijdra-
ge. De discussie verstomt zodra uw collega 
weer binnen is.
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bleem of situatie door zelfbedrog (Tenbrunsel en 
Messick, 2004). 

Leren van de dagelijkse praktijk: nor-
matieve professionalisering
Filosofen bieden stappenmodellen om gesprekken te 
voeren over morele dilemma’s (Van Luijk, 1966; Kars-
sing, 2011), anderen introduceren bijvoorbeeld een 
Plek der Moeite (Kooistra, 1988). Onder Plek der Moei-
te verstaat Kooistra het gesprek waarin de meervoudi-
ge werkelijkheid wordt besproken en de diversiteit aan 
reacties daarop. De onderhandeling die volgt om uit-
eenlopende visies te verenigen, komt voort uit de be-
hoefte van mensen een eenduidige betekenis te geven 
aan die ingewikkelde situaties. De naam is goed geko-
zen, want het is illustratief voor de praktijk waarin 
hiervan maar weinig terechtkomt; het wordt als moei-
lijk en tijdrovend ervaren. Kunneman (2009) spreekt 
in dit kader over normatieve professionalisering. Hier-
onder verstaat hij het actief gesprekken voeren om el-
kaar te bevragen op de wijze waarop je als professional 
beslist hoe te handelen. Een klein voorbeeld maakt 
meteen duidelijk wat hij daarmee bedoelt: een !etser 
rijdt door rood, er is verder geen verkeer. Twee agenten 
reageren verschillend. De ene agent bekeurt, de ander 
laat het zitten. Hetzelfde vak, totaal andere invulling. 
Dit relatief kleine verschil van handelen is genoeg om 
in een team een "inke discussie op gang te brengen 
over wat hier de geldende norm is en/of zou moeten 
zijn. Dat gebeurt wanneer de agenten zich realiseren 
dat ze bij de uitoefening van hun professie behalve col-
lega’s ook vertegenwoordigers zijn van hun organisatie 
en natuurlijk van de hele beroepsgroep. Voor control-
lers geldt hetzelfde: in hoeverre zijn zij bereid mee te 
gaan met de CEO om de cijfers mooier voor te stellen 
of net wat anders te presenteren? Waar ligt de grens 
van het individu en hoe is dat in vergelijking met ande-
ren? Hier actief over praten maakt dat professionele 
normen expliciet onder woorden worden gebracht. En 
zoals Bird en Waters (1989) een vergelijkbaar punt on-
der woorden brengen: ‘Simply attempting to talk more 
about moral issues in business is not likely to make the-
se conversations more weighty and authoritative. What 
is needed is to !nd ways of realistically connecting this 
language with the experiences of people involved in 
business.’

Vanuit de analyse over wat het lastig maakt el-
kaar aan te spreken op (on)gewenst gedrag, maken 
we de stap naar wat professionals en managers kun-
nen doen om de drempels te slechten. 

Onze centrale boodschap 
Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag vergt een 
professionele praktijk, waarin dagelijkse kwesties aan-
leiding (kunnen) zijn voor een gesprek in het team 
over onderliggende normen. Het zijn de informele, 
meer impliciete situaties die illustratief zijn voor 
normbesef in organisaties. Op basis van literatuurstu-
die komen we tot de volgende zeven deeladviezen die 
gericht zijn op het wegnemen van de oorzaken van 
het elkaar niet aanspreken op ongewenst gedrag.

Deeladviezen
1. Maak verschil in handelen zichtbaarder door het 

gesprek te voeren over dagelijkse kwesties en  
handelwijzen te vergelijken (Karssing, 2011;  
Kunneman, 2009; Polyani, 1966).

2. Achterhaal als team welke normen (impliciet en 
expliciet) een rol spelen bij bepaalde handelingen 
(Argyris en Schön, 1978).

3. Beschouw feedback als een vorm van collegiale 
betrokkenheid in de context van het vak (Wierds-
ma en Swieringa, 2010). 

4. Ontwikkel met elkaar de vaardigheid om feedback 
te geven en elkaar aan te spreken op gedrag en 
houd rekening met kenmerken van professionals 
(Argyris, 1991; Wierdsma en Swieringa, 2010). 

5. Stimuleer feedback in het team om zo collectief te 
leren. In termen van Argyris en Schön (1978): 
doen we het goed, wat kan er beter en doen we de 
goede dingen?

6. Creëer een cultuur waarin er onderlinge waarde-
ring is om afwijkende meningen naar voren te 
brengen (Asch, 1956; Kaptein, 2011).

7. Geef bij besluitvorming naast zakelijke argumen-
ten ook inzicht in morele afwegingen die een rol 
spelen (Bird en Waters, 1989).

Speci!ek voor AIB’s en RC’s geldt dat zij gebruik 
kunnen maken van de voor de hand liggende plat-
formen van collega’s en hun beroepsgroep. Zij kun-
nen hun eigen ethical fading een halt toeroepen 
door gericht collega’s buiten de eigen organisatie op 
te zoeken en hen te vragen om feedback op het ei-
gen professionele handelen. De verplichte trainin-
gen Beroepsethiek voor accountants in business en 
de VRC-gedragscodecursus vormden voor sommige 
deelnemers een start van dit gesprek. 

Ook zijn er de vertrouwenspersonen om in spe-
ci!eke situaties steun te krijgen bij ethische dilem-
ma’s. (http://www.vrc.nl/vertrouwenspersoon-vrc) 
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voor RC’s of http://www.nba.nl/Voor-leden/Lid-
maatschap/Vertrouwenspersonen/ voor AIB’s.) 

Controller uit het voorbeeld
Wanneer we het bovenstaande toepassen op de situa-
tie waarin de controller uit het voorbeeld zich be-
vindt, zou zich het volgende kunnen afspelen in zijn 
team:

 ~ zijn kwestie wordt op tafel gelegd en besproken in 
het team (bijvoorbeeld met behulp van het model 
van Van Luijk (1966), of de modellen uit de eer-
dergenoemde verplichte trainingen);

 ~ de individueel beleefde kwestie wordt zo een ge-
deelde kwestie van het team (die steun is belang-
rijk als het gaat om integriteit);

 ~ de leidinggevende is in staat het gesprek zo te lei-
den dat de professionals geen angst voelen om hun 
professionele mening te geven en hun normen te 
vergelijken om ervan te leren (of ze het inhoudelijk 
eens of oneens zijn is daarin (nog) niet van belang).

 
Een op ethische principes gebaseerde cultuur in or-
ganisaties bevorderen of je aan de hoogste gedrags-
normen houden, vraagt om samenwerking en steun. 
Het helpt als professionals onderkennen dat ze el-
kaar nodig hebben om antwoorden te formuleren 
voor de toekomst en om elkaar scherp te houden in 
het dagelijkse handelen. Zo kunnen zij de rijkdom 
van het voor sommigen nog abstracte vak ethiek 
meteen inzetten en hun werk verbeteren door zich 
in dagelijkse situaties bewuster te zijn van de eigen 
professionele normen en daar doorlopend samen 
aan te schaven. Als dat lukt, is elkaar aanspreken 
een logisch voortvloeisel van samenwerken op een 
volwassen manier en daarmee heel normaal.

Noot
1  De vragenlijst is uitgestuurd naar alle AIB’s (8.100); in totaal hebben 879 respon-

denten de vragenlijst ingevuld. Het uitgebreide rapport met uitkomsten per 

vraag is niet openbaar gemaakt, wel is een samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen terug te vinden op http://www.nba.nl/Actueel/projecten/Ethiek-

voor-accountants-in-business/
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