PRAXIS

■ Sjoerd Hogenbirk

Prestaties verbeteren gaat hand in hand met werken aan ethiek

De ethiek van
presteren
Wat hebben Volkswagen, Imtech en Rabobank met elkaar gemeen? Ze haalden alle
drie het nieuws, niet vanwege bijzondere bedrijfsresultaten maar vanwege de manier
waarop ze hun resultaten behaalden. Volkswagen met sjoemelsoftware, Rabobank
met de Libor-affaire en Imtech met onduidelijke financiële constructies. Als je de
krantenberichten mag geloven, zijn er veel meer bedrijven die grenzen overschreden.
Prestatiedruk blijkt een belangrijke oorzaak te zijn. En waar de oorzaak ligt, ligt
ook de oplossing: in de verbinding tussen presteren en ethiek. Om die verbinding
te kunnen maken zijn drie gedragskenmerken, verderop in dit artikel beschreven,
essentieel.
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Presteren als bron van corruptie
In de afgelopen maanden is veel geschreven
over bedrijven die morele uitglijders maken.
Of het gedrag nu wit, zwart of grijs was, de
maatschappelijke ontwikkeling is dat morele
kwesties van organisaties en het bedrijfsleven
veel nadrukkelijker onderwerp zijn van debat.
Journalist Michiel Goudswaard schreef erover
in het Financieele Dagblad (2016): “Als ik het
goed zie, ontwikkelt zich een onderstroom die
morele kwesties weer een veel belangrijkere
plaats zal geven in ons nationale gesprek...
Maar ik zie steeds meer mensen die de
vanzelfsprekendheden uit het economisch
systeem dat ons zoveel welvaart heeft gebracht
ter discussie stellen. Inclusief de houding
dat alles mag, wat niet expliciet verboden
is.” Filosoof René ten Bos (Breebaart, 2015)
ging specifiek in op Volkswagen. Hij had sterk
de indruk dat de prestatie-eisen zo werden
opgeschroefd dat ‘ze’ niet anders konden. “Die
strakke eisen van excellentie nodigen gewoon
uit tot meer corruptie.”
Als organisatiespecialist bij House of
Performance zie ik steeds vaker dat bij
bedrijven en organisaties een ogenschijnlijke
tegenstelling ontstaat tussen ethiek en
presteren. De prestatiedruk in ons economisch
systeem is zo groot dat er grenzeloos gedrag
ontstaat. De consequentie is dat een raad van
bestuur de thema’s graag duidelijk van elkaar
gescheiden houdt. Op agendapunt 2 staat
dan het traject om prestaties te verbeteren
en op agendapunt nummer 6 het ‘nieuwe’
integriteitsbeleid. In mijn ogen is deze splitsing
onterecht en niet effectief. Werken aan
prestatieverbetering hoeft niet te leiden tot
ongewenst gedrag. Sterker nog, het werken
aan prestatieverbetering kan hand in hand
gaan met het ontwikkelen van integer gedrag.
Balans tussen prestatie en ethiek
Om je koers te bepalen, moet je eerst weten
waar je als organisatie of bedrijf(sonderdeel)
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staat als het gaat om de balans tussen
prestatie en ethiek. In figuur 1 zijn vier
organisatietypen geïdentificeerd:
•
de grenzeloze organisatie;
•
de onbetrouwbare organisatie;
•
de heilige organisatie;
•
de gedreven organisatie.

Figuur 1. Model van de ethiek van presteren
(bron: House of Performance)

Dwars door het model heen loopt een
denkbeeldige, diagonale lijn die de
performancespanning weergeeft. Die lijn
markeert het moment waarop de spanning
tussen presteren en ethiek doorslaat, het
moment dat er duidelijk dilemma’s ontstaan.
Voor heilige organisaties mag de spanning
bijvoorbeeld opgevoerd worden, maar
grenzeloze organisaties lopen het risico dat de
performancespanning te hoog is.
De onbetrouwbare organisatie
Een onbetrouwbare organisatie heeft
nauwelijks aandacht voor de prestatie, maar
ook ethiek staat niet hoog op de prioriteitenlijst.
Hoe dat uitpakt heb ik zelf ervaren toen ik
in 2008 mijn eerste huis kocht. Net uit de
collegebanken was ik in gesprek met een
grote hypotheekverstrekker. De kennis en
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expertise van de hypotheekadviseur was
leidend voor mij, omdat ik zelf geen idee
had. Een aflossingsvrije hypotheek met extra
geld was geen enkel probleem. Zijn advies
was om in het begin wel iets af te lossen,
maar daarna zo min mogelijk. Anders zou
het zonde zijn van de belastingkorting. Zo
gezegd, zo gedaan. Vijf jaar later kreeg ik een
telefoontje van de hypotheekverstrekker. De
gekozen constructie bleek niet conform regels
van de Belastingdienst. Gevolg: ik moest
een nieuwe hypotheek afsluiten en mijn
jaaropgaven bij de Belastingdienst klopten niet.
De hypotheekadviseur werd voor mij op dat
moment een onbetrouwbare organisatie. De
prestatie, om mij van een goede hypotheek te
voorzien, was niet geleverd en door het gedrag
van de adviseur was mijn product niet conform
de regels.
De heilige organisatie
Een organisatie waarin vooral rekening wordt
gehouden met ‘de manier waarop’ en nauwelijks
met de prestaties, is een heilige organisatie.
Deze organisatie is aardig goed beschermd
tegen ethische risico’s, maar volgens Werhane
(2009) is de achilleshiel hun gevoeligheid voor
groepsdenken: “A strong concurrence-seeking
tendency that interferes with effective decision
making.” Heilige organisaties spreken en
rapporteren niet transparant over de prestaties,
hebben het graag en veel over individuele
medewerkers en hebben allerlei redenen ‘buiten
hun invloedssfeer’ waarom de jaardoelen niet
zijn behaald.
De grenzeloze organisatie
Organisaties waarbij de druk alleen maar
blijft toenemen, noemen we grenzeloos. Die
grenzeloosheid zien we terug in het gedrag
van medewerkers. Het maakt niet uit hoe
de prestaties worden bereikt, als ze maar
behaald worden. Op 28 januari 1986 viel de
Challenger-raket 73 seconden na de lancering uit
elkaar. Deze casus is uitvoerig onderzocht. De

opvallendste conclusie was dat er een oorzaak
lag in een dominante druk op prestaties vanuit
het perspectief van de manager. Men hield
meer rekening met de politieke en economische
druk dan met de (technische) veiligheid. De
engineers gaven problemen aan, maar kregen te
horen van hun manager dat ‘ze’ meer moesten
denken als ‘manager’ – de lancering moest
doorgaan! Na deze toespraak van hun baas
gaven de engineers toe en ging de lancering van
de Challenger door, met alle gevolgen van dien
(Werhane, 2009).
Zo’n zelfde dialoog is voorstelbaar bij
Volkswagen. De druk op de productie van een
schonere dieselmotor is groot. Is het eerste
stapje dat de engineer over de grens gaat een
beetje gesjoemel met de software? Of probeert
hij eerst nog de emissies lager te krijgen? Hoe
dan ook, de manager geeft niet echt gehoor aan
zijn dilemma en maakt zich vooral zorgen om
de prestatiedoelen. Hij wil niet lastig worden
gevallen. Snauwerig vertelt hij de engineer:
“Regel het gewoon, ik moet straks groene
KPI’s in de board laten zien.” Een grenzeloze
organisatie loopt een groot risico dat de baas niet
verder kijkt dan zijn ‘groene’ dashboard. Op de
werkvloer zal hij nauwelijks rondlopen.
De gedreven organisatie
Een gedreven organisatie is in staat om te
balanceren op de performancespanning.
Men is gedreven om de doelstellingen
van de organisatie te halen en ervaart een
duidelijke verbinding tussen persoonlijke en
organisatiedoelen, waardoor gedrag coherent
wordt. Daar waar de prestaties een te hoge
druk leggen op het gedrag of andersom, is
men in staat om hierover de dialoog te voeren
en dilemma’s te bespreken. Het leiderschap
van een gedreven organisatie wordt in mijn
ogen getypeerd door Walumbwa (et al, 2011):
“Ethical leaders value the means as well as
the outcomes. Coupled with a genuine interest
in followers’ welfare and development, such
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leadership can lead to a psychologically safe
environment, in which a reduced psychological
burden of producing maximum outcomes helps
followers reserve their cognitive and affective
resources to properly deal with moral issues
whenever necessary.” Leiderschap in gedreven
organisaties gaat om het duidelijk neerzetten van
de verwachtingen en de verwachte resultaten,
maar ook om het inrichten van de omgeving,
waarin veiligheid is en ruimte bestaat om doelen
en gedrag uit te dagen.

tot totaal andere besluiten dan de vraag ‘wat is
het beste is voor alle betrokkenen?’. Ik ben ervan
overtuigd dat organisaties niet alleen marktleider
in prestaties moeten worden, maar ook in ethiek.
Niet wachten tot wetgeving gedrag afdwingt,
maar hierin voorop lopen. Dit doorbreekt in mijn
ogen ook de cirkel van beheersing waarin we op
dit moment zitten. Als bedrijven aantonen dat zij
voor gaan lopen op de wetgeving, zal wetgeving
minder als ‘heilige graal’ gezien worden en zal
het maatschappelijke draagvlak toenemen.

Ethiek in verschillende soorten en smaken
Zoals Michiel Goudswaard al betoogde, zullen
morele kwesties een steeds belangrijker
onderdeel zijn van bedrijfsvoering. Voor
bedrijven is het essentieel om de verbinding
met veranderende maatschappelijke waarden te
behouden. Om die verbinding te maken is het
cruciaal om als organisatie een morele visie te
hebben. Op deze manier krijgt de as ‘ethiek’ in
het model invulling. Vanuit de wetenschappelijke
literatuur kennen we de soorten ethiek als
weergegeven in figuur 2 (Kaptein & Boschma,
2015).
De invloed van een morele visie moet niet
onderschat worden, zeker niet met betrekking
tot besluitvorming. Vragen als ‘wat levert mij het
meest op?’, of ‘wat mag volgens de wet?’ leiden

Essentiële gedragskenmerken
Hoe werk je als bedrijf, organisatie of team
tegelijkertijd aan betere prestaties en het
verbeteren van de ethiek? Daarvoor blijken drie
gedragskenmerken essentieel: transparantie,
voorbeeldgedrag en het challengen van de norm.
Transparantie
Mijn ervaring is dat bij veel organisaties het
bespreken van prestaties überhaupt al eng is.
“Wat? Ga je de prestaties gewoon ‘openbaar’
maken? En moeten we dat dan met elkaar
bespreken? Dan ziet iedereen wat ik echt
presteer ...” Het doel van transparantie is echter
niet het afstraffen van eventuele onderprestatie,
maar leren. Het open bespreken van resultaten
leidt tot betere prestaties, het stimuleert

Oriëntatie voor
moreel gedrag

Bron

Overwegingen

Vraag

1. Egoïsme

Eigenbelang

Genot, gewin, continuïteit

Wat levert mij het meeste op?

2. Legalisme

Wetten en regels

Boetes, rechtspraak

Wat eisen de wetten en regels
van mij?

3. Conformisme

Verwachtingen
anderen

Reputatie, acceptatie

Wat verwachten anderen van
mij?

4. Ethiek

Afgewogen belang

Geweten en algemeen
belang

Wat is voor alle betrokkenen
het beste?

5. Altruïsme

Alleen belang anderen

Liefde, opoffering

Waarmee zijn anderen het
meest geholpen?

Figuur 2. Oriëntatie voor moreel gedrag (bron: House of Performance)
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het leren van elkaar. Nu is het al moeilijk om
prestaties bespreekbaar te maken, elkaar
aanspreken op gedrag is vaak nog veel lastiger.
Maar wat je aandacht geeft groeit! Een team
dat heeft geleerd om prestaties transparant
met elkaar te bespreken, zal het minder moeilijk
vinden om gedrag bespreekbaar te maken.
Immers, men is al gewend om te praten over
eventuele gevoelige gespreksonderwerpen die
direct betrekking hebben op elkaar. Onderzoek
toont aan dat groepsinvloed één van de factoren
is die de ethische omgeving beïnvloedt (Booth
& Schulz, 2004). Om die reden is het essentieel
dat teams elkaar aanspreken op gewenst en
ongewenst gedrag.
Voorbeeldgedrag
Het leiderschap van een gedreven organisatie
kenmerkt zich zowel door de manier waarop
prestaties worden behaald als door de
prestaties zelf. Daarbij is het essentieel dat
leidinggevenden zelf het gewenste gedrag
vertonen (Booth & Schulz, 2004). Maar dat
is niet alles. Het is ook nodig dat diezelfde
leidinggevenden een relatie hebben met
de medewerkers. Bijvoorbeeld door vaak
op de werkvloer te zijn. Dat leerde ik in een
organisatie waar ik adviseerde. Er speelde een
integriteitskwestie. Wat bleek? Medewerkers
voelden geen enkele verbondenheid met de
leidinggevende, er was een zeer grote afstand.
De legitimiteit van de leidinggevende was voor
de medewerker minimaal en daarmee ook de
impact van het voorbeeldgedrag.
Challengen van de norm
In zijn boek over integriteit schrijft Musschenga
(2004) hoe belangrijk het is dat een sociale
orde in staat is om standaarden, of normen,
kritisch te bevragen. Normen op de werkvloer
zijn vaak impliciet. We zien dat bijvoorbeeld
bij werkinstructie, wat in feite een expliciete
norm is. Deze wordt opgesteld om een
uniforme manier van werken te organiseren,
zodat klanten eenzelfde kwaliteitservaring

hebben. In mijn werkpraktijk zie ik echter vaak
dat de werkinstructies ergens in een la liggen.
Ondertussen volgt ieder zijn eigen manier
van werken. De geldende norm is dus niet de
expliciete werkinstructie, maar de impliciete,
eigen manier van werken. Als medewerkers
in staat zijn op basis van een norm te werken,
zoals bijvoorbeeld de werkinstructie, en het
heel normaal vinden om de werkinstructie
te verbeteren, dan zullen zij makkelijker de
(impliciete) norm rondom gedrag uitdagen.
Een team dat de vaardigheid heeft om
prestatienormen uit te dagen, kan ook leren
om bepaalde gedragingen niet automatisch
tot norm te verheffen. Dat is belangrijk, omdat
collega’s elkaar moeten kunnen aanspreken
op gedrag en ook op besluiten die worden
genomen door leidinggevenden. Als dit niet
mogelijk is, zal er een type gedrag ontstaan dat
automatisch wordt toegepast. En dit is vanuit
een integriteitsperspectief zeer gevaarlijk.

Observeer en kijk rond
Als de wortel van onethisch gedrag ligt bij de
overtrokken verwachting van prestaties,
dan ligt de oplossing daar ook. De
volgende vragen (op basis van onderzoek
(Booth & Schulz, 2004) kunnen helpen om
binnen uw eigen organisatie te kijken naar
de ‘ethiek van presteren’:
1. Op welke manier worden de missie
en de waarden van de organisatie
betrokken in de besluitvorming?
2. Op welke manier vertoont het
leidinggevend kader voorbeeldgedrag
– en aanvullend, is zij voldoende op
de werkvloer om hier überhaupt een
legitiem voorbeeld in te zijn?
3. Op welke manier vindt er groepsbeïnvloeding plaats, durven
individuen op te staan en normen uit
te dragen?
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4.

5.

6.

Zijn de spelregels voldoende
vastgelegd in regels en rollen binnen
de organisatie? Is het helder wat er van
iemand verwacht wordt?
Zijn er concrete trainingen in ethiek
over bijvoorbeeld uren schrijven, wat
je doet met materiaal dat over is na
een klus, et cetera? Trainingen moeten
ondersteunend zijn aan de andere
beschreven factoren.
Beloningen en sancties: als het helder
is wat men van elkaar verwacht, kan
iedereen in de organisatie ook gewenst
en ongewenst gedrag herkennen en
hierop complimenteren of handelen.
Wees expliciet, zodat beloningen en
sancties een duidelijke consequentie
zijn van presteren als ethisch gedrag.

Presteren en ethiek hand in hand
Presteren en ‘de manier waarop’ is dus een
spanningsveld, zeker in een maatschappij waar
verandering de enige constante is. Onethisch en
grenzeloos gedrag is dan ook vaak het gevolg van
grote prestatiedruk. Maar zover hoeft het niet te
komen. De uitdaging is om presteren en ethiek
niet uit elkaar te trekken, maar in gezamenlijkheid
te verbeteren. Alleen zo levert een bedrijf of
organisatie ook op de lange termijn toegevoegde
waarde voor de klant. ■
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