
Van intuïtie over reflectie… naar 
een diepere intuïtie

De eerste uitgave van dit werk (1994) was ook onze eerste publicatie over ver-
antwoord ondernemen en het eerste initiatief van het Vlaams Netwerk voor 
Zakenethiek, dat zich tot doel stelde bedrijfsethiek (ook wel maatschappelijk 
verantwoord ondernemen of corporate social responsibility (CSR), duur-
zaam ondernemen, beroepsethiek, zakenethiek, deontologie, business ethics, 
ondernemingsethiek… genoemd) kenbaar te maken en te stimuleren. We zijn 
verheugd dat spreken over verantwoordelijkheid in het kader van beroep en 
bedrijf ondertussen uit het verdomhoekje is geraakt. Het is zelfs ‘in’ om zich te 
bekennen tot ‘duurzaam ondernemen’ en ‘maatschappelijk verantwoord onder-
nemen’, zoals bedrijfsethiek dezer dagen vaak wordt genoemd. (We hebben 
hierbij weliswaar onze ernstige reserves, maar verheugen ons toch ook wel in 
de toenemende aandacht.) Integriteit, corporate social responsibility, spiritueel 
leiderschap, stakeholderdialoog, ethisch leiderschap, sociaal contract, waarden, 
ethische code, duurzaamheid, deugden…: even zovele elementen en benamin-
gen waarmee de integratie van het ethische aspect in de dagelijkse werking 
van iemands beroep of van een organisatie wordt aangeduid. Wie deze termen 
inbrengt in de internetzoekfuncties, staat verbaasd over de massale hoeveelheid 
aan informatie hieromtrent.

Denken omtrent verantwoordelijk handelen mag in zijn huidige vorm nog 
maar recent ‘in’ zijn in het beroeps- en bedrijfsleven, het is van alle tijden (zie 
verder). Het is kennelijk ook van iedereen: iedereen, gevormd of niet, meent 
zich over alles een mening te kunnen vormen en meent ook dat zijn mening 
gefundeerd is (vaak zelfs de enig gefundeerde). Toch is het aantal academisch 
geschoolden inzake professionele ethiek veeleer klein. We ervaren dit persoon-
lijk als een frustrerende situatie, omdat ze slechts leidt tot ‘cafédiscussies’ zonder 
uitzicht op enig inzicht, want gebaseerd op niet meer dan inzichten zonder enig 
uitzicht. Maar deze situatie is ook gevaarlijk voor een democratie. Wanneer 
zowel de CEO/directeur/manager als de vakbondsafgevaardigde als de toevallig 
verkozen politicus als de man-in-de-straat meent zich te kunnen uitspreken 
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over het al dan niet geoorloofd zijn van om het even welke handeling, beslis-
sing of situatie, die meer en meer een erg complex dossier inhouden, riskeren 
we te vervallen in ethisch relativisme – alles kan, want uiteindelijk lijken alle 
meningen even juist/onjuist – en tot een samenleving waarin macht samenvalt 
met gelijk hebben. Facts-free opinions, alternative facts en fake news worden 
dan plots aanvaardbare meningen.

We dienen daarom aandacht op te brengen voor de opbouw van een ver-
dedigbare en hanteerbare methode om een beargumenteerbaar oordeel in en 
over een situatie of beslissing of daad op te bouwen… Het opzet is om via 
zulk stappenplan onze spontane ethische intuïtie – de ‘reflex’, vroeger klassiek 
‘geweten’ genoemd – uit te diepen tot een volwaardige reflectie: analytisch, 
dus methodisch en duidelijk beargumenteerd. Met deze methode gaat het dus 
niet zomaar om zakenethiek als een ethiek over het zakendoen, maar duidelijk 
ook om een zakelijke ethiek, met name ethiek gebaseerd op reflectie. Mocht 
dit kunnen ‘inslijten’, dus tot een diepere, meer stevige intuïtie uitgroeien, dan 
kan bedrijfsethisch oordelen, beslissen en handelen een minder royale eco-
nomische situatie wellicht overleven. Dit zal dan namelijk aanzet zijn tot een 
meer doorleefde ethische overtuiging, integriteit en ‘spiritualiteit’ en tot een 
structurele verankering, inbedding van ethiek in de strategie en het beleid van 
de onderneming.

Het is echter niet onze uiteindelijke bedoeling om beroeps- en bedrijfs-
ethiek te herleiden tot een louter mechanisch denkproces, tot een trukendoos. 
Integendeel, in tegenstelling tot wat de morele werkmethode is, hopen we dat 
een meer rationeel gerichte, inductieve ethische werkmethode mag bijdragen 
tot een verdieping van de ethische gevoeligheid. Uiteindelijk blijft ethiek in de 
eerste plaats een zaak van emoties, van verbondenheid, van woede ook en van 
diepe verontwaardiging, overtuiging, van empathie en emotionele intelligentie. 
Een zaak van wakker liggen en van persoonlijk betrokken zijn. En van geza-
menlijke dialoog.

Hierbij bieden we bedrijfsleiders (managers, directieleden enzovoort) en 
werknemers, maar ook leerkrachten en studenten de nodige inzichten, een 
framework en een werkmethode om ethische problemen in het dagelijkse 
beroeps- en bedrijfsleven efficiënt en doordacht aan te pakken. We menen dat 
dit nog in heel wat organisaties wenselijk is. Nog te vaak wordt louter en alleen 
afgegaan op een zuiver persoonlijke en ongefundeerde intuïtie van de CEO om 
te bepalen of situaties en beslissingen op vlak van verantwoordelijkheid kunnen 

Verantwoord professioneel handelen – DRUK.indd   10 02-May-19   5:42:31 PM



Van intuïtie over reflectie… naar een diepere intuïtie 11

worden verdedigd. Zeker in kleinere ondernemingen (kmo’s). Dit blijkt alsmaar 
meer riskant. Werknemers, consumenten, drukkingsgroepen (vakorganisaties, 
consumentenorganisaties, milieu- en buurtgroepen enzovoort) en overheden 
benutten de moderne ICT-middelen (vooral social media) om zich gedetailleerd 
te informeren over wat de organisatie doet en niet doet, en laten niet na diezelfde 
middelen in te zetten om andere burgers te mobiliseren. Kortom, het risico op 
schade aan het vertrouwen in en de reputatie van de organisatie is reëler dan 
ooit. En zoals we allen weten uit ervaring: een goed imago is snel verspeeld, maar 
het vergt jarenlange inspanningen (kosten, mensen, middelen) om te worden 
heropgebouwd: het gaat te paard, maar komt te voet. Risicomanagement kreeg 
er daarom een broertje bij: reputatierisicomanagement.

We mikken met dit boek op volgende groepen lezers:
 – alle lezers die zich interesseren voor het fenomeen van het verantwoord 

ondernemen en zoeken naar een niet te omvangrijke, prettig te lezen maar 
toch gedegen inleiding in het thema;

 – managers en directeurs, maar eigenlijk alle werknemers, in welke organi-
satie dan ook, die op zoek zijn naar een eerste verkenning van het thema 
van verantwoord ondernemen en een handzame methode zoeken om hun 
dagelijkse dilemma’s op een consistente manier aan te pakken, samen met 
de collega’s en met externe betrokkenen;

 – lezers die reeds gewend zijn vragen te stellen naar verantwoordelijkheid, 
maar die op zoek zijn naar een praktische methode om situaties (cases, 
dossiers) meer objectief en beargumenteerd te analyseren.

Uiteraard is dit boek geen volledig, laat staan definitief antwoord op de vraag 
naar verantwoord professioneel handelen in en door organisaties. Daarvoor is 
het domein van het verantwoord professioneel handelen te uitgebreid en nog 
te veel in evolutie.

Dit boek wil ook geen compendium zijn. Het is geen encyclopedie van ethi-
sche thema’s in beroeps- en bedrijfsleven. Nadat vooral Amerikaanse auteurs 
in de zeventiger en tachtiger jaren van vorige eeuw hebben gepoogd dergelijke 
allesomvattende boeken te realiseren, is ondertussen duidelijk geworden dat 
dergelijk initiatief volkomen hopeloos is geworden.

En het is ook geen diepgravend filosofisch werk. We willen allereerst een hel-
der en duidelijk verhaal brengen over het wat, hoe en waarom van verantwoord 
professioneel handelen: wat is het, hoe pak je het aan, waarom doe je het? Een 
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smaakmaker en richtingwijzer dus. Toch zullen we ons ‘verhaal’ wel baseren op 
enkele heldere filosofische uitgangspunten, zoals de filosofie van Lévinas (1971, 
1974, 1985, 1991, 1993, 2003) en het stakeholderdenken van Freeman (1984). En, 
zoals zal blijken, is verantwoord handelen en ondernemen veel complexer dan 
velen denken.

Daarom hebben we dit boek ook ‘een inleiding’ genoemd. Het is een eerste 
verkenning voor wie de kwestie van verantwoordelijkheid in zijn/haar profes-
sioneel handelen beter wil leren kennen en overdenken, alleen, met zijn/haar 
team of binnen zijn/haar professionele organisatie.

Ik draag dit boek graag op aan mijn kleinkinderen Alexander, Matthijs en Flo-
rian, want het is uiteindelijk voor hen dat we werken aan een betere wereld.

Herman Siebens
Mei 2019
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