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Ethiek

U bent van huis uit theoloog en 
predikant. Wat gaf de aanzet 
om als organisatieadviseur te 

gaan werken?
“We zijn in Leusden, waar ik ge-
meentepredikant was, ooit een 
Zincafé begonnen waar vragen 
over ethiek besproken werden, 
over dilemma’s in bijvoorbeeld 
de zorg en het bedrijfsleven. Toen 
ik merkte dat de behoefte aan 
zingevingsvragen buiten de kerk 
toenam, ben ik een eigen advies-
bureau begonnen en heb ik me 
verbonden met organisatiead-
viesbureau Berenschot. Maar ik 
ben nog steeds predikant, ik ga 
af en toe voor en heb nog alle be-
voegdheden. Gemeenten vragen 
mij soms ook om mee te denken 
in een veranderingsproces.”

Welke mensen komen bij u over de 
vloer, en wat zijn de problemen waar 
ze mee zitten?
“Het begon met de banken, dus 

mensen die in de financiële sec-
tor werken. Later kwamen daar 
zorginstellingen en woning-
bouwcorporaties bij. De gesprek-
ken gaan vooral over vragen als: 
hoe werk je als organisatie aan 
een integere cultuur? Hoe kun je 
geld verdienen combineren met 
ethische waarden? De samenle-
ving vraagt om strenge regels om 
gedrag te sturen en om repressie 
als er dingen fout gaan. Wij wer-
ken er vooral aan dat mensen 
vanuit hun eigen waarden, en dat 
ze rekening houden met wat voor 
een ander van belang is wanneer 
ze beslissingen nemen.”

Bent u een soort biechtvader?
“Er ontstaat al gauw een zekere 
vertrouwelijkheid, ja. Een van de 
onderdelen van mijn advieswerk 
heet inderdaad de biechtstoel. 
Dan bespreken we dingen waar 
je je niet senang bij voelt, vol-
gens de stappen van de klassieke 
biecht: kun je de fout herstellen? 
Hoe kwam het? Wat kun je doen 
om deze situatie in de toekomst 
te voorkomen, individueel of in 
teamverband? Het voordeel van 
mijn positie is dat je buiten de 
hiërarchie staat, wat maakt dat 
mensen sneller iets opbiechten.”

Bankiers zijn gewetenloze types, als we 
de kranten moeten geloven. Een her-
kenbaar beeld?
“Nee, totaal niet. De bankiers die 
bij mij komen zijn doorgaans de 
mensen van goede wil, en die lij-
den onder het harde oordeel over 
hun beroepsgroep. Dat is voor mij 
de uitdaging: hoe kun je ze helpen 
hun beroepstrots opnieuw te vin-
den? We gaan uit van het goede 
in mensen, dat willen we verster-
ken. Maar er zijn inderdaad men-

sen in de bankwereld die van het 
grote graaien zijn.
Soms zijn mensen ook een pro-
duct van de tijdgeest. Bonussen 
waren gemeengoed en geaccep-
teerd. Een ander punt is het korte-
termijndenken. In het onderwijs 
was lange tijd de eis: zorg dat er 
zoveel mogelijk mensen afstu-
deren. Als dat de norm is, is de 
verleiding groot als het mislukt 
om de eisen omlaag te schroeven. 
Dat zijn perverse prikkels in een 
systeem. Soms zijn mensen daar 

het slachtoffer van, maar tegelij-
kertijd hebben ze in de meeste 
gevallen een keuze.”

Hoe kun je aandacht voor integriteit 
onderdeel van je bedrijfscultuur ma-
ken?
“Er is een aantal eenvoudige ma-
nieren om het gesprek erop te 
brengen. Neem bijvoorbeeld in 
een vergadering bij één agenda-
punt de ethische vragen die bij 
dat punt spelen door. Dat kan 
de begroting zijn, maar ook als 
je een vacature uitschrijft kun 
je de vraag stellen: hoe gaan wij 
iemand bevragen op zijn of haar 
ethisch DNA? Dat zijn manieren 
om ethiek op de agenda te zet-
ten.”

De kerk heeft een integriteitsprobleem, 
door het omvangrijk seksueel misbruik 
in de katholieke kerk.
“Zelf ben ik betrokken geweest 
bij de nasleep van dat misbruik. 
Samen met collega’s hebben we 

geprobeerd bisschoppen te coa-
chen: hoe ga je hiermee om, hoe 
stel je je op tegenover slachtoffers, 
wat zeg je in de media? Ik heb daar 
goede en minder goede voorbeel-
den van gezien. Het begint ermee 
dat je je persoonlijk laat raken. En 
tegelijkertijd dat je onmiddellijk 
erkent: het is verschrikkelijk fout 
wat er gebeurd is. Of ik daar toen 
wat aan kon doen of niet, ik ben 
er nu verantwoordelijk voor en 
ik schaam me rot. Daarna moet je 
alles doen om de schade te com-

penseren, ook financieel; en open 
zijn over de stappen die je neemt. 
Een groot voordeel is dat de nieu-
we paus Franciscus een goede 
pers heeft. Hij kan een identifi-
catiefiguur zijn voor de bisschop-
pen. Ook hier is voor mij weer 
de vraag: hoe kun je priesters en 
pastores die te goeder trouw zijn 
helpen hun trots te hervinden bij 
hun ambtsuitoefening? Ik ben 
aanwezig geweest bij ontmoe-
tingen tussen bisschoppen en 
slachtoffers. Toen heb ik gezien 
hoe zo’n gesprek kan verlopen en 
dat het goed heeft gedaan dat de 
slachtoffers de schaamte van de 
bisschoppen hebben gezien. De 
verklaring van slachtoffers ach-
teraf getuigde daar ook van. Maar 
er zijn helaas nog wel wat onafge-
hechte draden.”

Hoe bedoelt u dat?
“In heel veel situaties was sprake 
van machtsmisbruik. En in de 
kerk in het algemeen vinden men-

sen het heel moeilijk om over sek-
sualiteit te praten. Dat gaat heel 
onhandig, priesters hebben daar 
vaak ook geen taal voor.”

U coacht ook predikanten. Wat zijn 
de belangrijkste valkuilen voor die be-
roepsgroep?
“Mensen hebben drie psycholo-
gische basisbehoeften; autono-
mie, verbinding en ontwikkeling 
of groei. Vaak zie je tussen twee 
daarvan conflicten ontstaan. Bij-
voorbeeld tussen autonomie en 
verbinding. Dan kan een predi-
kant veel taken hebben en zich af-
vragen: er wordt van alle kanten 
een appel op mij gedaan, maar ei-
genlijk vind ik het heerlijk om ge-
woon een dienst voor te bereiden, 
en af een toe een stuk te schrijven. 
Predikanten worden bovendien 
nogal eens expliciet of impliciet 
verantwoordelijk gehouden voor 
dalende ledenaantallen. Dat kun-
nen allemaal redenen zijn voor 
burnout. Ik probeer ze dan te hel-
pen hun gedrag zo te veranderen 
dat ze de dingen waar ze energie 
van krijgen ook bovenaan het pri-
oriteitenlijstje krijgen en er daad-
werkelijk veel mee bezig te zijn. 
En ik moedig ze aan andere taken 
terug te leggen waar ze horen: bij 
ambtsdragers en andere vrijwilli-
gers, bij de gemeente zelf dus.”

Nels Fahner

Albert Jan Stam en Niels-Ingvar Boer: 
Zo doen we dat hier. Bestuurders over 
het stimuleren van integriteit. Uitg Be-
renschot Utrecht, € 24,95
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De bankiers die bij mij komen zijn 

doorgaans de mensen van goede wil

Het laatste bankschandaal was de fraude rond de Libor-rente bij de Rabobank. Foto ANP Lex van Lieshout
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Een integere cultuur ontstaat niet 
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Theoloog en ethicus coacht bedrijven en kerken


