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Column

‘Uiteindelik gaat het om het gesprek in de boardroom 
over de intrinsieke motivatie van de bestuurder om het 
goede te doen,’ aldus Ingrid Tissen bi de uitreiking 
van de nieuwe Toolkit Commissariaat1. Opgelucht 
haalde ik adem. Ook deze Toolkit staat vol kaders, 

regels, codes waar wi ons aan dienen te 
houden. Handig, want het reikt modelen 
en concepten aan om goed toezicht te 
houden. De Toolkit geef richting en 
werkt als een ‘wenkend perspectief ’2. In 
essentie gaat het om gedrag en het 
vermogen tot morele oordeelsvorming. 
Morele oordeelsvorming is ingebed in 
onze cultuur en tidgeest. Daarom is het 
van essentieel belang de tidgeest te 
begripen en die te toetsen aan het eigen, 
innerlik, moreel kompas. 
Dat is dus het tegengestelde van ‘zo doen 
we dat nu eenmaal’. Deze uitspraak 
refereert aan de mores, de onderstroom, 

waarin bestaande patronen zin ingebed.3 Zonder deze 
vaste patronen kunnen we niet functioneren. Niet als 
mens en niet als organisatie. 
Tegelikertid wordt van ons verwacht dat we steeds 
opnieuw kritisch kiken naar onze ‘gewoonten’. Sluiten 
deze nog aan bi de huidige opvatingen? Bivoorbeeld 
als het gaat om integriteit: wanneer is er sprake van (de 
schin van) belangenverstrengeling en wanneer niet? 
Wat we een aantal jaren nog goed gebruik vonden als 
het gaat om combinatie van rolen en functies, vinden 
we nu niet meer integer.
Wat van ons gevraagd wordt, namelik kunnen 
refecteren op onze gewoonten, is lastig. Deze gewoon-
ten hebben ons vaak veel opgeleverd: succes, invloed, 
inkomen. Ons wereldbeeld is daardoor gevormd, 
bewust en onbewust. Op een bepaald moment gaan we 
ons stelsel van theorieën (paradigma) als objectief 

INTEGRITEIT EN MORES: WAAR IS DE NAR?

beschouwen en zin we ons er niet meer bewust van dat 
het deze theorieën zin die ons gedrag bepalen. Als dit 
paradigma ter discussie wordt gesteld, zal menig 
commissaris defensief reageren. In wezen zin we 
inmiddels ‘paradigmaverkleefd’, zo blikt uit onder-
zoek.4

De vraag is dan ook actueel: zin wi bereid te verande-
ren? Staan we open voor nieuwe inzichten en een 
nieuwe visie op de werkelikheid? De sleutel daartoe 
ligt bi de vraag: laten we ons inspireren door mensen 
die andere beelden van de werkelikheid hebben dan 
wizelf ? 
Vroeger kenden we het type van de nar. De nar bracht 
altid een ander perspectief in en ontregelde de 
heersers door grappen te maken en uit te dagen. Deze 
fguur komt niet meer voor in onze cultuur. Maar juist 
deze kwaliteit hebben we nodig. Het vermogen te 
relativeren, het onverwachte een kans te geven, een 
ander wereldbeeld te verkennen en toe te laten in de 
bespreking in de bestuurskamer. 
Dat is de essentie van innerlike integriteit: de wens en 
het vermogen om het goede te doen. Niet omdat het 
moet, maar omdat je het wilt.5 Dat wordt een mooi 
gesprek in de bestuurskamer.
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