
VOOR JE BEGINT (1)

1. Links zie je voorbeelden van hoe je je presentatie kunt opbouwen. Je kunt binnen het sjabloon precies kiezen wat je wilt. 

2. Verwijder links slides die je niet nodig hebt; rechter muisknop -> dia verwijderen.

3. Onder Start -> Nieuwe dia vind je alle sjablonen die je kunt kiezen. Kies daar bestanden die je passend vind voor 

inhoudsopgave, tekst, team, over ons, etc.

4. Na het toevoegen van een nieuwe dia verschijnt die links. Dan kun je tekst aanpassen en de afbeelding, als je wilt.  
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Welkom bij het live event

“Right to be wrong?!”



2

Programma

• 15.40 – 15.45 uur: Welkom

• 15.45 – 16.15 uur: prof.dr. Ronald Jeurissen, docent Ethiek Nyenrode University

• 16.15 – 17.00 uur: Allard Lindhout, voetbalscheidsrechter

• 17.00 – 17.20 uur: Pauze

• 17.20 – 18.00 uur: Lagerhuisdebat

• 18.00 – 19.00 uur: Filevrije netwerkborrel    



Wat is ethiek?

De Griekse filosoof Plato vertelt in ‘De Staat’ 
(2.359a-2.360d) een verhaal om duidelijk te 
maken hoe je kunt ontdekken wat iemands 
ethiek is. De herder Gyges vond in een grot 
een ring. Als hij de ring omdeed en eraan 
draaide, werd hij onzichtbaar en kon hij 
doen wat hij wilde, niet geremd door regels, 
de vrees voor straf en het verlies van 
reputatie. Toen bleek door welke ethiek hij 
zich liet leiden, namelijk geen. Gyges
vermoordde de koning van zijn land, huwde 
de koningin en werd zelf koning.



Gevonden portemonnee-onderzoek

Science, 2019







Dilemma van een jonge accountant

Onlangs zat ik met drie collega’s bij een klant. Tijdens onze
controleopdracht werd een collega flink op zijn nummer gezet door 
onze supervisor in het bijzijn van het hele team en de medewerkers van 
de klant. Niet alleen was dit een totaal ongepaste plaats en tijdstip om 
een collega een standje te geven, ook was de kritiek volkomen
ontrecht.

Ik kreeg medelijden met mijn collega en stond voor de keuze om hem 
bij te staan in deze situatie. Of ik kon kiezen om mijn mond te houden, 
omdat de supervisor immers ook mijn leidinggevende was. 

Wat zou u doen? Collega bijstaan? Uw mond houden?





Morele moed is de moed om te doen wat je moreel 
juist acht, ondanks de aanwezigheid van gevaar.





Motivatie voor moed

• Waar sta ik voor?

• Waar geloof ik in?

• Wat levert dit alles op voor andere mensen?
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Integriteit van het 

management

Management 
van integriteit

+

_

_

+



Belangrijke
kenmerken van 

een integere
organisatiecultuur

helderheid

bespreekbaarheid

uitvoerbaarheid

voorbeeldgedrag

aanspreekbaarheid



"Om goed te spreken, praat als 
het gewone volk, maar denk als 
een wijs mens."


