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‘Ethiek begint waar
de wet stopt’
Ondernemerschap kent verschillende
lagen. Naast aspecten als vraag en
aanbod, de marketing en het product,
komen er ook ‘zachtere’ kanten bij kijken,
zoals normen, waarden en ethiek. Sinds
de jaren tachtig is het belang van ethisch
zakendoen, integriteit en betrouwbaarheid
steeds groter geworden. Wat betekent dit
voor zakendoen anno nu, als je klanten
bedient in Rusland?

Muel Kaptein
HOOGLERAAR BEDRIJFSETHIEK EN
INTEGRITEIT AAN DE ERASMUS
UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Tijdens zijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit viel het Muel
Kaptein op dat er nauwelijks tot geen aandacht was voor het onderwerp
‘bedrijfsethiek’. Hij besloot in 1991 zich in het onderwerp te specialiseren
en werd vakdocent. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit als hoogleraar bedrijfsethiek. Vanaf 1996 is hij bovendien partner bij
adviesorganisatie KPMG en helpt hij met een team van collega’s organisaties verbeteringen door te voeren in integriteit, duurzaamheid, voldoen
aan wet- en regelgeving en andere onderwerpen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Waar ligt de oorsprong van ethiek?
“Ethiek is van alle tijden. Filosofen als Socrates, Aristoteles
en Plato bogen zich hier al over.”

Wat is de betekenis van ‘ethiek’?
“Bij ethiek gaat het om de vraag: doe ik het goede om de goede redenen? En dan niet gedreven door de wens van de klant
of omdat de wet het vraagt, maar omdat je het goede wilt
doen. Het gaat erom dat je nadenkt over wat hoort, of wat
jij doet deugdzaam en verantwoord is. Ethiek begint waar de
wet stopt. Wat vind je, ook als niemand meekijkt, verantwoord, principieel en waardevol? Ethiek is geen kwestie van
democratie, waarbij de meerderheid het bepaalt. Het gaat
erom dat jij de juiste argumenten vindt waarmee je jouw
handelen kunt onderbouwen.”

Het is niet nieuw, toch lijkt de aandacht ervoor in het zakenleven van de laatste decennia te zijn. Hoe komt dat?
“Bedrijfsethiek is inderdaad sinds de jaren ’80 in opkomst.
Organisaties zijn in de loop der jaren steeds groter geworden
en hebben daarmee een grotere impact gekregen. Ze zijn
internationaler en complexer, en de risico’s zijn toegenomen. Daar komt bij dat de overheid ‘kleiner’ is geworden,
minder voorschrijvend en meer op afstand. Verder zie je
dat ondernemingen die internationaal zakendoen te maken
krijgen met overheden die qua wet- en regelgeving minder

sterk zijn. In zo’n situatie wordt het voor bedrijven steeds
belangrijker om zaken goed vast te leggen.”

Waarom is het nodig om zaken op het gebied van ethiek en
integriteit vast te leggen?
“Ethiek en integriteit zijn geen vanzelfsprekendheden. Je
kunt er niet meer zomaar van uitgaan dat ‘medewerkers
wel weten wat goed is’. Onder hoge werkdruk en toenemende concurrentie kunnen zelfs de meest integere mensen
toch verkeerde beslissingen nemen. Zo heeft ‘compliance’
zijn intrede gedaan, waarbij het gaat om de naleving van
relevante wet- en regelgeving en het werken volgens door
een organisatie zelf opgestelde normen en regels. Er zijn
integriteitscodes tot stand gekomen om fraude en corruptie
tegen te gaan. Op dit moment gaat het in de media veel over
‘grensoverschrijdend gedrag’, in het tegengaan daarvan
stellen organisaties gedragscodes op. Bij KPMG zie ik steeds
vaker dat klanten hierom vragen en het geregeld willen
hebben.”

Hoe kom je als onderneming tot je eigen set van ethische
waarden?
“Het begint met antwoorden op vragen als: waar sta je voor
als bedrijf ? Wat zijn de kernwaarden, wat drijft je, wat zijn
je missie en visie? Wat zijn de verantwoordelijkheden van
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over het omgaan met vertrouwelijke informatie, bedrijfsmiddelen, geschenken, de scheiding tussen werk en privé,
veiligheid, omgangsvormen, en dergelijke. Het is belangrijk
dat je daar met elkaar goed over nadenkt. Vervolgens voer je
het in als basis voor de werkwijze en screen je sollicitanten
volgens die uitgangspunten, neem je het mee in overleggen
en functioneringsgesprekken. Belangrijk daarbij is jezelf te
monitoren en verantwoording af te leggen, bijvoorbeeld in
het jaarverslag.”

Wat levert dat uiteindelijk op?
“Sowieso levert het op dat je het goede doet. Bedrijfsethiek
kan je ook klanten en omzet kosten, omdat je besluit geen
zaken te doen met bedrijven die niet bij jouw bedrijfsethiek
passen. Over het algemeen wegen de voordelen echter
zwaarder. Je zult zien dat zich minder incidenten voordoen,
dat je minder schadeclaims ontvangt en minder te maken
krijgt met zaken als diefstal en fraude. Bovendien is het
goed voor de reputatie van je bedrijf. Een bedrijf dat ethisch
handelt, is betrouwbaar. Dat maakt je een aantrekkelijke zakenpartner en werkgever. Dat zal op termijn vooral positieve
gevolgen hebben.”

En als je het niet zo nauw neemt met de bedrijfsethiek?
“Als je totaal geen bedrijfsethiek hebt, dan betekent dat dat
je bijvoorbeeld fraudeert, omkoopt, intimideert, een slecht
product verkoopt, afspraken negeert, het milieu verwaarloost en ga zo maar door. Een bedrijf dat zo handelt, is niet
levensvatbaar.”

‘‘Rusland’ is een ethisch
vraagstuk waarbij je je moet
afvragen: wat wil ik zelf ?’

Als we bedrijfsethiek in verband brengen met de oorlog
tussen Rusland en Oekraïne; kun je dan zakendoen met
Rusland?
“Dat is een goed voorbeeld van een ethisch vraagstuk
waarbij je bij jezelf te rade moet gaan: wat wil ik zelf ? Er
zijn afwegingen te maken op economisch gebied: welk risico
loop ik, hoe zit het met valuta en betalingen, de veiligheid,
en de relatie met klanten of leveranciers? Daarnaast is er
de ethische, morele vraag: kan het nog? Wat staat er op het
spel? Welke verantwoordelijkheden heb ik? Wat weegt nu
het zwaarst? En: kan ik mijn keuze goed onderbouwen? Kun
je het uitleggen voor jezelf en anderen?”

zijn geen wapens. Bollen en bloemen zijn mooie symbolen
voor liefde en vriendschap. Daar kun je in deze situatie niet
genoeg van exporteren. Er is ook iets voor te zeggen dat het
heel moedig is om toch te leveren.”

Weke argumenten pleiten tegen zakendoen met Rusland?

Een ethisch dilemma dus. Hoe kom je dan tot je keuze?

“Een argument tegen kan zijn dat je je niet wilt associëren
met het bewind van Poetin. Je ziet dat internationale organisaties als Starbucks en McDonalds zich om die reden al
hebben teruggetrokken. Door de bevolking te raken, worden
zij er misschien toe aangezet om zich tegen hun leider af te
zetten. De bedrijven die besluiten wel zaken te blijven doen,
zijn kleiner in getal en daardoor des te zichtbaarder.”

“Laat het bezinken, slaap er een nacht over. Hou het dilemma niet voor jezelf, maar bespreek het. Met medewerkers,
klanten, ketenpartners, maar ook thuis. Het kan heel verfrissend zijn om te horen hoe je gezinsleden erover denken.
Wat ook meespeelt is de impact die de handel op Rusland
heeft op je totale omzet. Hoe groter het belang, hoe meer
mensen ervan afhankelijk zijn. Misschien is er ook nog een
derde optie: wel zakendoen met Rusland en een deel van de
winst schenken aan de slachtoffers in Oekraïne. Waar je ook
voor kiest, belangrijk is dat je voor die keuze blijft staan. Je
kunt niet na een maand opeens een andere mening hebben.
Dan ben je niet geloofwaardig meer, maar eerder hypocriet.
Denk aan Shell die aankondigde de exploitatie van gasvelden
in Rusland stop te zetten, maar vervolgens nog wel even
250.000 vaten olie kocht. Dat is nogal doorzichtig, daarmee
creëer je reputatieschade. Dus denk goed na, maak een heldere keuze, hak de knoop door en sta ervoor. En realiseer je
goed: als je geen besluit neemt, is dat ook een besluit.”

Welke argumenten pleiten voor?
“Als jij al een jarenlange relatie hebt met een klant, laat je
die niet zomaar in de steek. Wie zijn je klanten? Hoeveel
lever je? Door jouw beslissing kan de klant in problemen
komen. Terwijl die het beleid van Poetin misschien niet
eens steunt. En hoe gaat het dan verder als de situatie weer
normaal is? Als je de relatie nu verbreekt, is die misschien
niet meer te lijmen. Bovendien: als jij niet levert, kan een
ander erin stappen. Dan ben jij je handel voor altijd kwijt.
Daar komt bij: het gaat in deze sector om bloembollen, dat
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