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'Is ethiek te leren?' Onder deze ti tel hield dr. A.F. Brand op 21 april jL zijn inaugurele 
rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Bedrijfskunde aan 
de Universiteit Twente met als leeropdracht de toepassing van Organisatiewaarden en 
Bedrijfsethiek. 

'Business and ethics, don't mix', gold vroeger als een vanzelfsprekende, onomstote
lijke waarheid. Zakenmensen houden zich bezig met markten veroveren en met winst 
rnaken. In ondernemingen gaat het om afweging van opbrengsten en kosten; met ethiek 
heeft dat niets van do en. Zaken zijn zaken. Naderhand werd dit rigoreuze stand punt 
enigermate genuanceerd. Toegegeven werd, dat economisch handelen in sommige ge
vallen imrnoreel handelen kan inhouden, bijv. het betalen van smeergelden, of het aan 
de man brengen van onveilige produkten of het bedrijven van misleidende reclarne. 
Maar dat waren ( ontoelaatbare) uitwassen in het econornisch verkeer en op grand van 
uitzonderingen mag geen algerneen-geldig oordeel worden gebaseerd. Door de bank ge
nomen zouden economische gedragingen niet irnrnoreel zijn, hoogstens a-moreel. 

Echter, ook die meer genuanceerde zienswijze heeft de laatste tijd een veer moeten 
laten. Meer en meer wordt van verschillende zijden erop gewezen, dat aan alle econo
mische handelingen en verschijnselen ethische aspecten zijn te onderkennen. In de mo
derne samenleving is sprake van een opvallende belangstelling voor de maatschappelijke 
betekenis van het bedrijfsleven, zoals die tot uitdrukking komt in de rol die onderne
mingen spelen bij het doorgeven van teclmologische vernieuwingen, bij het scheppen 
van werkgelegenheid en bij het creeren van milieu-problemen, om maar enkele items te 
noemen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemers staat thans in 
het brandpunt van de aandacht. Bijgevolg is de laatste tijd de belangstelling voor eco
nomische ethiek in aanzienlijke mate gestegen. Bedrijfsethiek zit zowel in de zakenwe
reld als in het wetenschappelijk bedrijf in de lift. 

Tegen die achtergrond hield prof. Brand onlangs zijn oratie aan de Universiteit 
Twente. Onder meer heeft hij daarin te kennen gegeven, dat het vakgebied: 'Organisa
tiewaarden en Bedrijfsethiek' zowel onderzoek naar als onderwijs over waarden betreft, 
die impliciet en expliciet van betekenis zijn voor de besluitvorming in het bedrijfsleven 
(biz. 34). Waarden werden in de profielschets van zijn leerstoel omschreven als de uit
gangspunten, waardoor mensen en groepen zich in hun opvattingen laten leiden (blz. 
8). Ethisch bewustzijn heeft iedereen van huis-uit rneegekregen. Wat iemand goed of 
slecht, eerlijk of rechtvaardig vindt, wordt 'irnpliciet' bepaald door opvoeding, oplei
ding, ervaring, milieu en eigen ontwikkelde opvattingen. Deze factoren spelen, aldus 
prof. Brand, altijd een rol bij de beslissingen die ondernemers/managers/directeuren 
nemen (blz. 32). 

Het is nu de taak van de bedrijfsethiek die waarden te expliciteren. Organisatiewaar
den en bedrijfsethiek spelen bij elk bedrijfshandelen of bedrijfsgedrag, ten minste im
pliciet, een belangrijke rol. Bedrijfsethiek, aldus professor Brand, wil beslissers, zoals 
managers en ondernemers, helpen te expliciteren waarom zij een bepaalde keuze wel of 
niet maken (blz. 7). Bij bedrijven en organisaties komt daar nog iets bij, namelijk de 
omgeving. Bedrijfsethiek is niet slechts rekening houden met de waarden van binnen 
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het bedrijf, maar ook met de waarden vanuit de omgeving van het bedrijf, op trans
nationaal, nationaal, bedrijfs- en op persoonlijk niveau (biz. 19). 

Vaak hoort men zeggen: iedereen heeft zijn eigen persoonlijke, morele gezichtspun
ten. Moraliteit zou derhalve uitsluitend op zuiver persoonlijke keuzen neerkomen. 
Maar met dit stand punt, dat het ethische relativisme dicht nadert, kan prof. Brand niet 
erg uit de voeten. Naar zijn mening zijn in iedere onderneming in de hoof den en harten 
van haar medewerkers gemeenschappelijke uitgangspunten voor gedrag aanwezig (blz. 
13). Weliswaar bestaat er pluriformiteit van waarden. Antropologen hebben vastgesteld, 
dat mensen behorend tot verschillende culturen, evenals mensen binnen dezelfde cul
turen in verschillende tijdsperioden, vaak zeer uiteenlopende opvattingen hebben over 
wat mag en wat niet mag. Maar dat waarden-pluralisme is niet hetzelfde als ethisch 
relativisme. Waarden-pluralisme houdt in dat de leden van een organisatie met alle ver
schillen in opvattingen over goed en kwaad, toch zekere basis-principes gemeenschap
pelijk aanvaarden. Verschillen in inzicht moeten bespreekbaar zijn. In het expliciteren 
van de waarden, die onze gedragswijzen bepalen, moet steeds ernaar gestreefd worden 
vast te stellen of en in hoeverre de verschillen in opvatting berusten op verschi1Jende 
feiten en/of op uiteenlopende uitgangspunten en moet getracht worden een consensus 
te bereiken. 

In die zin is ethiek te leren. Zo hebben wij althans de boodschap, die professor 
Brand ons in zijn inaugurele rede heeft meegegeven, verstaan. Niet in die zin, dat aan 
ondernemers en managers moet worden voorgeschreven hoe zij moeten handelen in 
hun bedrijfsbeleid, maar we! dat hun handelen in relatie staat met bepaalde ( organisa
tie)waarden, die boven tafel rnoeten worden gebracht. De taak van de bedrijfsethiek 
bestaat uit het onthullen en soms rechtvaardigen van de rnorele waarden, die de gedra
gingen van mensen in het economisch !even mede bepalen, zonder zelf aan te geven 
hoe ze behoren te handelen. Ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn ambt willen 
wij professor Brand bij de tenuitvoerlegging van deze Jang niet gemakkelijke opgave 
veel wijsheid en toewijding toewensen. 

Dr. A. Kouwenhoven 
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