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De coronacrisis vraagt omverscherpte
aandacht voor integriteit op dewerkvloer
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Wilbert Tomesen is voorzitter van
hetHuis voorKlokkenluiders en
AlainHoekstra is beleidsadviseur
vandatzelfdeHuis.

Z
orgenover denegatieve in-
vloed vande coronacrisis
opde ethiek en integriteit
vanorganisatiesnemen
toe. Zo steldehoogleraar
bedrijfsethiekMuelKap-

tein in zijnbijdrage ‘Hoe langer deze
crisis aanhoudt, hoe groter dedrukop
onze ethiek’ dat onderdehuidigedruk
alles vloeibaarwordt, ookonzewaar-
denennormen (FD, 24maart). ‘Staan
bedrijvennog steeds voorhunethiek
als hunfinanciëlemiddelenuitgeput
raken, klantenweglopen, concurrenten
valsspelen en toezichthouders uit de
lucht zijn?Enwat gebeurt ermetme-
dewerkers als ze vervreemden vanhun
werk ende vervelingof paniek toeslaat?’
Kapteinpleit voormoreel leiderschap
encollectievewaakzaamheidomonze
ethiek tebeschermen. FemkedeVries,
bijzonderhoogleraar toezicht en voor-
maligAFM-bestuurslid, riep eenweek
later inhaar bijdrage ‘Eenmoreel appel
op jewerknemersmaakt geenenkele
kans zonderbetrokkenheid’ eveneens
op totwaakzaamheid (FD, 2 april). Zij
vroegomdealertheid vanmanagers voor
de effecten vande crisis opgedrag.Waar

zijnmensengeneigd eenbocht af te snij-
den,wat doet tijdsdrukmetdekwaliteit
van ethischebesluitvorming enwat zijn
de ethische gevaren vanhetwerkenop
afstand?

Omdeze vragen te kunnenbeant-
woorden ishet belangrijk te leren vande
eerdere kredietcrisis indebankensector.
Daar zagenwedat de integriteitsrisico’s
toenamen, terwijl de zorg enaandacht
voor integriteitsmanagement juist afna-
men.Eengevaarlijke combinatie.

VolgensdeLandelijkeVereniging van
Vertrouwenspersonen (LVV) veranderde
dewerkvloer in eenarena, een strijdperk
waarinmedewerkers elkaars tegenstan-
derswerden, concurrerend voorbaanbe-
houd.Dit uitte zich in een verslechtering
vandeonderlingeomgangsvormen.
Pesten, intimidatie, conflicten, elkaar de
loef afsteken, zichprojecten toe-eigenen,
elkaarniet informeren: allemaal voor-
beelden vanoncollegiaal gedragdat ster-
ker dekopopstak. Spanningenbrengen
medewerkers dus eerder tot niet-integer
gedrag.

Crisis enonzekerheidhebbenook
impact opde relatiemetdewerkgever.
Werknemersdie teleurgesteld raken
doorprojectenof promoties dieniet
doorgaan, door versoberdeopleidings-
mogelijkheden, door contractendieniet
worden verlengd, of door ontslag, zijn
eerder geneigd te zoekennaar vormen
van compensatie en vergelding.Gevoe-
lens vanonrecht, frustratie of persoonlij-
kefinanciële problemenkunnen leiden
tot onterecht ziekteverzuim,het lekken
van vertrouwelijke informatie of zelfs tot
toenamevandiefstal enmisbruik van
bedrijfsmiddelen.

Tot zover de integriteitsrisico’s.Maar
hoe staat het danmetde zorg enaan-
dacht voor integriteitsmanagement?Het
bedrijfsleven, deAlgemeneRekenkamer
endeorganisatieTransparency Interna-
tionalwezendestijds ophet gevaar dat

aandacht voor integriteit binnenorgani-
saties inde crisis onderdruk zoukomen
te staan. Veranderingenenherstructure-
ringenbrengende continuïteit van inte-
griteitsprogramma’s in gevaar. Integri-
teitwordthelaasnog te vaakgezien als
een ‘luxeartikel’, dat niet direct bijdraagt
aanhet primairewerkproces enwat in
crisistijddusbestwatminder kan.Het
lijkt logischdatmanagers ooknu vooral
ooghebben voor simpelwegoverleven,
waarbij de zorg voor integriteit enhet
welbevinden vanmedewerkers opde
achtergrond raakt.Niet zeldenwordt de
prestatiestress vanmanagersneergelegd
bij dewerkvloer.Het resultaatwordt
belangrijker danhet proces. Zokomen
procedures en zorgvuldigheid inhet
gedrang.

HetHuis voorKlokkenluiders ontving
al de eerste signalenhierover diedirect
verbandhoudenmetde coronacrisis.
Het gaat omzakenwaarbij drukwordt
uitgeoefendopmedewerkers omdoor
teblijvenwerken,werkgevers die zich
niet aandegezondheidsmaatregelen
houden, of inonvoldoendematedaarop
toezien.Omdathet nu in eerste instantie
ommensenlevens engezondheid gaat,
kunnenwerkgeversminder streng zijn
op integriteitsaspecten enmeerdoorde
vingers zien.

Het risicoop integriteitsschendingen,
misstandenenongewenste omgangs-
vormen isnudusbeduidendgroter dan
anders.Wemoetendaaromonvermin-
derd investeren in integriteit en onhigh
alert zijn.Dat geldt voormanagement,
ondernemingsraden, complianceoffi-
cers, integriteitsfunctionarissen, interne
enexterne toezichthouders, demedia en
natuurlijk ookdewerknemers zelf.Wijze
werkgevers blijvenopenheidbetrach-
ten endilemma’s bespreekbaarmaken,
houden vertrouwenspersonen inpositie
enmoedigenwerknemersnog steeds
aanonregelmatighedenaan te kaarten.

Integriteit wordt
helaas nog te vaak
gezien als ‘luxeartikel’
dat in crisistijd best
wat minder kan
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