
Geachte relatie, 

Van harte nodigen wij u uit voor het programma: 

Moreel Kompas & Integriteit op vrijdag 17 februari 2017 van 9.30 – 17.00 uur 

Dit programma bestaat uit twee onderdelen. In het ochtendprogramma onderzoeken we aan de 
hand van het model ‘Reis van de Held’ het persoonlijk moreel kompas en ontdekken we hoe 
kernwaarden krachtige instrumenten kunnen zijn bij het oplossen van complexe situaties. Maar 
hierbij past de waarschuwing: dit vereist moedig moreel leiderschap! Wij brengen de ‘Reis van de 
held’ dicht op de huid en naar de actualiteit van uw eigen praktijk, onder andere aan de hand van 
prachtige of indringende filmbeelden. Bijzondere aandacht besteden we aan de betekenis van het 
moreel kompas bij het oplossen van – ook in uw praktijk – herkenbare paradoxen van leiderschap. 

In het middagdeel verleggen we de aandacht naar het thema Ethiek en Integriteit:                                

   Ethiek en integriteit: De oplossing is het probleem niet!   

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  



 

Als ik minister van integriteit zou zijn, zou ik verbieden dat er de komende vijf jaar nog over 
relatiegeschenken zou worden gepraat,’ zegt  Edgar Karssing,  universitair hoofddocent integriteit 
aan Nyenrode. Integriteitsbeleid wordt in zijn ogen ten onrechte beschouwd als een opeenstapeling 
van regels.  

Edgar Karssing (1969) is als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement 
verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Belangrijke thema’s in zijn onderzoek zijn integriteit, 
integriteitsmanagement (wat werkt wel en wat werkt niet?), vertrouwen, morele moed en 
beroepstrots. Zijn meest recente boek is: De oplossing is het probleem niet! Reflecties op ethiek, 
integriteit en compliance. 

In ons boek over waardegedreven leiderschap¹ staat het moreel kompas centraal. We hebben 
gesproken met een aantal bestuurders over het geheim van hun moreel kompas en kwamen tot de 
ontdekking dat succesvolle leiders een helder besef van het eigen waardestelsel hebben en in staat 
zijn dat zichtbaar te maken in de praktijk van alledag. Maar continu blijft ook voor hen de vraag: hoe 
blijf ik koersvast? Hoe krachtig en kwetsbaar durf ik te zijn?  Handelen vanuit een persoonlijk moreel 
kompas betekent steeds weer leren, ontdekken, doorgaan, incasseren en groeien. Op die manier 
worden de kardinale deugden beoefend, die als de spaken van een wiel de essentie zijn van (publiek) 
leiderschap.  

Het debat in het publieke domein wordt echter gedomineerd door onderzoek, het willen aanwijzen 
van schuldigen en het opstellen van nieuwe regels. Zo worden toezichthouders en bestuurders 
overladen met allerlei gedragscodes die tot integer gedrag moeten aanzetten. Had u ook al het idee 
dat dit niet toereikend kan zijn? Dat misschien een teveel aan regels leidt tot juist het 
tegenovergestelde gedrag, namelijk het omzeilen van regels of alleen doen wat minimaal vereist 
is? Dr. Edgar Karssing is een buitengewoon boeiende gesprekspartner op dit thema. Met hem gaan 
we op onderzoek naar wat werkt en wat niet. Er zit niet anders op dan zelf aan het werk te gaan, en 
uw innerlijk moreel kompas te ontwikkelen. Precies waar we met elkaar over willen spreken.  

¹ Waardegedreven leiderschap: varen op het moreel kompas, Johan Bouwmeester & Marianne Luyer, Mets&Mets 2012 

  

Organisatie: 

Reageer direct: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, omdat we aandacht willen besteden 
aan de persoonlijke ervaringen en cases van de deelnemers. 

Deze bijeenkomst is in zijn geheel te volgen voor € 450,--, excl. BTW., inclusief lunch en borrel. Indien 
u alleen voor het ochtend of middagdeel kiest bedragen de kosten € 289,-- excl. BTW.  

Wij ontvangen u graag in ons mooie kasteeltje! 



Met vriendelijke groet, 

 
Johan Bouwmeester en Marianne Luyer 

  
  
  

 
                     www.waardegedrevenleiderschap.nl 

 

 

http://www.waardegedrevenleiderschap.nl/

