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EEN AANPAK VOOR DILEMMATRAININGEN: EEN STAPPENMODEL VOOR 

ETHISCHE BESLUITVORMING 

Jeroen Maesschalck
1

 

 

 
Dit  artikel  is  gepubliceerd  in  het  Vlaams  Tijdschrift  voor Overheidsmanagement, 

Jaargang 9 (2004), nr. 4, pp. 7-19. 

 

 

 
Inleiding 

 

 

Ambtelijk integriteitsbeleid zit in de lift. Tot enkele jaren geleden was het concept 

nauwelijks bekend in Vlaanderen, maar nu is het alomtegenwoordig: er worden 

opleidingen en studiedagen georganiseerd en steeds meer besturen werken aan een 

deontologische code, een klokkenluidersregeling, dilemmatrainingen, risicoanalyses 

gevolgd door structurele maatregelen, enz. Ze worden daarin ondersteund door een 

groeiend aantal publicaties waarvan voorliggend bijzonder nummer van VTOM een 

voorbeeld is. Eén van de vaakst terugkerende raadgevingen in al die publicaties is dat 

integriteitsbeleid meer is dan repressie en controle. Integriteitsbeleid wil niet alleen 

integriteitsschendingen zoals fraude of corruptie voorkomen, het wil ook ambtenaren 

ondersteunen in het omgaan met hun beslissingsruimte, en in het bijzonder met ethische 

dilemma’s waarmee ze, in het kader van die beslissingsruimte, geconfronteerd worden. 

Beslissingsruimte en ethische dilemma’s nemen bovendien toe, zowel in kwantiteit als in 

complexiteit, door allerlei moderniseringen, zoals bv. budgethouderschap, openbaarheid 

van bestuur, kwaliteitsmanagement, interactieve beleidsvoorbereiding, enz. Het 

ondersteunen van ambtenaren in het omgaan met die dilemma’s gebeurt niet door het 

traditionele controlerende beleid van beperkende regels en procedures, maar door een 
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modern “stimulerend” integriteitsbeleid.
2 

Dit laatste vertrekt van een positief mensbeeld: 

men gaat ervan uit dat mensen van nature geneigd zijn het goede te doen, maar dat ze daarin 

soms moeten ondersteund worden. 

 

 
Eén van de belangrijkste instrumenten van de stimulerende benadering van 

integriteitsbeleid is de zogenaamde dilemmatraining of training in ethische besluitvorming. 

Het doel van zo een training is tweeledig. Het primaire doel is het aanscherpen van het 

morele oordeelsvermogen van de deelnemers. Door het bespreken van concrete casussen, 

doorgaans ethische dilemma’s, in sterk interactieve sessies wordt de vaardigheid 

ingeoefend om met integriteitsvraagstukken om te gaan. Indien de deelnemers bovendien 

tot dezelfde organisatie of, nog beter, dezelfde dienst behoren, kan de training (of een serie 

van trainingen) daarnaast ook een belangrijk instrument van cultuurverandering zijn. 

Immers, wanneer collega’s samen discussiëren over concrete integriteitsproblemen uit hun 

dagelijkse praktijk helpt dit om opvattingen te verduidelijken, assumpties in vraag te stellen 

en een open sfeer te creëren die een transparante en effectieve behandeling van problemen 

in de toekomst bevordert. 

 

 
Zoals gezegd zijn de concrete casussen die in zo een training besproken worden doorgaans 

ethische dilemma’s: situaties waarbij waarden en normen in het geding zijn en waarbij een 

keuze moet worden gemaakt uit meerdere alternatieven, terwijl voor elk van die 

alternatieven goede redenen te geven zijn. Een dilemma is dus per definitie een situatie 

waarbij bepaalde waarden of normen minder of niet zullen gerespecteerd worden 

omdat men prioriteit geeft aan andere argumenten.
3 

Met andere woorden, typisch voor 

een ethisch dilemma is dat er, wat men ook doet (ook als men niets doet), een zekere morele 

kost zal volgen. Ook typisch is dat intuïties of regels niet meteen een oplossing 

 

 

 

2 
Voor een verdere bespreking van het onderscheid tussen controlerend en stimulerend integriteitsbeleid,  

zie bv. Maesschalck (2001). 

3 
Deze definitie is gebaseerd op Karssing (2001: 93). 
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suggereren. Vaak zullen zij wel helpen in het vinden van een oplossing, maar ze doen dat 

niet op een rechtstreekse en eenduidige manier. 

 
 

In dit artikel wordt een concrete aanpak voorgesteld voor dilemmatrainingen. Deze was 

oorspronkelijk gebaseerd op Amerikaanse literatuur uit het domein van de ambtelijke 

ethiek. Ondertussen is deze vrij grondig aangepast aan de Vlaamse context, doorheen open 

en “in-house” trainingen voor ambtenaren van lokaal, Vlaams en federaal niveau  die in 

opdracht van het Instituut voor de Overheid zijn gegeven. Concreet is deze bijdrage 

gestructureerd volgens de verschillende stappen van een training: eerst de voorbereiding 

en de inleiding van de training, vervolgens de eigenlijke training die uit twee delen  bestaat 

(het toelichten van de waarden en het toepassen van die waarden op concrete casussen) en 

tot slot de afronding en het vervolgtraject. Op het eind van het artikel wordt ook nog kort 

ingegaan op de rol van de trainer. Bij deze bespreking gaan we uit van een in-house 

dilemmatraining. Deze wordt als de ideale vorm beschouwd, aangezien  ze zowel op de 

individuele vaardigheid van de deelnemers als de organisatiecultuur kan inwerken.
4

 

 
1. Voorbereiding van de training 

 

 

Bij de voorbereiding van de training moet uiteraard grondig overlegd worden met de 

opdrachtgever. 

Idealiter past de training in een globaal integriteitsbeleid. Het kan dan bijvoorbeeld het 

instrument zijn om een nieuwe deontologische code te lanceren en in te bedden in de 

organisatie. Het collectief inoefenen van de code door deze toe te passen op concrete 

dilemma’s is immers de beste manier om te garanderen dat deze ook daadwerkelijk zal 

gebruikt worden op de werkvloer, in het dagelijkse werkoverleg, en bij functionerings- en 

 

 

4 
Dilemmatrainingen kunnen uiteraard ook in opleidingen met open inschrijving georganiseerd worden, maar 

dan blijft de doelstelling beperkt tot het aanscherpen van het moreel oordeelsvermogen van de deelnemers 

en de hoop dat ze het instrument in hun eigen organisatie zullen bepleiten. 
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evaluatiegesprekken. Dilemmatrainingen bieden bovendien een uitstekende gelegenheid 

om de kwaliteit van de code te beoordelen: geeft ze daadwerkelijk richting bij  het omgaan 

met ethische dilemma’s? 

In organisaties waar er nog geen expliciet integriteitsbeleid bestaat kan een 

dilemmatraining onder het management een uitstekend instrument zijn om een dergelijk 

beleid op gang te trekken. De discussie maakt immers duidelijk waar een modern, 

stimulerend integriteitsbeleid op gericht is en toont doorgaans ook al meteen enkele 

problemen (bv. onduidelijkheden of inconsistenties in het beleid) die door het te 

ontwikkelen integriteitsbeleid beantwoord kunnen worden. Het is dan aangewezen om de 

dilemmatraining te laten volgen door een overzicht van de instrumenten van een 

integriteitsbeleid en eventueel door een begeleid gesprek over de instrumenten waarover 

de organisatie al beschikt en over wat nog dient te gebeuren.
5

 

 

 
Eenmaal de aanpak is overeengekomen met de opdrachtgever, is het aangewezen de 

deelnemers te contacteren en wel om twee redenen. 

Ten eerste is het meestal wenselijk om de deelnemers vooraf te vragen een dilemma uit 

hun eigen praktijk uit te schrijven en op voorhand aan de trainer te bezorgen. Hierdoor 

komen de deelnemers beter voorbereid naar de training. Bovendien kan ook de trainer zich 

hierdoor beter voorbereiden, verloopt de training vlotter en is een zekere anonimiteit van 

de besproken casussen mogelijk. Het is evident dat bij die rondvraag aan de deelnemers   

wordt   toegelicht   wat   een   ethisch   dilemma   is   en   dat   daarbij       de 

vertrouwelijkheid van de casussen benadrukt wordt.
6
 

 

 

 

5 
Voor aanbevelingen voor integriteitsbeleid, zie bv. Maesschalck en Suykens (2004) voor de lokale sector 

en Maesschalck (in voorbereiding) voor de Vlaamse overheid. 

6 
Indien maar een beperkt aantal deelnemers een casus hebben ingediend, is het aangewezen om hen nog voor 

de training te vragen of ze er geen bezwaar tegen hebben dat hun casus alsnog besproken wordt. Sommigen 

verkiezen immers om hun dilemma in die omstandigheden niet besproken te zien, en het is uiteraard niet te 

bedoeling om meewerkende deelnemers achteraf een ongemakkelijk gevoel te geven. In de praktijk blijkt 

dan vaak dat, eenmaal enkele door de trainer gegeven casussen zijn besproken, er vanzelf toch casussen door 

de deelnemers naar voor gebracht worden. Samengevat: een gebrek aan concrete casussen uit de praktijk is, 

in onze ervaring, nog nooit het probleem geweest. 
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Maar zelfs als de trainer beslist om niet vooraf naar ethische dilemma’s te vragen, is het 

toch belangrijk om vooraf een idee te geven van hoe de training is opgevat. Het concept 

“dilemmatrainingen” is immers nog maar weinig bekend en door op voorhand kort te 

omschrijven hoe de opleiding is opgevat vermijdt men dat, bv. door onderling overleg 

tussen de collega’s, al op voorhand bepaalde misvattingen of overdreven verwachtingen 

worden gecreëerd. 

 

2. Inleiding van de training 

 

 

Dit brengt ons bij de eigenlijke training. Bij wijze van inleiding is het belangrijk het thema 

ambtelijke integriteit wat te situeren. Wat wordt verstaan onder ambtelijke integriteit? 

Waarom krijgt het thema de jongste tijd zoveel aandacht? Hoe ziet een ambtelijk 

integriteitsbeleid eruit?
7 
Daarna kan de training zelf worden gesitueerd. Wat is een ethisch 

dilemma? Wat is het doel van de training? Hoe is de training gestructureerd? Het is 

belangrijk daarbij de nadruk te leggen op een open dialoog en heel sterk de 

vertrouwelijkheid van de door de deelnemers aangebrachte casussen te benadrukken. Men 

kan ook enkele opwarmingsoefeningen doen. De trainer kan bijvoorbeeld een lijst met 

waarden voorleggen en hierrond een verkennende discussie op gang brengen door  te 

vragen naar de belangrijkste drie. Hierbij moet wel vermeden worden om al te lang bij 

dergelijke, eerder abstracte, discussies te blijven stilstaan. Een dilemmatraining werkt 

immers het best als rond concrete casussen wordt gewerkt. 

 

 
Het is ook van belang dat de trainer vroeg in de training peilt naar de verwachtingen en 

eventuele vragen van de deelnemers. Vaak komen daarbij ook mentale barrières naar voor 

die een vlot verloop van de verdere training zouden kunnen hinderen. Het is belangrijk om 

die meteen te bespreken. Ik ga hier kort in op vijf van de belangrijkste 

 

 

 
 

 

7 
Voor een bespreking van deze vragen, zie bv. Hondeghem (1998) en Maesschalck (2002). 



7  

barrières zoals die tijdens trainingen (of, nog vaker, tijdens de pauze) naar voor zijn 

gebracht, en vermeld enkele mogelijke tegenwerpingen.
8

 

 

 
1. “Deze dilemmatraining suggereert dat onze chef twijfelt aan onze integriteit.” 

 

Een toelichting van het verschil tussen een controlerend en een stimulerend 

integriteitsbeleid en de verduidelijking dat dilemmatrainingen in deze laatste benadering 

passen kan deze bedenking meteen nuanceren. Het feit dat het management een 

dilemmatraining organiseert, toont immers op zich al dat ze aanvaarden dat hun 

medewerkers een zekere beoordelingsruimte hebben en dat ze bereid zijn om hen te 

ondersteunen in het omgaan met die beoordelingsruimte. Anders hadden ze zich gewoon 

beperkt tot klassieke controlerende maatregelen, zoals bv. het verspreiden van een nota met 

nieuwe gedragsregels en procedures. 

 

 
2. “Je zou beter onze chefs opleiden, want daar liggen de echte integriteitsproblemen.” 

 

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met dergelijke bemerkingen. Niet zelden doen 

verhalen de ronde over zogenaamde integriteitsschendingen door de chef, die louter een 

gevolg zijn van de beperkte informatie waarover de medewerkers beschikken. Stel bv. dat 

een chef de zoon van haar buurman heeft aangeworven, niet omdat ze die kent, maar 

gewoon omdat alle deskundigen van de jury het er oprecht over eens waren dat hij 

onbetwistbaar de beste kandidaat was. Het is best mogelijk dat, omdat de medewerkers 

deze precieze achtergrond niet kennen, het verhaal de ronde doet dat de nieuwe 

medewerker puur als vriendendienst werd aangeworven. 

Echter, zelfs met deze nuance in het achterhoofd, blijft dit een pertinente opmerking. 

Leidinggevenden hebben, via hun woorden en nog veel meer via hun daden, een cruciale 

invloed   op   de   integriteit   van   hun   medewerkers.   Daarover   is   zowat   al         het 

 

 

8 
Voor een uitgebreidere bespreking van mentale barrières, zie ook Karssing (2001: 97-100). Voor een 

bespreking van barrières tegen een integriteitsbeleid in het algemeen, zie Maesschalck en Suykens (2004: 9-

10). 
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wetenschappelijk onderzoek het eens. Als het inderdaad zo is dat de leidinggevenden het 

zelf niet zo nauw nemen met de integriteit, dan legt dit inderdaad een belangrijke hypotheek 

op de dilemmatraining en haar effectiviteit. Toch is het mogelijk om ook in  die 

omstandigheden de deelnemers van het nut van een dilemmatraining te overtuigen. Men 

zou dan uitgebreid kunnen ingaan op concrete casussen over situaties waarin 

leidinggevenden zich niet integer gedragen en de medewerker zo voor een dilemma stellen. 

De gezamenlijke bespreking van een dergelijke casus onder de medewerkers kan een 

bemoedigend en ondersteunend effect hebben. De casus die verder zal behandeld worden 

is hier trouwens een voorbeeld van. 

Hoe dan ook is het altijd (wat ook de graad van integriteit van de leidinggevenden is) 

wenselijk dat de dilemmatrainingen “top-down” georganiseerd worden: eerst bij het 

topmanagement en dan gradueel op de lagere hiërarchische niveaus. Immers, als de 

medewerkers weten dat de leidinggevenden zelf ook een dilemmatraining hebben  gevolgd 

en daar enthousiast over waren, zal dit de kans op een effectieve training drastisch 

verhogen. Op die manier kan de voorbeeldfunctie immers ten volle werken. 

 

 
3. “In de dagelijkse praktijk hebben we niet de tijd om uitgebreid stil te staan bij ethische 

dilemma’s.” 

Deze bemerking komt meestal naar boven in een later moment in de training, wanneer  het 

stappenmodel wordt toegelicht. Als de deelnemers zien dat dit een vrij veeleisend model is 

dat nogal wat tijd kan vragen, vragen ze zich soms af of het realistisch om zo  een model 

in de drukke dagelijkse praktijk te doorlopen. Drie bedenkingen kunnen dit nuanceren. Ten 

eerste is het natuurlijk niet de bedoeling om het stappenmodel op elke beslissing toe te 

passen. Het is maar nodig voor echte, complexe ethische dilemma’s die tot substantiële 

morele kosten kunnen leiden en waar regels en intuïties geen eenduidige oplossing 

suggereren. Ten tweede is het, m.n. bij dilemma’s waar vlugge beslissingen moeten 

genomen worden, niet per se noodzakelijk om het besluitvormingsmodel in alle details te 

doorlopen. Bij de bespreking van het model zullen enkele kleine oefeningen aan bod 

komen (bv. probeer je voor te stellen hoe je je zult voelen mocht je beslissing op de 
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voorpagina van de krant staan) die men ook heel vlug kan toepassen, zonder het volledige 

model te moeten doorlopen. Tot slot is er natuurlijk het leereffect. Hoe meer men het 

stappenmodel heeft toegepast, hoe beter men het zal beheersen en hoe sneller men het  kan 

toepassen. Net zoals andere professionele vaardigheden is ethische besluitvorming een 

vaardigheid die verbetert door inoefening en op de duur een soort professionele intuïtie 

wordt, die je ook bv. bij ervaren artsen of ingenieurs vindt. Maar net zoals artsen hun 

denkproces bij de interpretatie van symptomen heel geleidelijk en via expliciete stappen 

hebben geleerd, moet men ook de stappen van een ethisch besluitvormingsproces eerst 

verschillende keren expliciet doorlopen hebben alvorens ze een tweede natuur kunnen 

worden. 

 

 
4.“Dilemmatrainingen zijn wel leuke denkoefeningen om op zoek te gaan naar wenselijk 

gedrag, maar ze zijn weinig relevant voor de harde dagelijkse realiteit, waar we met veel 

meer dan met ethiek moeten rekening houden.” 

Net als de vorige bemerking komt ook deze doorgaans later in de training naar voor. Een 

typisch moment daarvoor is wanneer het stappenmodel een eerste keer is toegepast op  een 

casus en waar de groep collectief tot een beslissing is gekomen. Het gebeurt wel eens dat 

één van de deelnemers dan, vaak met een wat belerende blik, zegt: “Wat jullie hier allemaal 

zeggen is wel mooi maar, laten we eerlijk zijn, de realiteit is toch anders. In zo een 

dilemmatraining kunnen we wel zeggen wat het meest ethische is, maar we weten toch ook 

allemaal dat de realiteit veel harder en complexer is?” 

Het is de rol van de trainer om hier heel kordaat tegen in te gaan, want een dergelijke 

opmerking gaat terug op een fundamentele misvatting over dilemmatrainingen en kan, 

indien ze niet weerlegd wordt, de effectiviteit van de training volledig ondermijnen. De 

bedoeling van een dilemmatraining is niet om op zoek te gaan naar een mooi glanzende 

oplossing in een ideale wereld, maar om te zoeken naar een realistische oplossing in de 

harde, echte wereld vol complexe belangen, bedreigingen, tijds- en prestatiedruk, enz.  Die 

harde elementen staan niet buiten het proces van ethische besluitvorming, maar moeten er 

juist in opgenomen worden. Het uiteindelijke doel van dilemmatrainingen is 
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dan om de besluitvorming en dus het daadwerkelijke gedrag van de deelnemers te 

beïnvloeden. Als in een dilemmatraining enkel wenselijke antwoorden worden 

geformuleerd die niet overeenkomen met de beslissingen die de deelnemers uiteindelijk  in 

de realiteit zullen nemen, dan gaat het per definitie niet om een dilemmatraining. Het gaat 

dan om een soort schijnoefening die volledig irrelevant is, tijdverlies betekent voor de 

deelnemers en bovendien het cynisme en een dubbele moraal in de organisatie kan 

versterken. 

Wanneer, in de loop van de training, een deelnemer dus zo een onderscheid tussen “het 

wenselijke antwoord” en “de echte beslissing in de realiteit” suggereert, moet de trainer 

daar direct tegen ingaan. Hij moet tonen dat dit gebaseerd is op een misvatting over wat 

een dilemmatraining is en vragen aan de bewuste deelnemer wat hij bedoelt met “de 

realiteit” en wat precies de elementen in die realiteit zijn die de toepassing van een 

wenselijke beslissing onmogelijk maken. Die elementen moeten dan in al hun gewicht 

meegenomen worden in het ethische besluitvormingsproces. 

 

 
5.“Integriteit kan je niet leren. Je hebt het of je hebt het niet.” 

 

Dit is gedeeltelijk waar. De fundamentele wil van mensen om “het goede” te doen (hun 

“moreel karakter”) wordt door heel wat factoren beïnvloed, waar een dilemmatraining op 

zich niet veel aan kan veranderen. Een dilemmatraining kan wel, zoals hoger gesteld, het 

moreel oordeelsvermogen van de deelnemers aanscherpen: niet de fundamentele wil om 

integer te handelen, maar wel het vermogen om te beoordelen wat in een bepaalde  situatie 

integer handelen is. Dat oordeelsvermogen bestaat uit twee componenten: het kennen van 

de waarden en normen die moeten worden nageleefd en de vaardigheid om 

die waarden en normen toe te passen in de dagelijkse praktijk (Hejka-Ekins, 1994). De 

twee individuele
9 

doelstellingen van de dilemmatraining beantwoorden aan die twee 

componenten: aanleren van de waarden en normen en inoefenen van de vaardigheid tot 

ethische besluitvorming. 

 

 

9 
Zoals in de inleiding vermeld is er daarnaast is er ook de collectieve doelstelling van cultuurverandering. 



10  

 

 

 

 

De bespreking van deze laatste barrière brengt ons bij de eigenlijke dilemmatraining. Deze 

is, naar analogie met de twee individuele doelstellingen van een dilemmatraining, 

opgesplitst in twee delen. In het eerste deel worden de waarden en normen zoals die binnen 

de organisatie gelden toegelicht. In het tweede deel wordt, aan de hand van denkkaders en 

hulpmiddelen, de vaardigheid ingeoefend om die waarden en normen toe te passen binnen 

de organisatie. Hier zal dat gebeuren aan de hand van een stappenmodel. 

 

 
3. Deel I: voorstelling van het waarden- en normenkader 

 

 
 

In dit eerste deel van de training wordt aan de medewerkers een overzicht geboden van 

wat, qua integriteit, van hen verwacht wordt. Daarbij krijgen ze een overzicht van zowel 

de meer concrete normen en gedragsrichtlijnen (bv. “ambtenaren mogen geen  geschenken 

van substantiële waarde aanvaarden”) als de abstracte waarden (bv. legaliteit, objectiviteit) 

waarop deze gebaseerd zijn. Het gaat dus niet enkel om het presenteren van het juridische 

kader (wat per definitie beperkt is tot het “morele minimum”), maar ook  het presenteren 

van, ethisch gezien, meer ambitieuze waarden, zoals die ook bv. in de missie van de 

organisatie staan. 

 

 
In welke vorm het waarden- en normenkader gepresenteerd wordt hangt af van minstens 

twee zaken: het integriteitsbeleid van de organisatie en de achtergrond van de deelnemers. 

Als de organisatie over een deontologische code beschikt, is dit uiteraard het ideale 

instrument om het waarden- en normenkader te presenteren. Als zo een code niet bestaat, 

of als deze beperkt is tot algemene waarden en principes, bespreekt men best daarnaast ook 

wat relevante wet- en regelgeving: het hoofdstuk rechten en plichten in het statuut,   de wet- 

en regelgeving op openbaarheid van bestuur, de gedragscode  betreffende  internet- en 

emailgebruik, enz. Afhankelijk van de functie van de deelnemers kan men 
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ook nog specifiekere wet- en regelgeving bespreken. Als de training bv. wordt gegeven bij 

een groep hulpverleners, zou men kunnen focussen op de wet- en regelgeving betreffende 

het beroepsgeheim. De inhoud van deze bespreking zal uiteraard ook afhangen van de 

anciënniteit van de deelnemers. Als het gaat om ervaren deelnemers zal deze zich beperken 

tot een opfrissing van de algemene principes en eventueel een wat gedetailleerdere 

bespreking van enkele specifieke problematieken. Bij een dilemmatraining voor 

nieuwkomers zal het overzicht een meer inleidend en algemeen karakter hebben. 

 
 

Het is belangrijk te benadrukken dat dit eerste deel vooral dient om voldoende achtergrond 

te verschaffen voor de eigenlijke dilemmabesprekingen en om ervoor te zorgen dat de 

deelnemers in ongeveer hetzelfde begrippenkader discussiëren over de eigenlijke 

dilemma’s.
10 

Het is in elk geval niet de bedoeling om hier een exhaustieve ex cathedra 

behandeling van de voorgeschreven deontologie te geven. De klemtoon moet op het tweede 

deel van de dilemmatraining liggen. Mocht blijken dat de deelnemers toch behoefte hebben 

aan een grondigere bespreking van het normen- en waardenkader, dan zal de trainer dit 

doorverwijzen naar het vervolgtraject van de training (zie verder) en aan 

de opdrachtgever voorstellen hierrond een gespecialiseerde toelichting of opleiding te 

organiseren. De dilemmatraining is daarvoor niet het meest geschikte moment. 

 

 
 

4. Deel II: Toepassen van het waardenkader, een model voor ethische 

besluitvorming 

 

 
Dit tweede deel is de eigenlijke kern van de dilemmatraining. Hierin wordt een 

stappenmodel voorgesteld en ingeoefend voor het aanpakken van ethische dilemma’s. De 

 

10 
Als de deelnemers, zoals hoger voorgesteld, op voorhand dilemma’s uit de eigen praktijk doorgeven, laat 

dat de trainer toe om te zien waar eventuele onduidelijkheden bestaan en dus een verdere toelichting van het 

waarden- en normenkader nuttig kan zijn. Hiervoor kan hij natuurlijk ook overleggen met de opdrachtgever. 
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bedoeling van dat model is tweevoudig. Ten eerste helpt het om de stappen die men vaak 

impliciet zet wanneer men met een dilemma geconfronteerd wordt te expliciteren. Door 

iets te expliciteren maakt men het makkelijker om het te verbeteren: men kan bv. veel beter 

zien welke stappen worden overgeslaan of te weinig aandacht krijgen. Ten tweede helpt zo 

een stappenmodel ook om het besluitvormingsproces te structureren. Dit is  zowel op 

individueel als op collectief niveau relevant. Wat dit laatste betreft is het  evident dat een 

stappenmodel helpt om structuur te geven aan de discussie tussen de deelnemers aan de 

dilemmatraining. Het voorkomt dat argumenten herhaald worden of dat telkens in cirkels 

wordt gedacht. Maar ook individueel kan het soms erg nuttig zijn om de gedachten eens 

“op een rijtje te zetten.” Typisch voor een ernstig dilemma is het gevoel van wat men wel 

eens “morele perplexiteit” noemt: men wordt overvallen door allerlei overwegingen, 

intuïties, emoties, voorstellingen, enz. en slaagt er niet in om tot een goed doordachte 

oplossing te komen. Een stappenmodel kan dan (net als andere structurerende 

hulpmiddelen zoals checklists of matrices) helpen om de gedachten te structureren en op 

een systematischere manier naar oplossingen te zoeken. 

 

 
Er bestaan heel wat stappenplannen in de literatuur (bv. Karssing, 2001: 86-87; van Luijk, 

1996; Lewis, 1991: 101-119). Het model dat hier voorgesteld wordt gaat terug op dat van 

Terry Cooper, Amerikaans hoogleraar bestuurskunde en één van de  meest  vooraanstaande 

experts in het domein van ambtelijke integriteit. Het model, gebaseerd op zijn eigen lange 

ervaring met dilemmatrainingen, licht hij toe in zijn standaardwerk “The 

Responsible Administrator.”
11  

Wat we hier voorstellen  is een  vrij  grondig    aangepaste 

versie, aangepast aan de ervaring met trainingen voor de federale, Vlaamse en lokale 

ambtenaren. 

 

 

 

 

 

 
 

11 
De eerste editie werd geschreven in 1982. De editie waar hier naar verwezen wordt is de vierde (Cooper, 

1998: 18-30). Hij bereidt momenteel een vijfde editie voor. 
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Het stappenmodel wordt best toegelicht aan de hand van een concrete casus en dat zal hier, 

bij wijze van voorbeeld, ook gebeuren. Typisch wordt bij het begin van dit tweede deel aan 

de deelnemers gevraagd om de casus te lezen, waarna het model wordt  toegelicht tegen de 

achtergrond van deze casus. Daarna worden typisch nog een tweetal door de trainer 

rondgedeelde casussen plenair behandeld, waarna de casussen van de deelnemers zelf aan 

bod komen, al dan niet vooraf besproken in aparte groepjes. De trainer moet hierbij telkens 

bewaken dat alle stappen doorlopen worden en er  geen worden overgeslaan. Anders zal 

de training weinig impact hebben op de latere redeneringen in de praktijk. Uiteraard kan 

achteraf wel gediscussieerd worden over het nut van elk van de stappen, maar men kan dit 

pas echt beoordelen nadat men zelf  effectief eens de stappen doorlopen heeft in een aantal 

oefeningen. 

 

 
Stap 1: Objectieve beschrijving van het probleem 

 

In een eerste stap moet het dilemma zo objectief mogelijk worden beschreven. Omdat het 

hier om een fictief voorbeeld gaat waarvan de beschrijving door de trainer wordt 

rondgedeeld, is dit hier niet echt een probleem. In de praktijk is dat echter minder evident 

dan het op het eerste zicht lijkt. Een ethisch dilemma gaat immers vaak gepaard met sterke 

emoties en dan is het niet altijd makkelijk om een objectieve beschrijving te geven, zonder 

een al een sterk waardeoordeel in de beschrijving te stoppen. 

 

 
Het dilemma dat we hier bespreken is een typisch voorbeeld van het soort dilemma’s dat 

vaker voorkomt ten gevolge van de modernisering van de overheid (in dit geval meer 

beleidsvoorbereidende taken voor ambtenaren): 

 

 
Jij bent Erik, een ambtenaar in een ministerie van een vijfhonderdtal medewerkers. De minister vraagt aan 

je chef een nota voor te bereiden. Deze moet uiteindelijk uitmonden in een beleidsbrief betreffende het 

nieuwe beleid inzake informatica binnen uw overheid. De minister heeft geen uitgesproken politiek profiel 

op dit domein en geeft enkel wat algemene krijtlijnen aan (vooral betreffende het budget) en laat je chef 

voor de rest een grote vrijheid. De minister vraagt wel expliciet dat een ruim aantal experts geraadpleegd 
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worden en dat de verschillende standpunten en beleidsvoorstellen uitgebreid worden uiteengezet in de nota. 

Wanneer bepaalde voorstellen niet gevolgd worden in de nota, zo vraagt hij, moet wel verantwoord worden 

waarom dat niet gebeurd is. 

Je afdelingshoofd weet dat jij een ruime ervaring hebt op dit terrein en vraagt jou dan ook deze nota voor 

te bereiden. Aangezien hijzelf echter ook een bijzondere interesse heeft in het onderwerp engageert hij zich 

om je werk uitgebreid op te volgen. Al vlug kom je met hem tot een consensus over welke experts gehoord 

of geciteerd moeten worden, behalve over één: Annemarie Vandevelde, een autoriteit in het domein. Jij 

bent ervan overtuigd dat haar ideeën heel innoverend en belangrijk zijn en je vermoedt dat de minister die 

ook zou weten te appreciëren. Je afdelingshoofd wil echter van geen wijken weten: “Vandevelde moet niet 

gehoord worden.” Hij geeft daar een aantal zwakke inhoudelijke argumenten voor, maar je weet dat de 

enige echte reden een persoonlijke is. Vandevelde is immers ooit boven je chef verkozen voor een 

belangrijke job in een groot bedrijf en hij heeft dat nooit echt kunnen aanvaarden. 

Jij blijft er echter van overtuigd dat de kwaliteit van de nota sterk zou verhogen mochten de standpunten 

van Vandevelde erin opgenomen worden. Wat zijn je opties? Wat zal je doen? 

 

 
 

Soms reageert men, na de lectuur van dit dilemma, dat dit eigenlijk geen dilemma is voor 

Erik (de “jij”-figuur), maar voor zijn chef. Het is immers de chef die het ethische probleem 

veroorzaakt en daar verantwoordelijk voor is. Dat klopt niet. Het is natuurlijk wel zo dat 

het probleem veroorzaakt wordt door de chef, maar dat betekent niet dat Erik geen ethische 

verantwoordelijkheid zou hebben en niet voor een dilemma zou staan. Ook als je gewoon 

het bevel van je chef opvolgt neem je een beslissing en kies je er   impliciet 

voor om andere beslissingen niet te nemen. Zowel op ethische als op juridische
12 

gronden 

wordt het argument “Befehl ist Befehl” of “ik voerde enkel maar uit wat mijn chefs mij 

zeggen” niet (meer) aanvaard. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn handelen, 

ook als dit in opdracht van hiërarchische chefs gebeurt.
13

 

 

 

 

12 
In de “deontologische code voor de personeelsleden van de diensten van Vlaamse regering” (omzendbrief 

AZ/MIN/1998/4 d.d. 1 september 1998) staat bv. expliciet dat de loyauteit tegenover de chef niet absoluut 

is: “Krijgt u opdrachten die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen mensenrechten of tegen 

strafrechtelijke bepalingen, dan voert u die niet uit en breng u uw chef van de onverenigbaarheid op de 

hoogte.” 

13 
Al kan het feit dat een handeling in opdracht van een chef gebeurt natuurlijk wel als verzachtende 

omstandigheid gelden. 
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Om de beschrijving van het dilemma nog vollediger te maken kan men eventueel aan deze 

“verhalende” beschrijving een korte “stakeholder-analyse” toevoegen: een opsomming van 

alle actoren die een belang hebben bij het dilemma en een beschrijving van hun belangen. 

In dilemmatrainingen blijkt geregeld dat men bij zo een opsomming typisch twee soorten 

stakeholders uit het oog verliest. Ten eerste vergeet men soms zichzelf te vermelden, 

hoewel de “jij”-figuur in dit dilemma duidelijk ook bepaalde belangen heeft in deze 

situatie. Nog belangrijker is dat men soms de onzichtbare slachtoffers vergeet te vermelden. 

Hier zijn dat bv. de mensen die mogelijk het  slachtoffer zullen zijn van een slecht 

informaticabeleid in de organisatie, ten gevolge van een slechte beleidsnota. Een ander 

klassiek voorbeeld van “onzichtbare slachtoffers” zijn de burgers die benadeeld worden 

wanneer een ambtenaar, om een al dan niet legitieme reden, aan een bepaald dossier 

voorrang geeft. Wanneer een ambtenaar een dergelijke vraag krijgt om een dossier 

“bovenaan de stapel te leggen” omwille van één of andere aanvaardbaar klinkende reden, 

is de verleiding voor hem groot om zodanig gefixeerd te zijn op de persoon die hij voor 

zich heeft en die voorrang vraagt dat hij de “onzichtbare” mensen vergeet wiens dossier 

hierdoor vertraagd zal worden. Mogelijk hebben die nog betere redenen om voorrang te 

vragen, maar hebben ze niet de assertiviteit of de mogelijkheid om een uitzondering te 

vragen. Het is dus belangrijk om zowel met de zichtbare als met de onzichtbare 

stakeholders rekening te houden. 

 

 
Stap 2: Het probleem omschrijven in ethische termen 

 

Dit blijkt een van de moeilijkste stappen te zijn en het is vaak de stap die het snelst sneuvelt 

als er tijdsdruk is, of als de trainer het besluitvormingsmodel wat loslaat in de discussie. 

Toch is deze stap essentieel. In deze stap wordt immers het eigenlijke dilemma 

geformuleerd als een spanning tussen waarden. Dat is vaak moeilijk omdat mensen van 

nature geneigd zijn problemen te definiëren in praktische termen. In dit geval zou men  het 

probleem bv. praktisch kunnen formuleren als “Hoe kan ik mijn baas tevreden houden en  

toch  een  goede  nota  schrijven?”  Voor  de  meeste  problemen  is  een      dergelijke 
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praktische omschrijving voldoende. Wanneer het om een belangrijk ethisch dilemma gaat 

is het echter belangrijk om een abstractieniveau hoger te gaan en te expliciteren welke 

waarden hier relevant zijn. Dit helpt om een beter inzicht te krijgen in het probleem, om de 

latere afweging tussen de handelingsalternatieven op weloverwogen manier te kunnen 

maken (zie stap 5), en om verder te kijken dan het onmiddellijke eigenbelang. 

 

 
In deze stap komt het er dus op aan om in de eerste plaats de relevante waarden op te 

sommen. Daarbij kan aan de deelnemers gevraagd worden om terug te keren naar de 

opsomming van waarden zoals die bv. in de deontologische code staat, die toegelicht werd 

in deel 1. Maar de waarden moeten niet alleen opgesomd worden, hun onderlinge spanning 

moet ook geïdentificeerd worden en het is vooral dat wat soms voor moeilijkheden zorgt. 

In het voorliggende dilemma is het makkelijk om waarden en principes op te sommen die 

ervoor pleiten om de chef niet zomaar te volgen: loyauteit  aan de regering, kwaliteit en 

objectiviteit (van het beleidsvoorbereidende werk), eerlijkheid, enz. Al deze waarden 

wijzen in dezelfde richting, maar toch gaat het om een ethisch dilemma, dus moet er per 

definitie toch een waarde zijn die ervoor pleit om toch de chef te volgen. Die is er inderdaad 

en die zou men kunnen definiëren als een enge interpretatie van de waarde 

“gehoorzaamheid.” Erg zwaar weegt deze waarde niet, maar ze is ook niet irrelevant. Stel 

dat men een conflict zou uitlokken dat de samenwerking  met de chef voor jaren zal 

verzieken, dan heeft men hiervoor ook een belangrijke morele kost betaald. 

Overigens, anders dan een conflict tussen waarden kan men dit dilemma (en dat is vaak het 

geval) ook zien als een conflict tussen twee invullingen of twee interpretaties van één 

waarde, in dit geval twee interpretaties van de waarde “loyauteit.” In deze casus gaat het 

inderdaad om een conflict tussen loyauteit t.o.v. de minister en het algemeen belang 

enerzijds en loyauteit t.o.v. de chef anderzijds.
14 

Er zijn dus vaak verschillende  manieren 

 

 

14 
Het gaat dan zelfs nog om een loyauteit tegenover de chef in enge zin, want je zou kunnen zeggen dat het 

op lange termijn niet loyaal is tegenover de chef om hem niet te waarschuwen voor de, ook voor hemzelf, 

mogelijke negatieve gevolgen van een slechte beleidsnota. 
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om deze tweede stap uit te voeren. Het belangrijkste is dat men het praktische probleem 

overstijgt en het probleem in ethische termen formuleert. 

 

 
Stap 3: De alternatieve actiemogelijkheden identificeren 

Met het probleem gedefinieerd, eerst in objectieve en dan in ethische termen, kunnen we 

nu op zoek gaan naar oplossingen. Hierbij is de grote uitdaging om de neiging te 

onderdrukken om de alternatieven in dichotome termen te zien, i.e. om maar twee 

oplossingen te zien. In dit geval: Ofwel volgen we blindelings het bevel van onze chef, 

ofwel gaan we in open conflict met de chef en betrekken we er meteen ook derden (bv.  het 

kabinet van de minister) erbij. Cooper (1998: 23-24) merkt op dat mensen inderdaad een 

sterke neiging hebben om in dichotomieën te denken bij het oplossen van een probleem. 

Die neiging is begrijpelijk en zelfs wenselijk omdat men, indien men bij elke beslissing 

alle alternatieven zou overwegen, een erg besluiteloos leven zou leiden. Maar als het om 

een ernstig ethisch dilemma gaat is wel het nuttig om die neiging te onderdrukken en actief 

en creatief op zoek te gaan naar alternatieven. Het gebeurt zelden (en in mijn eigen ervaring 

tot nu toe nog nooit) dat een dilemma maar twee oplossingen heeft.
15

 

 

 
Hier zijn enkele voorbeelden van alternatieven voor ons huidig dilemma, die in 

verschillende trainingen aan bod kwamen, de ene al wat realistischer dan de andere: 

De chef er nog eens van proberen te overtuigen dat het zowel in zijn als in het algemeen 

belang is dat Vandevelde gehoord wordt. 

 

 

 
 

 

15 
Het dient opgemerkt dat de term “di-lemma” in die zin eigenlijk misleidend is, omdat die zelf  al suggereert 

dat er maar twee oplossingen zijn. Men kan een dilemma inderdaad vaak op zijn scherpst formuleren als een 

keuze tussen twee mogelijkheden, maar het is nu net de bedoeling van ethische besluitvorming om op zoek 

te gaan naar die oplossing waarbij de morele kosten (die per definitie onvermijdelijk zijn bij een ethisch 

dilemma, zie hoger) tot een minimum gereduceerd worden. En vaak is zal dat niet één van die twee extreme 

oplossingen zijn. 
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De chef duidelijk maken dat, als hij Vandevelde niet hoort, het kabinet dit wel eens te 

weten zou kunnen komen. 

Op zoek gaan naar een andere expert, of eventueel een medewerker van Vandevelde, die 

dezelfde ideeën heeft geformuleerd. 

Aan de chef voorstellen om in de nota helemaal geen namen van experts te vermelden (voor 

zover zij zich daarmee akkoord verklaren). 

 

 
Essentieel voor deze derde stap is dat men deze als een brainstorming-oefening beschouwt. 

In deze fase mag er niet gecensureerd worden: op dit moment zijn alle alternatieven 

evenwaardig en is het vooral de bedoeling om de creativiteit (of “de morele 

verbeeldingskracht”) zoveel mogelijk te laten spelen. De trainer moet deze fase streng 

bewaken en eventuele censuur of kritiek op voorstellen meteen afbreken. De beoordeling 

en afweging van de alternatieven is pas voor de volgende twee stappen. Hier is het vooral 

belangrijk om een lijst van creatieve oplossingen te bedenken. De achterliggende bedoeling 

is om op die manier de kans te maximaliseren dat een alternatief gevonden wordt waarmee 

de morele kosten, die per definitie onvermijdelijk zijn bij een dilemma, zoveel beperkt 

kunnen worden. 

 

 
Stap 4: De waarschijnlijke gevolgen van elk alternatief “projecteren” 

 

Met de mogelijke alternatieve oplossingen opgesomd, komt het er nu op aan om de 

consequenties van elk van die alternatieven te “projecteren.” Ook hier zijn creativiteit en 

inbeeldingsvermogen cruciaal. Wanneer mensen een beslissing nemen, “projecteren” ze 

meestal de gevolgen van de handelingsalternatieven. In hun hoofd speelt zich dan een soort 

mentale film af voor elk van de alternatieven. Het kan echter aangewezen zijn om dit proces 

wat te expliciteren en te formaliseren, om zo de beperkingen ervan te zien en die te kunnen 

vermijden. Immers, de film die we afspelen in een typisch besluitvormingsproces heeft 

doorgaans een heel eenvoudig scenario. In de voorliggende casus kan dat bv. zijn: “Als 

ik hier gewoon naar mijn chef luister en noch Vandevelde, 
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noch haar ideeën citeer, dan is het probleem van de baan.” Net zoals het denken in termen 

van dichotomieën (cf. stap 3), is ook dit denken in eenvoudige scenario’s een effectieve 

strategie in de meeste situaties, maar een nadeel bij een complex ethisch dilemma zoals 

datgene wat voorligt. Om dit idee te verduidelijken werkt Cooper (1998: 24-25) de 

metafoor van de mentale film verder uit. Hij beschrijft hoe we bij besluitvorming vaak in 

heel eenvoudige films denken: korte, stille melodrama’s in zwart-wit met een erg 

voorspelbaar scenario, eerder dan grote epische producties in kleur met stereogeluid en 

complexe plots. Nochtans, hoe creatiever de scenario’s voor de verschillende alternatieven 

in ons ethisch dilemma, hoe beter de kwaliteit van onze ethische besluitvorming zal zijn. 

In de dilemmatraining wordt dus gevraagd aan de deelnemers om zo creatief mogelijk te 

zijn in het ontwikkelen van scenario’s voor elk van de voorliggende alternatieven. De 

gevolgen van het alternatief “gewoon naar de chef luisteren en noch Vandevelde, noch haar 

ideeën citeren” kunnen bijvoorbeeld veel verregaander zijn dan op het eerste zicht lijkt. De 

kwaliteit van de beleidsnota zal, zonder de ideeën van Vandevelde, beperkt zijn en 

mogelijk zal dit ook tot een slecht informaticabeleid leiden. Het is dan bv. mogelijk dat 

Vandevelde een vrije tribune in de krant publiceert waarin ze daarop wijst, waarop de 

minister dan razend zou kunnen worden op jouw chef en jijzelf. Je kunt je ook voorstellen 

hoe je je zal voelen als  collega’s of burgers zich bij jou komen beklagen over het slechte 

informaticabeleid, enz. Dergelijke “projecties” dient men te maken voor elk van de 

alternatieven. Daarbij dient men niet alleen creatief maar ook zo open mogelijk te zijn, om 

te vermijden dat men rampscenario’s ontwikkelt voor de alternatieven die men niet 

verkiest, terwijl men blind blijft voor de mogelijk negatieve gevolgen van het geprefereerde 

alternatief. 

 

 
Bij deze oefening van scenario-ontwikkeling zal duidelijk worden dat meestal de 

alternatieven niet meer zomaar naast elkaar geplaatst kunnen worden en dat dat ook niet 

wenselijk is. In de praktijk zal men hier eerder de alternatieven aan elkaar koppelen in  een 

proces van opeenvolgende fasen. Eerder dan met een lange lijst alternatieven kom je dan 

met een beperkt aantal scenario’s. Een voorbeeld van zo een scenario is het volgende. Je 

zou eerst je chef proberen kunnen overtuigen om Vandevelde toch in de beleidsnota op 
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te nemen en pas als dat niet gelukt is haar ideeën in de nota proberen krijgen zonder 

expliciet naar haar te verwijzen en pas als dat niet gelukt is meer druk zetten op je chef 

door ermee te dreigen dit aan het kabinet te rapporteren, enz. Het is belangrijk om de 

opeenvolging van die fasen op voorhand al uit te werken in een oefening van scenario- 

building. Het is echter evident dat, in werkelijkheid, de overgang naar een volgende fase 

(in dit geval ook meteen een stap verder in de escalatie van het conflict met de chef) gepaard 

moet gaan met een nieuw moment van ethische besluitvorming. Immers, nadat men iets 

gedaan heeft verandert de situatie (zie stap 1) en dient het besluitvormingsproces opnieuw 

doorlopen te worden. In die zin is ethische besluitvorming dus een constant en iteratief 

proces, waarbij men de situatie geregeld opnieuw evalueert en zich voortdurend bereid 

moet tonen om het gekozen pad te veranderen als nieuwe gegevens of nieuwe inzichten dit 

noodzakelijk maken. 

 

 
We ronden deze beschrijving van stap 4 af met de vaststelling, gedaan tijdens trainingen, 

dat er een zeker risico verbonden is aan deze oefening. Het gevaar bestaat dat men, bij de 

ontwikkeling van deze scenario’s, enkel naar de gevolgen van mogelijke beslissingen  gaat 

kijken en niet meer naar de principes en waarden, zoals die in stap 2 geëxpliciteerd werden. 

In de terminologie van de ethische theorie zouden we dan te zeer de nadruk leggen  op  een  

consequentialistische  aanpak  (“gevolgenethiek”)  en  te  weinig  op  een 

deontologische aanpak (“beginselethiek”).
16 

Het risico van een te grote nadruk op de 

gevolgen is tweevoudig. Ten eerste vernauwt dit het gezichtsveld. Bij de oplossing van een 

moreel dilemma moet men niet alleen kijken naar de gevolgen van elk 

handelingsalternatief, maar ook naar waarden en m.n. naar het relatieve belang dat aan elke 

waarde wordt gehecht bij elk handelingsalternatief. Ten tweede is het zo dat een nadruk op 

de gevolgen het risico vergroot dat men vooral aan eigenbelang zal denken. In de praktijk 

van dilemmatrainingen blijkt dat men immers bij het uitdenken van de mogelijke  

scenario’s  heel  veel  aandacht  besteedt  aan  de  gevolgen  voor  zichzelf   en 

 

16 
Dit onderscheid verdeelt al eeuwen de westerse ethiek en wordt dan ook uitgebreid toegelicht in de meeste 

inleidende cursussen of handleidingen. Karssing (2001: 75-77) vat in zijn boek de discussie samen in de 

context van dilemmatrainingen. 
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impliciet vaak gewoon op zoek gaat naar een antwoord op de vraag: “met welk alternatief 

zal ik het minst in de problemen komen?” Dit is uiteraard erg menselijk en het zou absurd 

zijn om geen aandacht te besteden aan de gevolgen voor zichzelf, maar ethische 

besluitvorming is natuurlijk ambitieuzer. De bedoeling is om verder te gaan dan dit en  om 

ook de belangen van anderen en, vooral, om ook waarden en principes in rekening te 

brengen. Het is dan ook belangrijk dat de trainer op dit gevaar wijst en dat hij benadrukt 

dat na deze vierde stap een vijfde stap moet volgen waarin wordt teruggegrepen naar de 

waarden zoals die geformuleerd waren in de tweede stap. In het bijzonder zal voor elk 

alternatief moeten geëxpliciteerd worden aan welke waarden het voorrang geeft. We gaan 

nu over naar die vijfde stap. 

 

 
Stap 5: kiezen tussen de alternatieve actiemogelijkheden 

 

Na afloop van stap 4 beschikt men dus over een lijst met alternatieve actiemogelijkheden 

(of in de praktijk vaak alternatieve scenario’s van opeenvolgende acties, zie hoger) en een 

projectie van de scenario’s die op elk van die acties volgt. In de vijfde en laatste stap  moet 

nu een keuze gemaakt worden tussen deze alternatieven. In deze laatste fase is het proces 

niet meer lineair. Nu gaat het om een parallelle afweging tussen de verschillende 

alternatieven: een complexe evenwichtsoefening waarbij voor elk van de alternatieven heel 

wat overwegingen in rekening moeten worden gebracht. Geïnspireerd door Cooper 

proberen we deze evenwichtsoefening wat te analyseren. In essentie moeten, voor elk 

alternatief, drie zaken in overweging worden genomen. 

 

 
>>Voor elk alternatief expliciteren welke relatieve prioriteit het geeft aan de waarden 

Zoals net vermeld is dit erg belangrijk omdat met deze “terugkeer naar de waarden”  wordt 

gecompenseerd voor de nadruk op de gevolgen in stap 4. In het bijzonder moet voor elk 

alternatief worden gespecificeerd hoeveel relatief belang het hecht aan elk van  de waarden 

die opgesomd waren in stap 2. Dit is natuurlijk het makkelijkst voor de twee meest evidente 

en uitgesproken oplossingen. Als je bijvoorbeeld het bevel van je chef gewoon volgt, dan 

geef je grote prioriteit aan “loyauteit t.o.v. de chef”, terwijl je aan 
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waarden als “kwaliteit” en “objectiviteit” heel weinig belang hecht. Bij creatievere 

tussenoplossingen is de oefening moeilijker omdat het relatieve belang van de waarden 

subtieler is en omdat het dan vaak afhangt van hoe men de waarden definieert. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het alternatief waarin we een andere expert, die dezelfde ideeën heeft als 

die van Vandevelde, citeren. Het is duidelijk dat we dan relatief veel belang hechten aan 

de “kwaliteit” van de beleidsnota en van het uiteindelijke beleid, terwijl we ook nog vrij 

veel belang hechten aan de “loyauteit t.o.v. de chef,” omdat we zoveel mogelijk vermijden 

om hem niet voor het hoofd te stoten. Maar wat met de waarden “objectiviteit” en 

“eerlijkheid”? Qua inhoudelijk advies is de nota wel objectief, maar anderzijds is het 

duidelijk dat een puur persoonlijke overweging vanwege je chef wel invloed gehad heeft 

op de inhoud ervan. Wat “eerlijkheid” betreft wordt niet manifest gelogen in de nota, maar 

je zou wel kunnen argumenteren dat het niet echt eerlijk is tegenover Vandevelde om 

willens en wetens haar naam niet te vermelden bij de ideeën waarvan zij een prominente 

voorstander is. Het is een nuttige oefening om ook voor deze subtielere alternatieven de 

waardenbalans te expliciteren, al moet men hier nu ook geen perfecte filosofische 

accuraatheid nastreven. Het komt er vooral op aan om een beeld te hebben van wat de 

morele kosten (i.e. welke waarden worden geschonden?) zijn bij elk  alternatief en of men, 

in het besef dat morele kosten per definitie onvermijdelijk zijn in een ethisch dilemma, in 

staat is met deze kosten te leven. 

 

 
>> De verdediging van elk van de alternatieven repeteren 

 

Voor elk van de alternatieven moet men nagaan welke redenen de keuze voor dat alternatief 

het meest ondersteunen. Ook hiervoor kan morele verbeelding erg nuttig zijn. Cooper 

adviseert om zich zo levendig mogelijk voor te stellen dat men het alternatief moet 

verantwoorden aan een relevant publiek: het management van de organisatie, politieke 

verantwoordelijken, een tuchtcommissie, een parlementaire onderzoekscommissie, enz. 

Deze oefening is erg nuttig omdat ze helpt om een onderscheid te maken tussen 

drogredenen die je jezelf voorhoudt om je in te dekken en echte  redenen  die  ook  de  test  

van  een  publieke  beoordeling  kunnen  weerstaan.   In 
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tegenstelling tot stap 4 gaat het bij deze oefening niet om een projectie naar de toekomst. 

Het doet er m.a.w. niet toe of je je ook effectief ooit zal moeten verantwoorden. Ook als 

het duidelijk is dat je je betreffende een bepaald dilemma nooit zal  moeten verantwoorden 

voor een parlementaire commissie of een tuchtcommissie, toch kan het  erg nuttig zijn om 

je zo levendig mogelijk te proberen voor te stellen hoe je jouw keuze zou toelichting voor 

zo een commissie en welke argumenten hen echt zouden overtuigen. 

 

 
>> “Anticiperende zelfbeoordeling” bij elk van de alternatieven 

 

Daar waar het in het vorige puntje ging over rationele argumenten die anderen uit de 

professionele omgeving kunnen overtuigen, gaat het hier veel meer over persoonlijke, 

emotioneel geladen intuïties. In feite doe je dan aan wat Cooper (1998: 27-29) 

“anticiperende zelfbeoordeling” noemt. Je probeert hier na te gaan of een alternatief 

overeenkomt met je moreel zelfbeeld, door je op voorhand te proberen voor te stellen welke 

gevoelens zich bij jou zouden manifesteren bij een bepaald alternatief: schuldgevoel, 

wroeging, schaamte, trots, voldoening, ... Een erg goede oefening hiervoor is om je, 

opnieuw zo levendig mogelijk, te proberen voor te stellen hoe je je zou voelen als je 

beslissing op de voorpagina van alle kranten zou staan. Hoe voel je je bij het idee dat je 

vrienden, familie, en collega’s dit lezen? Opnieuw: het gaat er hier niet om om na  te gaan 

of je beslissing ook werkelijk in de krant kan staan (of om te overwegen hoe je  dat het best 

kan vermijden), maar wel om door deze oefening een beroep te doen op je moreel zelfbeeld 

om je te helpen op zoek te gaan naar het beste alternatief. 

 

 
Door op die manier respectievelijk de waarden, de redenen en de emoties bij elk van de 

alternatieve scenario’s op te sommen en tegenover elkaar af te wegen komt men 

uiteindelijk tot een beslissing. Uiteraard ligt de nadruk bij de dilemmatraining op het 

proces, niet op vinden van dé ultieme oplossing. Toch is het belangrijk om minstens bij 

enkele van de besproken casussen (vooral casussen die door de deelnemers zelf zijn 

aangebracht) ook effectief door te denken tot aan een beslissing. Zoniet bestaat het risico 

dat  de  deelnemers  met  het  gevoel  achter  blijven  dat  het  stappenmodel  vooral    een 
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intellectueel instrument is voor boeiende discussies, maar niet één dat echt helpt bij het 

zoeken naar oplossingen. 

 

5. Afronding van de training 

 

 

Nadat het stappenmodel uitgebreid is ingeoefend aan de hand van voorbeelden uit de 

praktijk en nadat eventueel andere modellen zijn voorgesteld en ingeoefend, is het 

belangrijk om terug te keren naar het oorspronkelijke model en de kern ervan nog eens 

samen te vatten. Met het oog op het vervolgtraject van de training (zie verder) is het ook 

goed om met de deelnemers te bespreken wat in de organisatie moet gebeuren opdat de 

impact van de training maximaal zou zijn. Tot slot moet ook de training zelf geëvalueerd 

worden. 

 

6. Vervolgtraject van de training 

 

 

In een dilemmatraining worden belangrijke en gevoelige thema’s aangeraakt en het is 

belangrijk om deze niet zomaar te laten liggen, zowel vanuit individueel als organisatorisch 

perspectief. 

Wat het individuele perspectief betreft wijst Karssing erop dat een dilemmatraining voor 

sommigen ronduit een schokkende ervaring kan zijn. “Collega’s waar men al meer dan tien 

jaar mee samenwerkt, blijken opeens heel anders in elkaar te zitten dan altijd werd 

vermoed. Ook wordt men soms op zeer verrassende wijze geconfronteerd met de eigen 

organisatie. En of dat allemaal nog niet genoeg is, schrikken sommige deelnemers van de 

eigen morele carrière. Het komt regelmatig voor dat deelnemers in pauzes of na afloop hun 

bezorgdheid kenbaar maken bij de trainer en zich niet goed raad weten met de situatie. (…) 

De trainer kan dan wel in pauzes en direct na afloop van de bijeenkomst met de deelnemers 

hierover meedenken, er komt onherroepelijk een moment waarop de wegen zich scheiden” 

(Karssing, 2001: 103). Het is bijgevolg belangrijk om in een bepaald vervolgtraject te 

voorzien, bv. door personen door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon    inzake    

integriteit    of    door    een    systematisch    overleg over 
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integriteitsaangelegenheden te voorzien (door het thema bv. systematisch op de agenda 

voor functioneringsgesprekken te plaatsen). 

 
 

Maar het is ook belangrijk om een vervolgtraject naar de organisatie en haar beleid te 

voorzien. Heel vaak komen in dilemmatrainingen belangrijke lacunes in het beleid aan bod. 

Typische lacunes die in onze dilemmatrainingen naar voor kwamen waren de problematiek 

van nevenfuncties (Wat is toegelaten? Wie moet daarover oordelen?) en onduidelijkheden 

over het al dan niet aanvaarden van geschenken.
17 

Het is uiteraard niet wenselijk om 

dergelijke thema’s even aan te raken in een training om er dan vervolgens niets meer mee 

te doen. Dat zou cynisme kunnen uitlokken bij de deelnemers en de effectiviteit van de 

training ernstig ondergraven. Het is dus goed om een vervolgtraject te organiseren. Dit 

gebeurt uiteraard het best in de context van een globaler integriteitsbeleid. We geven twee 

voorbeelden van hoe het vervolg van  dilemmatrainingen kan georganiseerd worden in een 

globaler integriteitsbeleid. 
 

Ten eerste kan men een dilemmatraining houden om een ontwerp van deontologische code 

uit te testen. De ontwerpcode wordt dan voorgesteld in deel 1, en dient vervolgens als 

achtergrond bij de bespreking van concrete dilemma’s in deel 2. Na de afronding van deel 

2 kan dan teruggegrepen worden naar de code en beoordeeld worden of de code inderdaad 

voldoende ondersteuning biedt bij concrete ethische dilemma’s. Indien er lacunes zijn, 

kunnen de deelnemers dan verbeteringen aan de code voorstellen. 

Een tweede, klassiekere, manier is om een reeks dilemmatrainingen te gebruiken bij de 

lancering van een reeds goedgekeurde code (zie ook hoger). Maar zelfs al is de code 

goedgekeurd, dan nog is het nuttig om, bij de afronding van elke training, een 

feedbackmoment te voorzien. De trainer komt dan terug op lacunes in de code of in andere  

instrumenten  van  het  integriteitsbeleid  en  vraagt  naar  suggesties  of eventuele 

 
 

 

17 
Erg problematisch blijkt ook het gebrek aan expliciet deontologisch kader voor de problematiek van het 

beroepsgeheim voor beroepsgroepen die vaak met conflicten worden geconfronteerd tussen hun rol als 

hulpverlener en die als ambtenaar (en dus vertegenwoordiger van “het gezag”), zoals bv. psychologen in 

gevangenissen. 
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andere opmerkingen. Achteraf rapporteert hij hierover naar het management van de 

organisatie. Op die manier wordt de dilemmatraining een instrument voor bottom up 

communicatie en feedback in het kader van het integriteitsbeleid. Het is evident dat het 

management dan wel ook effectief gebruik moet maken van die bottom up communicatie, 

of op zijn minst moet verantwoorden waarom dat niet gebeurt. Anders wordt het cynisme 

in de organisatie nog versterkt. 

 

 
 

7. De rol van de trainer 

 

 

Tot slot nog enkele woorden over de rol van de trainer. Wat in elk geval niet tot zijn 

opdrachten behoort, is het vellen van morele oordelen en het aangeven van wat de juiste 

beslissing moet zijn. De trainer beschrijft wel het algemene deontologische kader (in het 

eerste deel van de training) en begeleidt vervolgens (in deel 2) de zoektocht naar 

oplossingen voor concrete dilemma’s, maar de eigenlijke ethische besluitvorming gebeurt 

door de deelnemers zelf. Daar zijn minstens twee redenen voor. Ten eerste zou het volledig 

ingaan tegen de filosofie van dilemmatrainingen en van stimulerend integriteitsbeleid als 

er vooraan iemand zou staan die de uiteindelijke beslissing zou opdringen. Ten tweede 

blijkt uit zowat al het wetenschappelijk onderzoek dat trainingen in ethische 

besluitvorming maar effect hebben als ze interactief gebeuren. Pas als mensen zelf actief 

meedenken en op zoek gaan naar oplossingen heeft de training daadwerkelijke impact op 

hun eigen denken en gedrag. 

 

 
Hoewel de trainer dus geen inhoudelijke morele oordelen velt, vervult hij toch een 

belangrijke rol als facilitator. Hij leidt het thema in, beheerst de grote lijnen van het 

deontologisch kader (voor deel 1) en beheerst het stappenmodel en andere mogelijke 

denkkaders die de zoektocht naar een integere beslissing kunnen vergemakkelijken. 

Tijdens de training bewaakt hij de toepassing van die modellen en geeft hij duiding. Het  is 

ook zijn opdracht om ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan bod komen en dat alle 
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visies belicht worden. Met het oog op dat laatste zal hij af en toe advocaat van de duivel 

moeten spelen. 

 

 
 

Besluit 

 

 

De in dit artikel voorgestelde benadering is uiteraard maar één mogelijke aanpak voor 

dilemmatrainingen. Er zijn heel wat andere stappenmodellen om tot de oplossing te komen 

van een ethisch probleem en er zijn uiteraard ook andere hulpmiddelen om ethische 

besluitvorming te verbeteren. In de trainingen van het Instituut voor de Overheid maken 

we bv. ook gebruik van een checklist met bronnen die kunnen helpen bij het oplossen van 

een ethisch probleem en van een model om dilemma’s te analyseren waarbij iemand een 

integere oplossing tegenwerkt (zoals in de casus die hoger werd besproken). 

Welke aanpak ook gevolgd wordt, de essentie van elke dilemmatraining is in elk geval dat 

de vaardigheid van de deelnemers in ethische besluitvorming wordt aangescherpt en dat, 

door deze collectieve oefeningen, er een cultuur ontstaat waarbinnen op een open en 

constructieve over dilemma’s kan gesproken worden. In zo een omgeving zijn dilemma’s 

geen vervelende situaties waar iedereen individueel mee worstelt, maar gedeelde 

problemen die worden beschouwd als deel van de dagelijkse praktijk en die in overleg 

worden aangepakt. Dilemmatrainingen zijn op die manier een belangrijk instrument van 

cultuurverandering naar een meer integere organisatie en verdienen bijgevolg een  centrale 

plaats in een modern integriteitsbeleid. 
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