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Andere boeken van de auteur zijn:

Serieus woord vooraf
Ethiek met een glimlach
Ethiek is de reflectie op de moraal: het is de kritische bezinning op onze morele waarden, normen en gedragingen.
Cartoons zijn een krachtig hulpmiddel bij deze reflectie: op een beeldende en humoristische wijze beschrijven ze de
huidige moraal en stellen ze deze ter discussie. Cartoons houden ons en anderen een spiegel voor en zijn daarmee
ethiek met een glimlach.
Ethicismen
Dit boek bevat 150 cartoons over ethiek op het werk. Het zijn niet zomaar cartoons. Elke cartoon verwijst naar
steeds een andere kenmerkende en fundamentele visie op ethiek op de werkplek. Deze visies noem ik ethicismen
omdat het zelfstandige naamwoorden betreft die eindigen op het achtervoegsel –isme. Woorden die eindigen op
–isme beschrijven hoe we denken en hoe we dingen zien. Ethicismen zijn gerelateerd aan bestaande morele
theorieën, doctrines en ideologieën.
Het belang van ethicismen
De ethicismen die wij volgen, zijn belangrijk voor wat ethiek voor ons betekent, hoe we ethiek toepassen en welk
gedrag wij van anderen verwachten. We kunnen moraliteit niet begrijpen of veranderen zonder inzicht te hebben in
gehanteerde en gewenste ethicismen.
Een catalogus van ethicismen
Dit boek is een catalogus van ethicismen, gepresenteerd in alfabetische volgorde. Per ethicisme geef ik een korte
definitie en een beschrijving van een bijbehorend typisch risico. Het risico wordt weergegeven in de cartoon. Dank
daarbij aan John Körver die de door mij bedachte cartoons heeft getekend.
Delen met anderen
Het doel van dit boek is de eigen ethicismen en de daarmee gepaard gaande risico’s te ontdekken. Hopelijk gebeurt
dit met een glimlach. U kunt de cartoons ook delen met anderen om ethische onderwerpen op een luchtige en
ontwapenende wijze aan te kaarten.
Veel plezier en een goede reflectie toegewenst!

1. Moreel absolutisme
De visie dat bepaalde
handelingen altijd (absoluut)
goed of fout zijn. Een risico is
dat ethische normen worden
doorgevoerd tot in het
absurde zodat andere
normen worden geschonden.

2. Moreel abstractionisme
(ook wel idealisme genoemd)
De visie dat ethiek gaat over abstracte
en idealistische voorschriften die niet
daadwerkelijk bestaan en die niet te
realiseren en operationaliseren zijn.
Een risico is dat men denkt dat
ethiek geen praktische richtlijnen
en handvatten kan geven.

3. Moreel absurdisme
De visie dat we leven in een
irrationele, absurde wereld waarin
geen absolute moraliteit bestaat,
zodat mensen vrij zijn om hun
eigen moraliteit te bedenken.
Een risico is dat deze visie wordt
gebruikt als een excuus voor
irrationeel en onethisch gedrag.

4. Moreel accidentalisme
De visie dat sommige
gebeurtenissen eenvoudigweg
geen oorzaak hebben maar een
toevalligheid (accident) zijn.
Een risico is de ontkenning van
morele verantwoordelijkheid.

5. Moreel agatisme
De visie dat het goede (in het
Grieks ‘agathos’) uiteindelijk
zegeviert, ook al gebeuren
er moreel slechte dingen.
Een risico is dat al het
slechte wordt getolereerd.

6. Moreel altruïsme
De visie dat het dienen van
andermans (in het Latijn ‘alter’)
belangen de enige morele
waarde is en dat de eigen
belangen er niet toe doen.
Een risico is dat de eigen
rechten worden geschonden.

7. Amoralisme
De visie dat ethische normen
geen eigen objectieve realiteit of
basis hebben (er bestaat geen
(oftewel ‘a’) moraliteit). Een risico
is dat over elke ethische norm
kan worden onderhandeld en
dat deze daarmee kan worden
ondermijnd en opgeheven.

8. Moreel anarchisme
De visie dat werknemers de ethiek
van de organisatie bepalen en niet
het management vanwege een
gebrek aan morele autoriteit van
het management (anarchisme
betekent in het Oudgrieks ‘geen
heerser’). Een risico is dat
werknemers normen bepalen of
kiezen die in hun eigen belang zijn.

9. Moreel aritmeticisme
De visie dat wat moreel goed en
slecht is, kan worden berekend
(aritmetica is rekenkunde).
Een risico is dat men datgene wat
niet kan worden berekend negeert.

10. Moreel ascetisme
De visie dat mensen en
organisaties moeten leven als
een kluizenaar of monnik:
het nastreven van een leven
gekarakteriseerd door
zelfdiscipline en zelfontkenning
via eenzaamheid, zwoegen,
vasten en zuinigheid (ascese
staat voor onthouding).
Een risico is het ontstaan van
kleinzieligheid, bekrompenheid
en kieskeurigheid.

11. Moreel ascriptivisme
De visie dat mensen moreel
verantwoordelijk zijn voor hun
gedrag, zelfs als dat het gevolg is
van de invloed van iets of iemand
anders (ascriptivisme komt van
het Engelse ‘ascribe’ dat
‘toeschrijven’ betekent).
Een risico is dat mensen de
schuld krijgen van dingen
buiten hun invloedssfeer.

12. Moreel autisme
De visie dat mensen en organisaties zich moeten afsluiten
van de morele verwachtingen
van anderen omdat deze
afleiden en demotiveren
(autisme komt van het Griekse
woord ‘autos’ dat ‘zelf’ betekent).
Een risico is dat belangrijke
(nieuwe) ethische onderwerpen
en normen worden gemist.

13. Moreel autocratisme
De visie dat één persoon
de absolute macht heeft
(de autocraat) om te bepalen
wat ethisch is, zonder enige
beperkingen of controle.
Een risico is dat de meningen
van anderen er niet toe doen.

14. Moreel autocuïsme
De visie dat, net als bij het
lezen van een autocue, men
precies moet doen en zeggen
wat anderen van tevoren
hebben vastgesteld, gepland,
of voorgeschreven. Een risico
is gebrek aan authenticiteit.
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