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De analyse van een morele kwestie in het vorige hoofdstuk maakt duidelijk welke
morele waarden en normen er in het geding zijn. Daarmee zijn we er nog niet: na
het uit elkaar trekken van de morele kwestie moet er ook weer verbinding worden
gemaakt. Daarover gaat dit hoofdstuk. Voor het maken van verbinding is het nodig
prioriteiten te stellen. Wie zijn ethische positie bepaalt, kiest op basis van karakter
en aspiraties, maar ook op basis van relaties en verantwoordelijkheden. Daarmee
geef je betekenis aan je bestaan, als individu en als organisatie.

4.1 Zelfkennis en zelfbewustzijn

Het maken van keuzes en praten over die keuzes vooronderstelt een hoge mate van
zelfbewustzijn. Wie zichzelf kent, weet ook welke belangen ertoe doen. De morele
actor is gebaat bij het kennen van de eigen vanzelfsprekendheden, van automatis-
men, van de sterke en zwakke punten van het eigen gedrag. Een eenvoudig en
beproefd instrument voor het vergroten van zelfbewustzijn is het Johari-venster.1

Het Johari-venster bestaat uit vier ruitjes in één raam. Het raam in zijn geheel geeft
een volledig beeld van de actor.

Figuur 4.1 Het Johari-venster van zelfbewustzijn

De ruit linksboven is doorzichtig: het zijn openbare kenmerken en eigenschappen
van jezelf. De ruit rechtsonder is ondoorzichtig: het zijn eigenschappen van jezelf
die jij niet kent, maar die anderen ook niet kennen. Het onbekende zelf is niet te
zien. In het grijze raam linksonder zitten je geheime strategische inzichten: je ver-
bergt die voor anderen. In het grijze raam rechtsboven zitten je moreel en strate-
gisch zwakke plekken: anderen kennen eigenschappen van jou, maar jij bent er zelf
blind voor.

4Identiteit en
verantwoordelijkheid

Synthese voor een ethische
positiebepaling

Rob van Es

Zelfbewustzijn Deel van jezelf dat je je bewust Deel van jezelf dat je je onbewust 
bent bent

Deel van jezelf dat anderen 
kennen

Openbare zelf Blinde zelf

Deel van jezelf dat anderen
niet kennen

Verborgen zelf Onbekende zelf
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Dit venster is niet alleen belangrijk bij zelfanalyse maar ook bij interactie. Hoe reage-
ren anderen op de morele actor? Dat maakt het venster zo waardevol: de communica-
tie tussen de morele actor en de anderen wordt als uitgangspunt genomen. De invul-
ling van dit venster is dus alleen mogelijk als anderen nadrukkelijk vertellen wat ze in
de communicatie met jou ervaren, hoe jouw gedrag bij hen overkomt en wat dat voor
effect heeft. Er zijn diverse feedbackoefeningen en tests voor kernkwaliteiten in
omloop die dit doel dienen.2 Het zorgvuldig verzamelen voor dit soort feedback
levert de morele actor materiaal op voor het openbare zelf en het verborgen zelf.
Wanneer je je zelfkennis vergroot, betekent dat in ieder geval dat je het blinde zelf zo
klein mogelijk maakt. Dit verkleint de kans op manipulatie door anderen en vergroot
de mogelijkheid om als morele actor in vrijheid en welbewust keuzes te maken.
Natuurlijk is elke vorm van feedback een momentopname en het verdient daarom
aanbeveling met enige regelmaat dit venster opnieuw in te vullen, en de uitkomst te
vergelijken met eerdere raamwerken. Een serie raamwerken geeft een film van de
ontwikkeling van de morele actor, of het nu gaat om een individu of een organisa-
tie. Dat is geen overbodige luxe. Het maken van zo’n kritische film is de morele
actor aan zichzelf verschuldigd. Plato zou stellen dat een kritiekloos leven iets
mensonwaardigs is.3

4.2 Identiteit

We kennen iemand omdat we iets herkennen. Iets in iemands houding, gebaren,
stijl van praten, opvattingen of overtuigingen kennen we van vroeger. Wat iemand
nu doet herkennen we van een eerdere levensfase. Er is continuïteit. De identiteit
van een mens laat zich kennen aan de continuïteit van de ene naar de andere
levensfase. Wat zich aandient als identiteit in de laatste levensfases, hoeft niet gelijk
te zijn aan datgene wat begon in de eerste levensfase: er kan onderweg veel veran-
derd zijn. Identiteit komt steeds tot stand door een combinatie van twee activitei-
ten: identificeren en onderhandelen.4

We identificeren ons met soorten individuen en groepen: we willen tot hen behoren.
Daarom zijn we niet solidair met de een, en committeren we ons aan de ander.
Tegelijk zijn we echter ook aan het onderhandelen. We zijn in gesprek, we leven ons
in, we gaan confrontaties aan en komen nieuwe inzichten en betekenissen over-
een. Dat kan betekenen dat we ons op een andere manier of met andere voorbeel-
den willen identificeren. Naast continuïteit is er dus ook verandering.

Figuur 4.2 Identiteit als identificeren en onderhandelen

IDENTITEIT

Identificeren

Continuïteit

Onder-
�

Verande-

handelen
�
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De kenmerken die zich continueren door alle levensfases heen zijn het resultaat
van vooruitgrijpen en terugkijken. Wij grijpen als individu aan de ene kant op ons
leven vooruit door een levensplan te maken (opleiding, beroep, partner, reizen, car-
rière, wonen, kinderen) en daarnaar te leven. Zo’n plan wordt zelden geheel gerea-
liseerd; het dient als richtsnoer en wordt telkens weer bijgesteld. Aan de andere
kant kijken we herhaaldelijk op ons leven terug en brengen we ordening aan, bij-
voorbeeld door de praktische afwijkingen van ons levensplan te verklaren. Zowel
vooruitgrijpen als terugkijken krijgt vaak de vorm van een verhaal. Door het vertel-
len van verhalen wordt telkens opnieuw continuïteit tot stand gebracht. Tijdens ons
leven zijn we voortdurend bezig met het bijschaven van ons levensverhaal.
Ook organisaties grijpen op hun leven vooruit door toekomstscenario’s te maken,
een strategie te ontwikkelen, en langetermijnbeleid te formuleren. Dergelijke plan-
nen worden zelden geheel gerealiseerd, maar ze zijn nuttig als richtsnoer. Organi-
saties kijken ook regelmatig terug en brengen ordening aan in hun geschiedenis
door jaarverslagen te schrijven en lustrums te organiseren. Soms laten ze door
ingehuurde auteurs hun ontwikkelingsgeschiedenis beschrijven, op een manier
die past bij de verhalen die binnen en rond de organisatie rouleren. Zodoende bren-
gen organisaties continuïteit in hun levensverhaal, door terug te kijken en vooruit
te grijpen.
In deze narratieve of verhalende opvatting van identiteit is niet elk verhaal moge-
lijk. Onze verhalen dienen te passen in onze cultuur, overeen te komen met de alle-
daagse feiten en onderling op minimale wijze samen te hangen. Dit zijn de gang-
bare eisen die we stellen aan non-fictieteksten; dat maakt die verhalen acceptabel
en plausibel. En als ik, als morele actor, vergeet aan die eisen te voldoen, zijn er
anderen om me daaraan te herinneren. Want hun verhalen over mij beperken mijn
vrijheid om elk verhaal te vertellen dat ik wil. Mijn identiteit kan worden geschon-
den als er ‘tegenverhalen’ worden verteld, die in strijd zijn met de bestaande verha-
len waarin ik me kan vinden. Zo kan ik als Shell of Gemeentelijke Sociale Dienst
denken uitstekende externe contacten te onderhouden, totdat ik in verschillende
media het verwijt krijg niet goed naar de samenleving te luisteren. Evengoed kan
mijn identiteit worden bevestigd of verrijkt als er verhalen bijkomen die de bestaan-
de verhalen juist bevestigen, versterken of nuanceren. Een succesverhaal over mijn
geslaagde vorm van voorlichting hoor ik als Belastingdienst natuurlijk graag.
In de verhalen die we over onszelf vertellen en die anderen over ons vertellen, zoekt
eenieder van ons een plek om te verblijven. In dat proces komt identiteit tot stand:
duidelijk wordt wat mij, als morele actor, onderscheidt van anderen.
In het verwerven en ontwikkelen van identiteit zijn relaties van erkenning nodig.
We zijn immers geen solisten, maar actoren die worden gevormd in en door rela-
ties met anderen. Honneth onderscheidt drie soorten erkenningsrelaties.5

Er zijn allereerst liefdesrelaties, die zelfvertrouwen genereren: ‘Ik weet me geliefd,
ik ben als mens of organisatie de moeite waard.’
Er zijn, ten tweede, solidariteitsrelaties, die waardering opleveren: ‘Ik word
gewaardeerd door collega’s, vakgenoten of branchegenoten.’
Er zijn, ten derde, rechtsrelaties, die zelfrespect genereren: ‘Ik ben een morele actor
van behoorlijk aanzien, ik kan aanspraak maken op maatschappelijke voorzienin-
gen en rechten.’ Samen maken deze relaties van erkenning een uitgesproken iden-
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titeit mogelijk: wat zich continueert in de verschillende levensfases is duidelijk aan-
wijsbaar en stabiel, zonder geheel vast te liggen.
De identiteit die we daarmee als morele actor ontwikkelen, bestaat uit twee compo-
nenten: maatschappelijke identiteit en morele identiteit.6

Figuur 4.3 Maatschappelijke en morele identiteit

4.3 Maatschappelijke en morele identiteit

Maatschappelijke identiteit wordt een actor toegekend op basis van de sociale con-
text. Iedere actor wordt gerekend tot een sociale groep. Individuen worden gere-
kend tot groepen op basis van huidskleur, haarkleur, geslacht, seksuele voorkeur,
religie, klasse, uiterlijke status, enzovoort. Veranderen van groepsindeling is moge-
lijk maar heeft tijd nodig. Ook organisaties horen tot sociale groepen, in de vorm
van branches.
Daarnaast vervult ieder actor ook een sociale rol. Vaste rollen die praktisch ieder
individu vroeger of later en afwisselend vervult, zijn die van vader of moeder; zoon
of dochter; senior of junior; dienstverlener of klant. Ook organisaties vervullen
sociale rollen: van onpersoonlijke bureaucratieën tot familiebedrijfjes, van behou-
dende sociëteiten tot innovatieve architectenbureaus. Je sociale rol valt goeddeels
samen met het feitelijk imago.
Actoren die elkaar niet of slechts oppervlakkig kennen communiceren met elkaar
op basis van de maatschappelijke identiteit die zij aan elkaar toekennen: sociale
groep en sociale rol. Dit kan leiden tot rake typeringen volgens standaardverwach-
tingen. Soms leidt het tot ongepaste generalisaties: niet elke issuegroep is sociaal
bewogen; niet elk bedrijf is alleen maar uit op winst. Een scherp bewustzijn van
maatschappelijke identiteit, van jezelf en van de ander, stelt een morele actor in
staat vooruit te grijpen op de beeldvorming die zijn handelen oproept.
De morele identiteit wordt duidelijk door de keuzes en handelingen van een actor na
te gaan. Waar heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en hoe heb ik dat
gedaan? Wat was in mijn handelen prijzenswaardig en waar ben ik in gebreke
gebleven? Dat levert een verhaal op over mijn morele identiteit. Dat verhaal zegt
iets over mijn karakter en over mijn aspiraties.
Onder karakter verstaan we iemands temperament en psychologische eigenschap-
pen, zoals de mate van verlegenheid, vriendelijkheid, of discipline. Karakter ligt bij
de volwassenen praktisch vast door de combinatie van genen, opvoeding en scho-
ling; daar valt alleen nog wat aan te schaven. Het karakter van organisaties zien we
terug in de bestaande organisatiecultuur en bestaat uit de eigenaardigheden en
vanzelfsprekendheden die kenmerkend zijn voor een organisatie. Het gaat over

IDENTITEIT

Maatschappelijk
Sociale Sociale
groep rol

Moreel
Karakter Aspiraties
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zaken als oprechtheid, respect en vertrouwen in de onderlinge samenwerking en in
de wijze waarop de organisatie samenwerkt met leveranciers en afnemers, in het
bijzonder de wijze waarop klanten worden bejegend. De cultuur ligt bij volwassen
organisaties voor een groot deel vast. Het veranderen van een organisatiecultuur is
een langdurig en ingrijpend proces.
Onder aspiraties verstaan we iemands ambities en idealen, wat iemand nog wil
bereiken op het gebied van studie, carrière, professionaliteit, gezin, huis of reizen,
of wat organisaties nog willen bereiken in omzetgroei, kwaliteit van producten en
diensten, personeelsbeleid, fusies en publiek imago. Aspiraties zijn praktisch
geformuleerde wensen tot verandering. In organisaties spreken we ook wel van het
streefbeeld van een organisatie.

Figuur 4.4 Specificatie van morele identiteit

De narratieve opvatting van identiteit vereist dat ik als actor mijn levensverhaal
steeds bijstel. Een enkele keer zal dat een ingrijpende en pijnlijke bijstelling zijn.
Zo’n herschrijving zal in ieder geval gedeeltelijk plaatsvinden ten overstaan van
anderen: geliefden, collega’s of een breed publiek. Voor sommigen zal dit een reden
zijn de noodzaak van herschrijving te ontkennen; anderen proberen hun zelfcorrec-
tie zo oprecht mogelijk uit te voeren. Juist in de ingrijpende herschrijving van het
levensverhaal komt de morele integriteit van de verteller tot uiting. Iemands aspira-
ties of streefbeelden worden voor een belangrijk deel bepaald door de mensen met
wie hij relaties onderhoudt, in de vorm van vriendschappen en netwerken.

4.4 Vriendschappen en netwerken

Aristoteles stelde ronduit: ‘niemand zou zonder vrienden willen zijn’. Niet alleen
omdat dit een eenzaam bestaan oplevert, maar juist omdat het hebben van vrien-
den een mens moreel completer maakt. Aristoteles onderscheidde vriendschappen
van voordeel, vriendschappen van plezier, en vriendschappen van karakter.7 Som-
mige relaties zijn voor alles nuttig want ze leveren ons materieel voordeel op, bij-
voorbeeld contacten met collega’s, zakenpartners en politieke partners. Dit zijn
voordeelvriendschappen. Andere relaties zijn allereerst plezierig en onderhou-
dend: het gaat dan om mensen met wie je sport of spel beoefent, een borrel drinkt
en nieuwtjes uitwisselt. Dit zijn pleziervriendschappen. Ten slotte zijn er relaties
waarbij je samen streeft naar het realiseren van waarden. In die relaties ken je
elkaar goed, deel je elkaars geheimen, en vertrouw je elkaar volledig. Je vindt inti-
miteit, steun en troost bij elkaar. Dit zijn karaktervriendschappen.
Voor sommige mensen zijn karaktervrienden de enige echte vrienden. ‘Wat is een
vriend?’ schreef Elie Wiesel,8 ‘Dat is hij die je voor het eerst bewust maakt van je
eigen eenzaamheid en van de zijne en die je helpt daaruit te komen opdat jij op

Morele identiteit Karakter Aspiraties

Individuen Temperament Ambities
Psychologische eigenschappen Idealen

Organisaties Organisatiecultuur Streefbeeld
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jouw beurt kunt proberen hem daaruit te halen. Dank zij hem kun je zwijgen zon-
der je te schamen, je openstellen zonder je te vernederen.’ Karaktervriendschappen
laten zich niet afroepen of opeisen. Ze komen in volledige vrijheid tot stand en zijn
gebaseerd op wederkerige aantrekkingskracht, gedeelde interesse en empathie, en
op een gezamenlijk gevoel voor humor.
Het klassieke onderscheid tussen vriendschappen van mannen en die van vrouwen
speelt hierbij een rol. Mannenvriendschap zou vooral betekenen: iets met elkaar
gaan doen in de vorm van sport, spel of reizen. Hun wederzijdse betrokkenheid
lijkt sterk op de pleziervriendschap van Aristoteles. Vrouwenvriendschap zou voor-
al betekenen: met elkaar praten over belangrijke ervaringen en gevoelens. Hun
wederzijdse betrokkenheid komt sterk overeen met karaktervriendschap. De laat-
ste decennia zien we dat dit onderscheid tussen mannen en vrouwen in Nederland
aan het vervagen is.
De Aristotelische vriendschappen van voordeel en plezier zijn oppervlakkiger. Je
maakt ze makkelijker en je bent ze ook weer sneller kwijt. Deze oppervlakkige
vriendschappen noemen we in de huidige tijd vaak sociale netwerken. Netwerken
kennen we al heel lang als instellingen: de corpora, de kerk, de branche, de partij,
het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen. Dergelijke instellingen
bestaan bij gratie van hun structuren, procedures en rituelen. Ze creëren exclusi-
viteit door drempels op te werpen voor nieuwkomers. Sommige leden vormen cru-
ciale verbindingen tussen de ene en de andere instelling. Zij bezitten machtige
posities omdat ze beschikken over informatie uit meerdere netwerken, die ze al
dan niet kunnen gebruiken. In de klassieke netwerken is die functiegebonden
macht cruciaal.
Meer recent kennen we netwerken ook als processen: in contact blijven met mensen
die je kunt vertrouwen en gebruiken in jouw voordeel, zoals zij dat doen met jou. Tij-
dens het netwerken selecteer je mensen op basis van persoonlijke ervaring en op
basis van ambities. De eerste basis kan betekenen dat je iemand uitkiest omdat ze
dezelfde humor heeft als een vroegere vriendin. De tweede basis kan betekenen dat
je een voordeelvriendschap start omdat je de ander nodig hebt als statussymbool.

Figuur 4.5 Overlap van vriendschappen en netwerken

Er bestaat een spanning tussen de vrijblijvendheid van vrienden in de sfeer van net-
werken en de wederzijdse gebondenheid van karaktervriendschappen. Een vriend-
schap van karakter kan ontstaan in een netwerk, maar als zij doorgroeit en besten-
digheid verwerft, verdient ze het verder ontwikkeld te worden, buiten het netwer-
ken om.

RELATIES
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Vriendschappen
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4.5 Morele verantwoordelijkheid

Verantwoorden betekent rechtvaardigen: met redenen aangeven waarom iets juist
is. Een gangbare uitspraak als ‘Dat neem ik niet voor mijn verantwoording’ wil dus
zeggen: dat kan ik niet rechtvaardigen in mijn positie. Verantwoorden is bij uitstek
een taak van de morele actor die in vrijheid keuzes maakt op basis van goede rede-
nen. Bij moreel dubieuze gevallen stellen we herhaaldelijk twee vragen: wie is er
aansprakelijk en wie is erop aan te spreken? Tussen die twee vragen bestaat een
subtiel verschil, en hier is het onderscheid tussen juridisch en ethisch relevant.
Onder juridische aansprakelijkheid verstaan we wettelijke vervolgbaarheid wegens
veroorzaakte schade, bijvoorbeeld bij een verkeersovertreding of bij het verstrekken
van verkeerde informatie. Onder morele aansprakelijkheid verstaan we de verplich-
ting van een actor om zich voor zijn handelen te verantwoorden. Om het ethische
en juridische goed te scheiden, zullen we bij morele aansprakelijkheid voortaan
spreken van morele verantwoordelijkheid. Het hebben van morele verantwoordelijk-
heid betekent dus: het hebben van een verplichting tot het rechtvaardigen van eigen
keuzes, van eigen gedrag.
Is een actor met morele verantwoordelijkheid ook aanspreekbaar? Dat heeft te
maken met de houding van de actor, met de vraag of de actor openstaat voor het
aanspreken door anderen. We kunnen in dit verband onderscheid maken tussen
een defensieve, een coöperatieve en een anticiperende houding, als variant op
Bovens.9 Bij een defensieve houding erkent de actor wel dat hij een zekere morele
verantwoordelijkheid heeft, maar hij wenst hier verder niet over te spreken, zeker
niet publiekelijk. De actor is passief. Bij een coöperatieve houding is de actor bereid
morele verantwoordelijkheid af te leggen. Indien hem gerechtvaardigde vragen
gesteld worden, is hij bereid daarop te antwoorden. De actor is reactief. Bij een anti-
ciperende houding loopt de actor op zijn omgeving vooruit: hij neemt morele verant-
woordelijkheid door op eigen initiatief verplichtingen na te komen.10 De actor is
proactief.

Figuur 4.6 Houding en morele verantwoordelijkheid

Voor organisaties gaat het niet alleen om houding, maar ook om het bewustzijn van
de effecten van het eigen handelen. Zeker voor ondernemingen gold lange tijd de
beperkte aandeelhoudersopvatting. Deze stockholderopvatting stelde simpel dat een
organisatie zich moreel verantwoord gedraagt wanneer zij binnen de geldende wet-
ten streeft naar winstmaximalisatie. Dit was de typerende invalshoek van aandeel-
houders, die immers uitsluitend geïnteresseerd zijn in het vergroten van de waarde

Houding t.o.v. morele Typering Gedrag
verantwoordelijkheid van handelen

Defensief Passief Erkenning van verantwoordelijkheid, maar niet
Verantwoordelijkheid afhouden aanspreekbaar

Coöperatief Reactief Aanspreekbaar, maar alleen via het stellen van
Verantwoordelijkheid afleggen (gerechtvaardigde) vragen

Anticiperend Proactief Op eigen initiatief verplichtingen ten opzichte van
Verantwoordelijkheid nemen belanghebbenden nakomen
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van hun aandelen. Zij waren zich niet bewust van het feit dat de waarde van aande-
len door meer wordt bepaald dan door economische factoren.11 Tegenwoordig
heerst de opvatting van belanghebbenden: stakeholders. Deze opvatting gaat ervan
uit dat een organisatie zich moreel verantwoord gedraagt wanneer zij in haar func-
tioneren rekening houdt met allen die direct gebaat zijn bij, of geschaad kunnen
worden door haar gedrag. Hier staan de belanghebbenden centraal: dat zijn niet
alleen de aandeelhouders, maar ook de toeleveranciers, de werknemers, de klanten,
de omwonenden, overheidsdiensten, branchegenoten en soms de samenleving als
geheel. Deze opvatting stelt hoge eisen aan de communicatieve kwaliteiten van een
organisatie.

4.6 Publieke verantwoordelijkheid

Onder de publieke verantwoordelijkheid van morele actoren verstaan we de verplich-
ting van actoren om het eigen gedrag te rechtvaardigen ten overstaan van de bur-
ger, gerepresenteerd in de parlementaire democratie. Rechtvaardigen is nodig
wanneer het eigen gedrag schade berokkent aan de duurzaamheid, de recht-
vaardigheid of de deugdzaamheid van de samenleving. In een enkel geval wordt
verantwoordelijkheid afgelegd aan een ministerie of aan een onderzoekscommis-
sie. In de meeste gevallen vindt deze rechtvaardiging plaats via de media, of het nu
gaat om een individu of een organisatie. Rechtvaardiging via de media neemt in de
regel twee vormen aan. De eerste vorm betreft zelfgeregisseerde media: openbare
rapporten, jaarverslagen, nieuwsbrieven, persberichten, persconferenties, inter-
views, presentatievideo’s en voorlichtingsfilms. Dit leidt al snel tot de tweede vorm,
de rechtvaardiging tegenover zelfstandige media: dag- en weekbladen, tijdschrif-
ten, actualiteitenrubrieken op radio en televisie, documentairemakers en internet-
journalisten. De zelfstandige media praten terug, stellen vragen, suggereren tegen-
strijdigheden en proberen de morele actoren uit hun tent te lokken. Dat is terecht,
want wie zich publiek wil verantwoorden kan niet volstaan met een monoloog. Kri-
tische toetsing is gewenst en vindt in veel (maar niet alle) gevallen plaats. We stellen
bij kritische toetsing in de media zeker zes vragen (zie figuur 4.7).

Figuur 4.7 Kritische toetsing in de media

De kritische toetsing kan leiden tot lof voor de actor die zijn verantwoordelijkheid
heeft genomen of voor een veroordeling van de actor die aantoonbaar tekort is
geschoten. In beide gevallen zal dit het publiek imago van het individu of de organi-
satie beïnvloeden. De vragen worden hierna uitgewerkt tot een model voor ethische
positiebepaling.

1 Wat was de feitelijke kwestie?
2 Wat waren de handelingmogelijkheden?
3 Voor welke handeling is gekozen?
4 Wat zijn de argumenten en drijfveren daarvoor?
5 Wat zijn de consequenties?
6 Hoe kunnen we deze keuze (moreel) kwalificeren?
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4.7 Op weg naar een model voor analyse en synthese

De eerste aanzet tot een model voor het bepalen van de politieke en morele positie
werd gegeven door Aristoteles in zijn Retorica.12 In dit boek probeert hij een beter
begrip te krijgen van de elementen die in een concrete situatie van invloed zijn op
het overtuigen en overtuigd worden via de techniek van het argumenteren. Het
model is invloedrijk onder praktische filosofen, al wordt door hen zelden naar deze
Griekse inspirator verwezen.
Aristoteles onderscheidt drie typen van welsprekendheid. De ceremoniële (lofredes
bij feesten en begrafenissen), de forensische (pleidooien voor de rechtbank) en de
deliberatieve welsprekendheid. De laatste welsprekendheid komen we tegen in
politieke en morele kwesties. De basisvraag in het Athene van Aristoteles luidde:
‘Wat is moreel verstandig om te doen met het oog op oorlog en vrede, handel en
wetgeving, gezien de politieke en economische krachtsverhoudingen, maar ook
gezien onze geschiedenis, zeden en gewoonten?’
Om over zo’n kwestie een sterk betoog te kunnen houden, zijn onderzoek en voor-
bereiding nodig. In de retorica die zich sinds Aristoteles ontwikkelde, is het gebrui-
kelijk drie fases te onderscheiden: inventio, dispositio en elocutio.
De eerste fase is de inventio: het opzoeken van het benodigd materiaal met behulp
van de zeven journalistieke W-vragen naar informatie: wie, wat, waar, waarmee,
waarom, wanneer en op welke wijze? Daarmee zetten we de relevante feiten op een
rij.
De tweede fase is de dispositio: het ordenen van wat men gevonden heeft en het
structureren van de presentatie. Na een korte, opvallende introductie volgt het
relaas waarin de feiten van de kwestie worden neergezet; de expositie waarin de
morele kwestie expliciet wordt geformuleerd; de confirmatie en de refutatie waarin
de argumenten pro en contra worden gegeven; en ten slotte de conclusie die daar-
van wordt afgeleid.
De derde fase is de elocutio: het stijlvol verwoorden en stileren van de presentatie.
Een goed betoog houdt rekening met drie aspecten die het publiek direct raken.
Logos: de inhoud dient te bestaan uit plausibele redeneringen, die worden versterkt
met aansprekende voorbeelden en metaforen. Ethos: de competentie en de biogra-
fie van de spreker nodigen uit tot luisteren. Pathos: de gemoedstoestand en de
belangen van de luisteraars worden geraakt.
De zelfkennis (zie paragraaf 4.2), de morele identiteit (zie paragraaf 4.4), de relaties
(zie paragraaf 4.5) en verantwoordelijkheid van de spreker (zie paragraaf 4.6)
komen duidelijk naar voren in de wijze waarop de drie fases van retorica worden
doorlopen. We zien dit aan de keuzes en de onderbouwing van de argumenten
(logos), de positionering van de spreker (ethos) en het aanspreken van het publiek
(pathos). Nemen we de drie fases van de retorica samen met de vragen van kritische
toetsing gericht op het nemen van publieke verantwoordelijkheid (zie paragraaf
4.7), dan beschikken we over alle ingrediënten voor het Drie Ringenmodel, het
model van ethische positiebepaling (zie figuur 4.8).
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Figuur 4.8 Het Drie Ringenmodel voor ethische positiebepaling
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4.8 Het Drie Ringenmodel

Een doordacht model voor ethische positiebepaling biedt een formulering, een ana-
lyse en een synthese van de morele kwestie. We zoeken eerst naar een zo goed
mogelijke formulering van de morele kwestie in de casus. In de analyse trekken we
daarna de delen van de morele kwestie uit elkaar. Op basis daarvan krijgen we een
goed overzicht van wat er allemaal aan de hand is. In de synthese voegen we die
delen bij elkaar tot een zinvol geheel. Wat zinvol is, wordt bepaald door degene die
de delen bij elkaar voegt. De synthese is dus een zingevingsproces waarin iemands
karakter, aspiraties, relaties en verantwoordelijkheden een doorslaggevende rol
spelen.
Het feitelijk aanpakken van een morele kwestie verloopt niet langs een rechte lijn.
Het bepalen van een ethische positie kan telkens opnieuw starten wanneer de twij-
fel toeslaat, wanneer kennis of inzichten veranderen, of wanneer andere actoren
betrokken raken.
Deze dynamiek komt ook tot uitdrukking in het cyclische karakter van het Drie Rin-
genmodel. De eerste ring draait om formulering, de tweede om analyse en de derde
om synthese. Alle drie de ringen keren steeds terug op het centrale speelveld van
‘de morele kwestie’. Van daaruit kan telkens opnieuw een van de drie ringen wor-
den ingegaan. Hierna lopen we het model door: van startcasus tot uiteindelijke
positiebepaling.

Ring 1 Formulering
In de formulering gaat het erom zo duidelijk mogelijk te krijgen wie er betrokken
zijn, wat hun belangen zijn, en wat er moreel aan de hand is. Eerst wordt de casus
in het kort neergezet, op een afstandelijke wijze. Wat zijn je morele intuïties en
associaties bij deze casus? Formuleer ze. Win vervolgens achtergrondinformatie in
bij de betrokkenen en bij onpartijdigen. Maak daarmee een narratief van relevante
feiten. Daaruit blijkt ook wie de stakeholders zijn en wie de centrale morele actor is.
Inventariseer vervolgens welke waarden er in het geding zijn op elk van de vier
domeinen: persoonlijk, professioneel, organisationeel en publiek.
Geef nu een meer precieze formulering van de morele kwestie. Typeer de kwestie ook,
met redenen omkleed. Gaat het om een vraagstuk, een probleem of een dilemma?

Ring 2 Analyse
In de analyse gaat het erom de ethische aspecten van de kwestie zo scherp mogelijk
in beeld te brengen. Het deugdenperspectief brengt in beeld welke deugden er
betrokken zijn: deugden van rechtvaardigheid, van zelfvorming of van zorg. Het
beginselperspectief geeft aan welke rechten en plichten in het geding zijn en welke
principes meespelen. Het gevolgenperspectief richt zich op de kwantiteit of de kwa-
liteit van de positieve en negatieve gevolgen, wereldwijd of in een specifieke context.

Ring 3 Synthese
In de synthese gaat het erom tot een ethische positiebepaling te komen die recht
doet aan relevante verantwoordelijkheden en aan de eigen identiteit. Een inventari-
satie maakt duidelijk welke verantwoordelijkheden er in het spel zijn, nu en later,
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maar ook hoe de actor ze heeft gehanteerd en in het vervolg wil gaan hanteren:
defensief, coöperatief of anticiperend. Bij morele identiteit is er aandacht voor het
karakter en de aspiraties van de actor. Tevens worden de relevante vriendschappen
en netwerken in beeld gebracht. Dit leidt tot het bepalen van een ethische positie
met het oog op de morele kwestie. Het gaat dus niet om een simpele keuze of
instructie, maar om een overtuigend betoog op basis van argumenten.

Ieder individu kan in gedachten dit model gebruiken. Ook kun je hardop sprekend
door het model gaan zodat anderen met je overwegingen kunnen meedenken. Als
groep (collega’s, bestuur, managementteam) kun je het model gebruiken, zodat er
een teambeslissing totstandkomt met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de
ethische positiebepaling. In het laatste geval doet het model een sterk beroep op de
communicatieve kwaliteiten van de betrokkenen, niet alleen bij het doorlopen van
de ringen, maar ook in het naar buiten brengen van een ethische positie. Daarom
zullen we in de volgende hoofdstukken nader ingaan op de rol van communicatie.

4.9 Samenvatting

Zelfbewustzijn is nodig voor het kiezen van een ethische positie. Zo dienen wij, als
morele actoren, te weten hoe onze identiteit in de loop van de tijd hetzelfde is geble-
ven (identificeren) en tegelijk is veranderd (onderhandelen). Daartoe gebruiken we
levensverhalen en zoeken we relaties van erkenning. De identiteit die we ontwikke-
len is zowel maatschappelijk als moreel. Morele identiteit bestaat uit karakter of
organisatiecultuur en aspiraties of streefbeeld. Onze aspiraties worden voor een
belangrijk deel bepaald door onze relaties: de vriendschappen en netwerken die wij
er als morele actor op nahouden.
Morele verantwoordelijkheid wil zeggen: verplicht zijn tot het rechtvaardigen van
het eigen gedrag. Actoren staan defensief, coöperatief of anticiperend ten opzichte
van hun verantwoordelijkheid. Publieke verantwoordelijkheid richt zich op recht-
vaardiging ten overstaan van de burger via de overheid of via de media. Publieke
verantwoordelijkheid vraagt om kritische toetsing. Zowel het afleggen of het
nemen van publieke verantwoordelijkheid als het bekritiseren ervan is een zaak
van deliberatieve welsprekendheid: inventio, dispositio en elocutio.
Het Drie Ringenmodel is een cyclisch instrument om tot ethische positiebepaling
te komen.
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