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In deze serie over ethische dilemma’s in projecten licht de interessegroep Professionele Integriteit steeds een real life case uit. Dit is het vierde en 
laatste deel.

AUTEURS
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“De meest simpele maatlat voor een beslissing is: wat mag juridisch 
wel, en wat niet? Een besluit is moreel verantwoord zolang je er 
geen wet mee overtreedt. Maar in veel situaties biedt dat geen 
houvast. Bij echte problemen, ethische problemen, komt het er 
steeds op neer: durf je het te vertellen aan mensen met wie je een 
vertrouwelijke relatie hebt: familie, collega’s, vrienden? Ik heb 
ervaren hoe lastig dat kan zijn als je te maken hebt met een andere 
cultuur. In West-Afrika is er nog veel armoede en zijn rangen, 
standen en status veel belangrijker dan bij ons. Eerste prioriteit is 
daar het onderhouden van je familie. De norm is dan ook vaak: 
krijg je een positie met meer macht, dan laat je dat zien en maak je 
daar gebruik van. Ik woonde negen jaar in Nigeria en had toen een 
Nigeriaanse echtgenote. Die vond het volledig normaal om minder 
loyaal te zijn aan je werkgever of opdrachtgever als je daarmee je 
familie kon steunen. Dat verwachtte ze eigenlijk ook van mij.”

NIEUWE AUTO
“Ik liep hier tegenaan in een drie jaar durend project. Ik had 
een budget om de organisatie op te starten, een kantoor in te 
richten en auto’s te kopen voor het projectteam. Die auto’s zouden 
na beëindiging van het project worden overgenomen door de 
opdrachtgever. Ik wilde drie dezelfde redelijke auto’s kopen 
waarmee we ook via lastig begaanbare wegen onze bouwplaatsen in 
de jungle konden bereiken. Mijn vrouw vond echter dat ik een heel 
grote fourwheeldrive voor mezelf moest kopen en twee kleinere, 
‘gewone’ auto’s voor het personeel. Ook de projectleider van mijn 
opdrachtgever suggereerde dat te doen. Het lokale projectteam zou 
die keuze waarschijnlijk gewoon als gegeven geaccepteerd hebben 
ondanks dat zij met hun auto’s dan moeilijk de bush in konden.
Ik koos voor een compromis. Twee redelijke nieuwe maar 
stevige auto’s voor het team en een grotere maar vrij oude wagen 
voor mezelf. Moreel kon ik die beslissing combineren met wat 
management-wise verstandig was. Later ontdekte ik dat mijn 
opdrachtgever niet blij was met mijn keuze. Pas toen realiseerde ik 
me dat ik hem een plezier zou hebben gedaan met een grote nieuwe 
fourwheeldrive, omdat hij die na het project zelf ging rijden. Dát 
was de normale en beleefde keuze geweest.
Soms moet je je eigen denkwijze aanpassen aan wat lokaal 
gebruikelijk is. Maar als je negen jaar in een land woont, moet 
je ook oppassen dat je niet verwijderd raakt van de Nederlandse 
norm. Assimileren is normaal, dat verwachten wij ook van 
vluchtelingen die naar ons land komen. Ons bedrijf vindt het echter 
niet wenselijk dat onze medewerkers langer dan vijf jaar op één plek 
zitten. Het beleid is dat mensen tijdig worden overgeplaatst. Dat is 
goed voor hen en het bedrijf.”

BEVRIENDE AANNEMER
“In Ghana hield ik toezicht op ontwikkelingsprojecten die voor 
de helft werden gefinancierd met Nederlands en voor de helft 
met lokaal overheidsgeld. Onafhankelijk toezicht wordt voor dit 
soort projecten vereist door de publieke geldschieters. Alleen, 
dit werk was gegund aan een Nederlandse aannemer met wie wij 
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In het laatste deel van de serie over ethiek geven we het woord aan Rob Brouwer, IPMA-B level 
Projects Director International bij Royal HaskoningDHV. Hij breekt een lans voor meer openheid 
en discussie over ethische dilemma’s in ons vakgebied. “Ook integere projectmanagers kunnen in 
de problemen komen.”

vaker samenwerkten. Hij had ons er in feite voorgesteld aan de 
opdrachtgever voor de directievoering, omdat hij meer vertrouwen 
had in een Nederlands bedrijf. Bovendien hielp het te voldoen aan 
de financieringseis dat vijftig procent van de projectkosten moesten 
bestaan uit producten en diensten van Nederlandse herkomst. Die 
eis was verbonden aan de schenking die Nederland als deel van de 
projectfinanciering verstrekte. Om die reden vlogen wij ook met 
KLM en werden er pompen van – in Afrika minder gangbare – 
Nederlandse makelij gekocht.
Als directievoerder waren we formeel onafhankelijk om namens de 
Ghanese opdrachtgever de aannemer te controleren: 
werkte hij in overeenstemming met het contract? 
Informeel was de opdracht van mijn directe manager om het 
deze aannemer niet al te moeilijk te maken, aangezien hij ons op 
regelmatige basis opdrachten bezorgde.
Ik werd erheen gestuurd met de instructie welwillend te kijken 
wat er binnen alle marges mogelijk was. Ik had negen jaar in 
Nigeria gewoond, dus zou wel weten hoe ik iedereen tevreden 
kon houden: de aannemer, de Nederlandse en Ghanese overheid 
als geldverstrekkers en een Ghanees semi-overheidsbedrijf als 
opdrachtgever. Ik kreeg het mandaat om rekeningen te certificeren 
voor betaling door de overheid en om ontwerpen en opgeleverd 
werk goed of af te keuren bij de aannemer.Veel zaken gingen 
mondeling, informeel, suggestief. 
Sommige van mijn collega’s vonden het geen probleem om 
uitgevoerde werken ongezien goed te keuren. Soms werden er 
installaties goedgekeurd die al geheel onder de grond zaten zonder 
inspectie. Deze werkwijze werd langzaam algemeen gebruik, en 
daar maakte de aannemer misbruik van. Zijn doel leek eenvoudig 
zo veel mogelijk geld te verdienen tegen zo min mogelijk kosten. 
Terwijl Ghana een arm land is, waar arbeid veel goedkoper is dan 
bij ons, waren de contracten veel duurder dan in Nederland. De 
lening die de Ghanese overheid daarvoor aanging, bedroeg een 
substantieel deel van hun budget. Ik vond dat allemaal moeilijk te 
verantwoorden, maar zei tegen mezelf dat ik tenminste geen deel 
was geweest in de contractvorming.

Wij gebruikten standaard rapportages om aan de Nederlandse 
overheid te verantwoorden hoe we hadden gehandeld. Daarin 
moest dan ook iets vermeld worden over bijvoorbeeld kinderarbeid 
en de positie van vrouwen. Ik moest driemaandelijks rapporteren 
en schreef dan: er vindt op het project geen kinderarbeid plaats, 
rechten van vrouwen worden niet aantoonbaar geschonden en 
corrupte praktijken zijn ook niet aantoonbaar. Feitelijk klopte dat, 
maar mijn vermoedens waren eigenlijk anders. 

De Nederlandse overheid accepteerde deze wijze van 
verantwoording welwillend. Maar aan het eind van mijn termijn op 
dit project kwam een medewerker van de Nederlandse ambassade 
langs en vroeg: ‘Je hebt nu al voor de zesde keer met deze aannemer 
samengewerkt, soms als klant, soms als toezichthouder op zijn 
werk. Kan dat nog wel?’ Het programma was goed opgezet, met de 
juiste intenties en binnen de OECD-richtlijnen, maar op den duur 
zie je afwijkingen ontstaan en gaan mensen gebruikmaken van de 
mogelijkheid om marges te vergroten. Daarom was de vraag van 
de ambassade terecht. Nederlandse belastingbetalers financieren 
immers dat project, die moeten kunnen vertrouwen dat de uitgaven 
verantwoord zijn. De eindbetaling aan de aannemer is gedaan 
zonder onze certificatie nadat wij gedemobiliseerd waren.”

WIE TREKT AAN DE TOUWTJES?
“Op een gegeven moment probeerde ik met de aannemer een 
kwaliteitscontrolesysteem op te zetten. Dat past binnen onze rol als 
directievoerder. Ik stelde een lijst op met redelijke voorwaarden. 
Daarin gaf ik aan hoe ik een en ander wilde organiseren, zodat ik in 
staat was mijn werk te doen en minimaal benodigde controles kon 
uitvoeren. Ik had de lijst al wat afgezwakt ten opzichte van andere 
soortgelijke bouwprojecten in de regio, gezien het verzoek om deze 
bevriende relatie mild te behandelen. De reactie van de aannemer 
was bot en afwijzend. Hij was absoluut niet van plan mee te werken 
aan deze voorwaarden. Bovendien: hoe haalde ik het in mijn hoofd 
om eisen te stellen? Nu is er wel vaker discussie bij projecten, maar 
dat zijn normale discussies. Dit was extreem. Ik kookte van binnen. 

Ethiek bij projecten

PROJECTMANAGER IN 
THE BIG BAD  WORLD

Rob Brouwer is Projects Director International bij ingenieursbureau 
Royal HaskoningDHV (RHDHV). Hij heeft 25 jaar ervaring als 
civiel ingenieur, waarvan meer dan achttien jaar als projectmanager 
van supervisie-, constructie- en ontwerpprojecten in Oost-Europa, 
het Midden-Oosten, Zuid-Azië en West-Afrika. RHDHV ontstond 
drieëneenhalf jaar geleden uit de fusie van twee toonaangevende 
ingenieursbureaus: Royal Haskoning uit Nijmegen en DHV uit 
Amersfoort. Het bedrijf haalt ongeveer de helft van haar omzet 
uit het buitenland. Wereldwijd heeft RHDHV zo’n zesduizend 
medewerkers in dienst. Van de drieduizend Nederlandse 
medewerkers leven en werken er zo’n honderd permanent in het 
buitenland. Daarnaast is een grote groep medewerkers vaak op 
reis in het buitenland voor werk, samen wel 27.000 dagen per jaar. 
Zij opereren in een omgeving waar andere normen en gebruiken 
heersen dan ze gewend zijn. Rob Brouwer woonde voor zijn werk 
zelf onder meer in Ghana, Nigeria, Pakistan en Bangladesh. Wij 
vroegen hem hoe hij als internationaal projectmanager omgaat 
met integriteit. Welke invloed hebben afwijkende normen in het 
buitenland op de ethiek? En welke rol speelt de werkgever?
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In een daaropvolgend overleg heb ik de aannemer de 
gelegenheid gegeven verbaal uit te varen in de hoop dat de 
lokale opdrachtgever die erbij zat, en wiens belang ik uiteindelijk 
probeerde te dienen, ook zou eisen dat er genoeg gecontroleerd 
zou worden. Maar die zei niets. 

Nu vraag ik me af: was ik zo boos omdat ik werd geschoffeerd, 
of omdat het niet klopte? Want het klopte echt niet. Het afwijzen 
van minimale kwaliteitsrichtlijnen zou deze aannemer carte 
blanche geven en ons in feite buitenspel zetten. Het gevolg 
van mijn kwaadheid was dat ik me twee jaar lang juist uiterst 
principieel opstelde. Maar wat was er gebeurd als hij me wél 
vriendelijk had bejegend? Was ik dan even hard bezig geweest 
met het najagen van alle issues rond opleveringen en contracten? 
Eerlijk gezegd waren mijn normen en waarden na het tien jaar 
lang zien van misstanden in verre landen wel iets aangepast. 
Het was bijna normaal geworden om te zien dat projecten niet 
afgemaakt werden of veel te duur waren. Ik was best bereid 
om te kijken wat ik voor deze aannemer kon doen binnen de 
regels zoals ik die zag. Maar door zijn houding maakte hij dat – 
gelukkig achteraf – onmogelijk. Het komt erop neer dat je weet 
dat er in feite ontzettend veel geld verdiend wordt ten koste van 
arme mensen, door mensen die vrij immoreel handelen. Hoe ga 
je daarmee om? Je opdrachtgever vindt de manier van werken 
oké, mensen in je sociale netwerk vinden het oké. De informele 
opdracht van je manager is zo vriendelijk mogelijk het contract 
te hanteren. In dit geval liep dat spaak omdat de aannemer de 
bandbreedte zijn kant op trok. 

De vraag die voor mij overbleef, was dan ook: waar trek ik zelf 
de grens? Ongetwijfeld zijn er mensen die omwille van targets 
of persoonlijke doelen die vraag niet stellen. Het is prettig als 
je daarover met iemand kunt praten. Ik vond het erg dat ik zo 
geschoffeerd werd, maar ik vond het ook aangrijpend wat daar 
allemaal gebeurde.

Bij de jaarlijkse evaluatie van mijn functioneren mochten 
twee collega’s die ook naar Ghana waren gekomen, referenties 
afgeven. Een van mijn referenten zei: ‘Rob heeft niet helemaal 
begrepen wie de eigenlijke opdrachtgever was. Hij had aardiger 
voor hem mogen zijn.’ 

Dus niet alleen mijn leidinggevende, maar ook een andere 
medewerker vond dat een welwillender houding beter paste bij 
de informele opdracht die ik had gekregen. Ik kan voor mezelf 
nog steeds verantwoorden hoe ik het project heb aangepakt. Maar 
naderhand heb ik wel binnen het bedrijf gelobbyd om niet meer met 
deze constructie te werken. Binnen dit programma zijn we toen alleen 
rechtstreeks gaan werken voor aannemers en hebben hen niet daarna 
ge-audit, dat was veel transparanter voor ons en de geldverstrekkers.”

INTEGRITY MANAGEMENT SYSTEM
“Of het nog steeds zo gaat op internationale projecten? Een aantal 
werkwijzen die je tien jaar geleden nog in veel landen om je heen 
zag, komen nu duidelijk minder voor. Maar conflicts of interest 
zijn er altijd. Met genoemde aannemer werkten we nog lange tijd 
samen. Wij kunnen opdrachten niet alleen winnen op de laagste 
prijs, wel op kwaliteit en toegevoegde waarde. We moeten dus 
onderscheidend zijn in het leveren van een beter product, maar 
moeten we ook een lokaal systeem van lobbyen volgen?

Vaak worden afwegingen niet zozeer op basis van integriteit gemaakt 
maar puur op commercieel belang. Hoe handel ik zo dat iemand 
anders later niet kan suggereren dat ik die opdracht met voorkennis 
krijg en hem die mij dan alsnog kan ontzeggen? 

Formeel worden de processen bij steeds meer organisaties steeds beter 
geregeld. Net zoals er bij IPMA codes of conduct zijn vastgesteld, zo 
is het beleid van RHDHV in de afgelopen jaren ook aangescherpt. 
Alles staat nu duidelijk op papier. Er is een klokkenluidersregeling en 
een Integrity Management System. Mede op basis van audits is dat 
systeem gecertificeerd door een internationale integrity watchdog. 
Ook moet iedere medewerker een integriteitsexamen afleggen. Dat 
bestaat uit een elektronische tool met vijftig vragen, variërend van: 
wie is de eigenaar van het integriteitssysteem binnen ons bedrijf, tot 
wat zou jij doen als je toevallig hoort van een komende opdracht 
terwijl je ergens gedetacheerd bent? Doe je dan alsof je niets weet, 
maar ga je je met die kennis alvast voorbereiden om de meest 
kansrijke aanbieding te kunnen doen, of doe je juist niets omdat je het 
niet formeel weet, of laat je je meerdere dat beslissen?

De Raad van Bestuur eist dat elke medewerker meedoet aan de test. 
De integriteitsnorm is 75 procent van de vragen goed beantwoord. 
De eerste keer scoorde ik 54 procent. Toen had ik nog niet alles 
gelezen over het laatste officiële beleid. De tweede keer scoorde ik 75 
procent en kreeg ik een pdf-certificaat toegestuurd. Ik wilde echter 
weten wat het smaakverschil tussen de antwoorden was, maar de 
goede antwoorden werden niet vrijgegeven. Er was daardoor geen 
mogelijkheid om op de casussen te reflecteren, om vragen te stellen 
bij de ‘juiste’ antwoorden en afwijkingen te bespreken. De test bleek 
te zijn opgesteld door een Amerikaans bedrijf. Elke vraag heeft 
volgens hen maar één juist antwoord. Ik heb sterke bedenkingen bij 
de juistheid van deze aanpak, omdat er naar mijn idee ook grijze 
gebieden bestaan. Juist in ethische kwesties. Om te begrijpen waarom 
het ene antwoord dan toch beter is dan het andere. 

De meeste medewerkers in mijn omgeving reageerden lacherig of 
afwijzend op de in hun ogen kinderlijke manier waarop ze een kunstje 
moesten doen. Over de feitelijke inhoud werd nauwelijks gesproken. 
Terwijl het uiteindelijk juist om bewustwording gaat. Bewustwording 
bereik je alleen door met elkaar van gedachten te wisselen over 
concrete situaties.”

CONTRAPRODUCTIEVE MAATREGELEN
“De algemene regel die je vaak hoort, ook in integriteitscursussen, is: 
kun en durf je het vertellen aan iemand anders? Dit betekent dat je dus 
iemand nodig hebt om je dilemma mee te bespreken. Helaas is dat niet 
altijd mogelijk. Als je in een situatie komt waarin je met niemand kunt 
sparren, sta je dan stevig genoeg in je schoenen om zelf de beslissing te 
nemen? Ik heb ervaren dat het heel prettig is om kwesties te bespreken 
met iemand die de situatie begrijpt en er een gevoel bij heeft. Maar 
dat is lastig als je in het verre buitenland zit en iedereen in je directe 
omgeving er andere normen op nahoudt dan jijzelf.

Het is goed om als bedrijf de regels strakker neer te zetten, maar je 
moet dat niet doen door alleen maar meer regels en procedures en 
dikke handboeken in te voeren en daarop te controleren. Ook bij 
RHDHV neigt men daar naar mijn mening helaas nog iets te vaak 
naar. Maar het is juist een cultuur van wederzijds vertrouwen die 
nodig is, om ook integriteit het best voor elkaar te krijgen. Ik hoop 
dat we die cultuur de komende jaren sterker kunnen ontwikkelen.
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CASUS: AANBESTEDINGSTRAJECT IN AZIË
In een miljoenenstad in Zuidoost-Azië kampt men met een groot 
afvalwaterprobleem. De rivier in de stad is ernstig vervuild, 
doordat men er via zijriviertjes rioolwater op loost. De overheid 
leent geld van een internationale donor om de problemen op 
te lossen, tegen lagere rentes en vriendelijker voorwaarden dan 
bij commerciële banken. Er is al tweehonderd miljoen dollar 
uitgegeven om een stuk land op te schonen en riolering aan te 
leggen. Daarmee is het leefgebied weliswaar redelijk bewoonbaar, 
maar er is nog steeds sprake van ernstige vervuiling van de rivier. 
Nu laat de overheid een afvalwaterzuivering bouwen aan de rand 
van de stad, op acht kilometer van de plek waar het afvalwater 
nu wordt geloosd. Die afstand gaan ze overbruggen met een 
ondergrondse buis die net als de Noord/Zuidlijn in Amsterdam als 
een tunnel wordt geboord.

“De aanbesteding is in handen van een lokale overheid. Het 
hele programma telt zo’n twintig verschillende contracten. Wij 
ontwerpen de verbetering van de riolering voor een aantal 
wijken. De firma die het voortraject van de aanbesteding van 
de tunnel voor haar rekening nam, heeft zich teruggetrokken. 
Daarom krijgen wij als meerwerkopdracht de beoordeling van 
aanbiedingen voor de boorbuis en het doen van aanbevelingen. 
Wij moeten beoordelen of de aanbiedingen overeenkomen met de 
vraagspecificatie en of het traject verloopt volgens de procedures 
van de donor. Met het contract voor de boorbuis zijn tientallen 
miljoenen dollars gemoeid.

Als wij beginnen, is het aanbestedingsproces al in volle gang. 
Twee maanden eerder hebben de overgebleven partijen uit 
de prekwalificatieronde een inschrijving gedaan en hun prijs 
neergelegd. Eerst willen we weten wat er daarvoor en daarna 
precies is gebeurd: hoe zijn de aannemers gekwalificeerd, is 
daar een beoordelingsrapport van en zo ja, waar is dat? De 
contactpersoon van de opdrachtgever die ons komt helpen 

opstarten, zegt: ‘Officieel ben ik hier niet. Ik kom alleen vertellen 
dat we al begonnen zijn. Er zijn twee aannemers en geen papieren 
documenten.’ Via onze lokale staf krijgen we uiteindelijk digitale 
kopieën. Daaruit blijkt dat een Europese en Aziatische aannemer 
zijn overgebleven. Zij hebben elk een technisch voorstel en een 
prijs ingediend.”

DILEMMA 1
“De opdrachtomschrijving vraagt om prijzen inclusief alle 
belastingen. De goedkoopste aannemer vermeldt daar niets over. 
De duurdere aannemer schrijft dat zijn prijzen exclusief belastingen 
zijn. Omdat hij niet voldoet aan de eis, zouden we hem formeel 
eruit kunnen gooien. Maar dan blijft er één aanbieding over 
en dat is te weinig. De duurdere aannemer blijft daarom in de 
race en bevestigt desgevraagd dat wij zijn prijs omhoog kunnen 
corrigeren. Hoe gaan we om met de andere aannemer, die niets 
over belastingen zegt? Zitten die bij hem wel in de prijs?

Mijn eerste reactie is om deze goedkope aannemer gewoon te 
vragen of hij in zijn prijs wel alle belastingen heeft meegerekend 
om niet achteraf geconfronteerd te worden met een probleem als 
dat niet zo zou zijn. Uiteindelijk is de bankgarantie die als Bid Bond 
bij zijn aanbieding zit, veel lager dan de mogelijke belastingen en 
zou hij zich dus nog kunnen terugtrekken. Onze opdrachtgever 
en onze lokale collega’s zijn het daarmee eens. Maar mijn directe 
Nederlandse collega raadt het af. Zijn argument: als deze aannemer 
zegt dat zijn prijzen zonder belastingen zijn, dan moeten we 
zijn prijs ook corrigeren en dan komt er opeens tien procent bij. 
Dat voedt de verdenking dat er een deal is gemaakt, want door 
de openbare aanbieding weet deze aannemer allang dat hij de 
goedkoopste is en blijft, ook als zijn prijs omhoog gecorrigeerd 
wordt. Als hij vervolgens de opdracht krijgt, hebben wij in feite 
tien miljoen dollar voor de aannemer ‘gevonden’, wellicht is de 
opdrachtgever die mening ook toegedaan en gaat hij de aannemer 
onder druk zetten om de winst samen te verdelen. Mijn collega 

voorziet een risico, want dit zou weleens uitgelegd kunnen worden 
als een stinkende zaak. Zo legt hij het ook uit aan onze lokale staf. 
Sommigen daarvan zijn het volledig met de redenering oneens; we 
moeten gewoon doen wat de opdrachtgever wil.

Het lastige in dit soort situaties is dat je soms niet weet wie nu met 
wie praat. Welke informele kanalen er allemaal zijn. Wij verstaan de 
taal niet, dus er gaat veel langs ons heen. Waarom zijn onze lokale 
collega’s het zo eens met de opdrachtgever? Weten zij meer? 
En zijn zij wel integer? Je moet steeds de diverse belangen tegen 
elkaar afwegen. Het belang van de opdrachtgever was blijkbaar: 
vraag het wel. Het belang van de lokale collega’s was: houdt de 
opdrachtgever tevreden. De afweging van ons is moeilijk. We 
kunnen beargumenteren waarom de vraag aan de aannemer een 
risico uitsluit maar mogelijk ook niet integer is. Moet je dan van 
het negatieve scenario uitgaan? Het bevorderen van integriteit staat 
hoog in ons vaandel en maar we zouden onze kansen wellicht op 
vervolgopdrachten verspelen als de opdrachtgever geen nobele 
intenties had en wij die zouden dwarsbomen. Het belang van mijn 
directe collega was moreel. Hij wilde niet meewerken aan een actie 
die zou kunnen leiden tot corruptie. Ons beleid is ook om het 
vermoeden van een risico te melden en daarnaar te handelen. Het 
uiteindelijke advies aan de opdrachtgever om geen navraag te doen, 
is dus volledig terecht. Uiteindelijk vraagt de opdrachtgever – tegen 
ons advies – zelf aan de goedkopere aannemer hoe het zit met de 
belastingen. Als die bevestigt dat zijn prijzen gewoon inclusief 
waren, is het probleem gelukkig uit de lucht.”

DILEMMA 2
“In de opdrachtomschrijving staat verder dat de aannemer moet 
laten zien welke machines en technieken hij zal inzetten. Net 
als de prijzen, lopen ook de technische specificaties van de twee 
aannemers behoorlijk uiteen. Ik ondervraag hen beide over de 
machines. Het ontwerp van de dure aannemer wijkt af van het 
bestek, maar doet functioneel precies hetzelfde. Het is zelfs sneller 

te bouwen. Ik kan dus beargumenteren dat de afwijking goed is, 
omdat die het risico verkleint dat de aannemer niet op tijd oplevert. 
Ik adviseer de aannemer er niet op af te wijzen. Ik denk dat ik 
daarbij integer handel en het zal kunnen weerleggen als iemand 
gekleurde voorkeur voor een dure aannemer suggereert.

De goedkopere aannemer wil goedkope tunnelboormachines 
gebruiken. De duurdere aannemer stelt heel goede en dure 
machines voor. Mijn oordeel is dat de risico’s bij de goedkope 
aannemer met de goedkope machine door wisselende 
grondomstandigheden veel groter zijn. Maar strikt genomen heb ik 
geen harde zekerheid dat hij niet het project kan opleveren. 

De opdrachtgever heeft een duidelijk voorkeur voor de duurdere 
aannemer, omdat hij van ons weet dat die beter materieel heeft. 
Hij wil graag dat we dat op een of andere manier meenemen in 
de evaluatie omdat hij slechte ervaringen heeft met goedkope 
aannemers. Hoe begrijpelijk dat ook is, wij zien daar geen 
mogelijkheid toe. 

Formeel haalt de goedkopere aannemer de minimale eisen uit de 
vraagspecificatie. Volgens de procedures van de donor moet ik hem 
dus aanbevelen. Dat adviseer ik dan ook, ondanks dat de risico’s bij 
deze aannemer groter zijn en ondanks dat de opdrachtgever hier 
niet blij van wordt. Achteraf had de opdrachtgever maar strengere 
eisen in het bestek moeten opnemen.

Het verschil tussen de twee prijzen is zo groot, dat je daar met 
gemak de allerbeste machines voor kunt kopen. Ik adviseer 
daarom, waarbij ik enerzijds de regels van de donor kan volgen 
en anderzijds de opdrachtgever tevreden kan stellen en de 
projectrisico’s kan verkleinen, om de goedkoopste aannemer na 
eventuele opdrachtverstrekking te verplichten alsnog de betere 
machines te kopen en het prijsverschil met goedkopere machines 
dan maar als meerwerk te verrekenen. 

In een kennisbedrijf met veel hoogopgeleide medewerkers, 
willen die medewerkers autonoom zijn, zelf beslissingen kunnen 
nemen. Te veel regels kunnen dan contraproductief werken. Als je 
middenin het werk zit, ga je niet in een boekje kijken of een niet 
beschikbare manager zoeken. Dan moet je kunnen vertrouwen op 
je eigen beoordelingsvermogen of daar snel even met iemand over 
kunnen praten die je persoonlijk kent en vertrouwt. 

In verschillende landen is de tendens waarneembaar om voorvallen 
anoniem extern te melden en het bedrijf te verplichten de klacht te 
onderzoeken. Dat is een mogelijkheid. RHDHV heeft een Integrity 
Council ingesteld. Bij vermoedens dat iemand anders iets verkeerds 
doet, zijn wij verplicht het daar te melden. Maar ook dat kan 
contraproductief werken, want medewerkers worden er soms nerveus 
van. Als je een lastig probleem bespreekt met collega’s, loop je de kans 
op verdachtmaking. Geeft iemand je aan, dan komt dat natuurlijk in 
je dossier, ook als er later niets bewezen is. Er kleeft dan wat aan je. Zo 
kunnen ook integere projectmanagers in de problemen komen. Jijzelf 
even goed als collega’s. Hoe loyaal ben je dan? Angst leidt ertoe dat 
mensen ethische dilemma’s niet meer openlijk durven te bespreken. 
Dat is wel nodig om een kader te scheppen en duidelijk te krijgen wat 
we van elkaar mogen verwachten. Het is ontzettend belangrijk om 
met elkaar hierover te blijven praten.”

Eind november startte de Universiteit van Amsterdam in 
samenwerking met IPMA-NL een bodemonderzoek naar integriteit 
en ethiek binnen projecten en projectmanagement. 

Aan de orde komen onder andere de rol die managers spelen in het 
bevorderen van ethisch gedrag en welke organisatorische factoren 
bijdragen tot ethisch gedrag binnen het projectteam. En is dit  
überhaupt bespreekbaar? 

WAAROM DIT ONDERZOEK? 
Het vraagstuk van ethisch gedrag binnen projecten en welke invloed 
projectmanagers als leiders hierop hebben, is heel belangrijk, maar er 
is nog veel onduidelijkheid. Het is nog niet voldoende helder welke 
leiderschaps- en organisatorische factoren ethisch gedrag bevorderen 
en welke factoren dit gedrag ontmoedigen in projecten. Dit 
bodemonderzoek moet hier antwoorden op gaan geven. 

HET ONDERZOEKSTEAM
Professor Dr. Anne Keegan en Professor Dr. Deanne den Hartog 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn al meer dan tien 
jaar experts in dit onderwerp. Hun onderzoek op het gebied van 

transformationeel leiderschap in projecten hoort bij het meest  
geciteerde op het gebied van Leiderschap binnen Projecten. 
Voortbouwend op dit onderzoek, dat mede is gedaan in samen-
werking met IPMA-NL, hopen zij een dieper inzicht te krijgen in 
de factoren die ethisch gedrag in projectteams beïnvloeden. 

HET ONDERZOEK
Voor het doen van praktisch bruikbare aanbevelingen is het 
noodzakelijk dat er gedegen onderzoek wordt gedaan met behulp 
van cutting-edge methoden en technieken. Voor het onderzoek 
worden zo’n honderd projectmanagers en projectteamleden 
bevraagd. Individuen, teams of organisaties kunnen in een later 
stadium deelnemen aan interviews en focusgroepen. De eerste 
onderzoeksresultaten worden in de loop van 2017 verwacht. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en/of deelname aan het onderzoek kunt 
u een mail sturen naar Professor Dr. Anne Keegan, Amsterdam 
Business School van de UvA (a.e.keegan@uva.nl) of drs. Arjan 
van Bommel, interessegroep Professionele Integriteit IPMA-NL 
(arjan@van-bommel.org). 

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN IPMA-NL ONDERZOEKEN ETHIEK 
EN INTEGRITEIT BINNEN PROJECTEN EN PROJECTMANAGEMENT
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