
  

TwijfelTraining 

De TwijfelTraining is opgezet rondom een wetenschappelijk model over hoe wij, als mensen, 
in ons denkproces omgaan met dilemma's. 

Dilemmatrainingen 
In dilemmatrainingen wordt vaak gebruik gemaakt van algemeen toegepaste stappenplannen. 
Hierbij wordt aandacht gegeven aan het volgen van een aantal stappen waardoor mensen 
leren om integer met een dilemma om te gaan. Deze methode wordt gevolgd door 
bijvoorbeeld Karssing (2001: 86-87) en Terry Cooper (The Responsible Administrator, 2006: 
31)1. Er wordt hiermee in ieder geval bereikt dat er over dilemma's gesproken wordt. Een 
belangrijke stap voor de basis van een goed integriteitsbeleid. Karssing maakt dat ook mooi 
duidelijk in zowel zijn proefschrift als in zijn boek. 

In de TwijfelTraining gaan wij vèrder. In onze aanpak analyseren we het denkproces van de 
deelnemers. Hierdoor wordt niet zozeer de nadruk gelegd op het dilemma, maar veel meer op 
de professionele (en persoonlijke) verantwoordelijkheid van een medewerker om zelf integer 
te zijn. We maken de denkstappen dusdanig praktisch dat een medewerker kans heeft om zijn 
eigen denkproces te doorgronden en daardoor in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen. 

We maken gebruik van beproefde manieren van groepsinterventie. Hiermee leren we de 
groep en de individuen om de vertaalslag te maken naar zichzelf om niet in te gaan op 
incidenten, maar bezig te zijn met hun eigen denken in de praktijk.  

In de TwijfelTraining nemen we de deelnemers mee in alle stappen van ons model van het 
denkproces. De stappen zijn de volgende. 

Priming2 
De training begint al voordat de daadwerkelijke training begint. Alle deelnemers krijgen vooraf 
een vragenlijst met een testje (daarover later meer) en de vraag om een foto te maken van 
wat integriteit voor hen is. Hierdoor worden de deelnemers al geprikkeld na te denken over 
het onderwerp. 

Waarneming 
De eerste stap in de TwijfelTraining gaat over waarneming. Wij mensen denken dat onze 
waarneming objectief en waar is. Dat klopt natuurlijk niet. We laten daarom de deelnemer 
ervaren dat hij 'biased' is. We behandelen een aantal biases ter herkenning en om de 
werkwijze hiervan in ons denkproces duidelijk én herkenbaar te maken.  

In de wetenschap –met name behavioural science- zijn talloze onderzoeken gedaan naar 
biases en het effect hiervan op onze waarneming. In de literatuur zijn letterlijk honderden 
voorbeelden te vinden. Tijdens onze training maken we gebruik van een twintigtal sterk 
herkenbare biases, omdat het niet zozeer gaat om het herkennen ervan maar juist om het 
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 Er bestaan diverse andere Stappenplannen zoals: van Luijk 1996; Lewis 1991: 101-119 

2
 Priming heeft diverse betekenissen, ze hebben allemaal te maken met voorbereiden en dat is precies wat deze 

stap inhoudt. 



  

doorvoelen van het biased-zijn. Het besef van biased-zijn geeft de mogelijkheid dit mee te 
nemen in je eigen denkproces3. 

Het denkproces 
In de volgende stap van de TwijfelTraining gaan we het denkproces in. De moreel juiste 
beslissing die iemand neemt (en die voor ieder individu anders kan zijn) wordt gebaseerd op 
de eigen normen en waarden. Dan is het wel belangrijk dat iemand die normen en waarden 
ook expliciet kent en herkent.  

 

Er zijn twee verschillende strategieën die bij het nemen van een moreel juiste beslissing 
worden gevolgd4. In de training lichten we die kort toe aan de hand van het testje dat de 
deelnemers al voor de training hebben ingevuld. Het gaat over of je gevolg- of principe-
gedreven bent en hoé je tot een beslissing komt.   

Kernwaarden 
Veel deelnemers uit onze trainingen geven aan beslissingen op gevoel te nemen. Zoals Cooper 
duidelijk maakt, gaat het bij een dilemma om de spanning tussen iemands eigen waarden en 
die van de omgeving.  

                                                      
3
 We gaan hier dan ook niet in op de verschillende vormen van debiasing methodes. Ons doel in deze vier uur 

durende training is het geven van inzicht in het denkproces van iedere deelnemer en het ophalen van die 
elementen die de organisatie kan (en moet) veranderen.  
4
 Er bestaat al eeuwenlang een debat over consequentialistische- versus een deontologische-aanpak. Karssing 

2001: 75-77 geeft hier een samenvatting van. Doordat wij met een simpel testje laten zien welke neiging mensen 
hebben kunnen we ze ook wijzen op de gevaren van een te star vasthouden aan een aanpak. 



  

Omdat normen en waarden bepalen of een beslissing om iets te gaan doen ook echt integer is 
volgens dat individu zèlf, vragen we de deelnemers naar hun eigen kernwaarden. Uit onze 
ervaring blijkt dat de meeste deelnemers hun kernwaarden niet expliciet kennen. Ze zijn 
hierdoor niet voldoende in staat de afweging te maken tussen de verschillende waarden. Ze 
hebben bovendien geen argumenten voor hun beslissingen om repeteerbaar moreel juiste 
beslissingen te nemen.  

Omgevingsfactoren 
In de volgende stap treden we uit het denkproces van de deelnemer en laten we zien welke 
rol de omgeving speelt. Als een persoon heeft gekozen en beslist om ‘ja’ iets te doen, kan er 
druk door de omgeving wordt uitgeoefend die ervoor zorgt dat een persoon toch ‘nee’ doet. 
We hebben dan te maken met omgevingsfactoren. (Natuurlijk kunnen omgevingsfactoren ook 
positief werken. Echter om tot verbetering van de status quo te komen, gaan we in de 
TwijfelTraining op zoek naar de verstorende omgevingsfactoren. Juist die zetten aan tot niet-
integer gedrag van een medewerker). 

We brengen de omgevingsfactoren naar de oppervlakte, waarop we de deelnemers een 
aanbeveling laten over hoe verstorende of afwijkende omgevingsfactoren te voorkomen of op 
te lossen zijn. Daarmee geven we de organisatie zelf meteen ook inzicht in datgene wat ze 
kunnen doen en verbeteren om te komen tot een echt integer bedrijf, met oplossingen die 
door hun eigen medewerkers zijn aangedragen.  

Zoals Karssing5 ook stelt, moet men werken aan de voorwaarden waaronder medewerkers 
werken. Dat betreft dan vooral de materiële en psychologische prikkels. Ook Musschenga6 
beschrijft dat in zijn boek; de gelegenheid, de omstandigheid is bepalend.  

In de TwijfelTraining werken we met (alle) medewerkers zowel aan hun eigen denkproces als 
aan de omgeving. Dát maakt dit zo’n rijke training. De omgevingsfactor die we extra 
benadrukken en toelichten zijn de kernwaarden van het bedrijf. Immers, als er een 
discrepantie bestaat tussen iemands eigen normen en waarden en die van de organisatie kan 
je niet intern congruent zijn en zal er altijd stress ontstaan. Stress die uiteindelijk kan leiden 
tot ontrouw aan jezelf en je eigen handelen. Dit onderdeel van de Twijfeltraining is enorm 
waardevol voor individu en organisatie en zet de organisatie in beweging. Immers beiden 
streven naar personen die intern consistent opereren. 

De uitkomst aan omgevingsfactoren kan, voor een organisatie, confronterend zijn. Soms heeft 
een organisatie (met name vanuit de managementlaag) het idee het erg goed te doen. Dan 
kan het ongemakkelijk zijn bijvoorbeeld terug te horen dat medewerkers last hebben van 
dominante leiders. Vooraf is het belangrijk om af te vragen of de organisatie in staat is te 
leven en te handelen met het resultaat van de trainingen. 

Rechtvaardigen en reflectie 
Na het onderdeel omgevingsfactoren gaan we terug naar de medewerker zelf. Er bestaat 
namelijk een reëel gevaar dat anders de verantwoordelijkheid alleen bij de organisatie wordt 
gelegd. Terwijl het eerste handelingsperspectief altijd bij de medewerker zelf ligt. 
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 Karssing, E. Integriteit en beroepsbeoefenaren (2002: 33) 

6
 Musschenga, B. Integriteit. Over de eenheid en heelheid van de persoon (2004: 41-44) 



  

We noemen deze stap rechtvaardigen (of rechtpraten zoals we dat in de sessies zelf zeggen: je 
praat recht wat krom is). Dan Ariely, een autoriteit op het gebied van integriteit, heeft 
aangetoond dat mensen die het niet zo nauw nemen met integriteit zichzelf zonder moeite in 
de spiegel aan kunnen blijven kijken. En hij is ook van mening dat als een persoon eenmaal in 
overtreding is, volgende dilemma's veel makkelijker niet-integer beslecht worden. 
Rechtvaardigen is gevaarlijk omdat hierdoor de verantwoordelijkheid direct wordt verschoven 
naar een ander. Dat leidt uiteindelijk tot verder afwijken van jezelf en kan zeker tot niet-
integer gedrag leiden. De boodschap is dan ook: niet doen!  
 
Maar wat dan wel? Signaleren, aankaarten, melden, duidelijk maken. Oftewel je 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen integriteit! Door te reflecteren over dilemma's 
waar je een beslissing over hebt genomen. Onze ervaring is dat zelfreflectie een 
onderontwikkelde capability is. De meeste deelnemers hebben geen proces van reflectie en 
gaan hierdoor niet actief op zoek naar de basis van hun beslissingen en missen daarmee de 
kans om te leren en zichzelf te verbeteren.  

Moresprudentie 
Om integriteit te bestendigen en bespreekbaar te houden in de organisatie is het belangrijk 
dat er ‘morespudentie’ wordt opgebouwd. Oftewel 'de gezamenlijk opgebouwde kennis over 
hoe wij hier dingen doen'. Dat helpt omdat het enerzijds een referentiekader biedt dat de 
kernwaarden van een organisatie vertaalt naar gedrag, anderzijds doordat er een dialoog 
wordt gestart waardoor integriteit ingebed wordt in de normale manier van werken.  

Twijfelapp 
Om het opbouwen van morespudentie te ondersteunen, bieden we het gebruik van onze 
Twijfelapp. Hierin kan een integriteitsteam dilemma’s plaatsen (en daardoor direct werken 
aan de moresprudentie) en is er voor iedere werknemer de mogelijkheid om daarop te 
reageren. Dit geeft een extra mogelijkheid om de integriteit van de organisatie te ‘meten’ aan 
de hand van de antwoorden op de geplaatste dilemma’s.  Daarnaast biedt de Twijfelapp 
ondersteuning bij zelfreflectie. 

De data die gegenereerd worden in de app kan -geanonimiseerd- worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek.  We zijn in gesprek met verschillende universiteiten om te kijken 
of zij daar belangstelling voor hebben. 

De TwijfelTraining 
De TwijfelTraining is een bijzondere integriteitstraining. Juist doordat de nadruk niet ligt op 
een stappenplan maar in de herkenning en aanvaarding van de complexiteit van ons eigen 
denken. Daarnaast wordt de training voor een organisatie extra waardevol omdat er ook 
omgevingsfactoren vastgelegd worden die door de medewerkers als ‘gevaarlijk’ worden 
beschouwd. Dan kan de organisatie daaraan werken. 

De TwijfelTraining is een korte en intensieve training die de deelnemers inzicht geeft in 
zichzelf en bewustwording van de complexiteit van het omgaan met dilemma’s. Geen 
theoretisch of zuiver academische oefening, juist een training waarmee deelnemers écht aan 
de slag kunnen, die handvatten geeft om van integriteit een werkwoord te maken. Dat zeker 
in combinatie met onze Twijfel app. Het is geenszins onze bedoeling om een complete 



  

wetenschappelijke verantwoording van elke stap te doen. Al die informatie is voorhanden en 
daar maken we gebruik van. Dit is alleen bedoeld om een tipje van de sluier op te lichten.  

Als vervolg op de TwijfelTrainingen hebben wij een module die kernwaarden expliciet maakt 
op basis van het werk van Graves7. 

R. Karssenberg 
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 The Emergent, Cyclical, Double-Helix Model of Adult BioPsychoSocial Systems Development (Graves, 1986) 


