
 

Via de Twijfel app kunnen collega’s 

dilemma’s met elkaar delen en reageren 

op elkaars dilemma’s. Hierdoor ontstaat er 

betrokkenheid en Moresprudentie (zo doen 

wij het hier). Daarnaast heeft de 

organisatie zelf ook kans om dilemma’s 

over heikele zaken te posten. De reactie 

die daarop komt geeft inzicht in de manier 

van doen binnen de organisatie. Daarop 

kan worden bijgestuurd. De app heeft ook 

een apart stuk voor reflectie, over reeds 

genomen beslissingen, waar een dilemma 

aan ten grondslag lag. Deze beslissing kan 

worden gedeeld, in de vorm van een 

dilemma, met collega’s. Hierdoor wordt de 

reflectie versterkt omdat de genomen 

beslissing getoetst wordt bij collega’s. 

Compliance teams kunnen dilemma’s 

posten over risicovolle processen om die te 

monitoren. Of HR dilemma’s gebaseerd op 

de kernwaarden van een organisatie om te 

zien of die echt doorleeft zijn. Bovendien 

vindt er op regelmatige basis feedback 

plaats gebaseerd op data analyse, waarbij 

er veel mogelijkheden tot rapportage zijn. 

Integriteit staat volop in de belangstelling. Het is de meetlat waarlangs organisaties worden 

gelegd. Hoe doorstaat uw organisatie die toets? Doet u als verantwoordelijke binnen uw 

organisatie er alles aan om ervoor te zorgen dat integriteit te allen tijde wordt gewaarborgd? 

En stel dat er binnen uw organisatie onethisch handelen plaats zou vinden, ligt het dan bij het individu of bij de 

0rganisatie zelf en wat is de relatie tussen die twee? 

Speciaal hiervoor heeft dIF de Twijfeltraining en APP* ontwikkeld. Om u als verantwoordelijke binnen uw 

organisatie een aantal instrumenten te geven zodat een werknemer niet wordt belemmerd in zijn ethisch 

handelen en u in staat te stellen de staat van de integriteit te monitoren. 

*Beide zijn –onder voorwaarde- ook apart af te nemen. 

  

 

In de training (1 theatervoorstelling en 2 dagdelen): 

• Wordt het eigen denkproces van de deelnemer tegen het licht gehouden en krijgt  

diegene inzicht in de factoren die zijn/haar denken beïnvloedt. 

• Kunnen door de medewerkers omgevingsfactoren worden gesignaleerd die de medewerkers belemmeren in  

de uitvoering van hun juiste handelwijze. 

• Introduceren we een doeltreffend proces van reflectie dat iedere werknemer de kans biedt zijn/haar handelwijze 

te onderzoeken en in geval van twijfel actie op te kunnen nemen. 

• Maken we gebruik van een dilemma– en reflectie-app, die niet alleen uw medewerker(s) gaat helpen te  

reflecteren bij twijfel, maar ook op organisatieniveau de mogelijkheid tot reflectie en monitoring biedt. 

 

Dit allemaal in de vorm van een hoog-interactieve training die medewerkers niet alleen aan het denken zet, maar bovendien erg 

leuk is! Ondersteund door een APP die zorgt voor Moresprudentie binnen uw organisatie 

Waarom is deze aanpak waardevol? 

 Daar zijn een aantal redenen voor: 

• Ethisch handelen begint bij het eigen denkproces. Het is voor werknemers een eye-opener inzicht in hun 

eigen denkproces te krijgen en de mogelijkheid tot reflectie. Dat alleen al zou het waard zijn. 

• U loopt niet weg voor uw verantwoordelijkheden: u toont met deze training écht aan dat uw organisatie er 

alles aan heeft gedaan om de integriteit van de organisatie te waarborgen. 

• Het levert u als bestuurder inzicht op in die omgevingsfactoren die van invloed zijn op het gedrag van 

medewerkers en hun ethisch handelen. 

• Uw organisatie bouwt actief aan Moresprudentie 


