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MEER DAN DE WOLF
KENNIS, ONZEKERHEID EN 
DUURZAAMHEID IN FINANCE & 
ACCOUNTING
De fi lm The Wolf of Wall Street schetst het beeld van een man die de mogelijkheden 

van snelle aandelenhandel maximaal weet uit te buiten, waarbij hij zonder scrupules 

velen dupeert. De fi lm is misschien zo populair omdat hij aansluit bij een dominante 

en enkelvoudige manier van kijken naar de fi nanciële sector, namelijk dat het alleen 

gaat om geld verdienen. De auteur stelt dat professionals in fi nance & accounting 

moeten laten zien dat ze verschillende modellen, verhalen of heuristieken met elkaar 

kunnen combineren. Alleen dan wordt de professional in de bedrijfseconomie seri-

eus genomen en is gezonde economische ontwikkeling mogelijk.

Frank Jan de Graaf: Waar leiden we onze stu-
denten voor op in het bedrijfseconomische domein? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we 
weten wat kennis is, welke kennis relevant is, hoe die 
kennis tot stand komt en hoe die kennis te presente-
ren. Daarmee zijn deze vragen cruciaal voor docen-
ten en professionals in de praktijk. Zo nu en dan 
moeten we erover nadenken, bijvoorbeeld bij de voor-
bereiding van een nieuwe collegereeks of bij het solli-
citeren op een nieuwe baan. Wat voor kennis hebben 
we te bieden? Deze vraag is zeker belangrijk voor be-
roepen die bestaan uit het vergaren en beoordelen 

van informatie, zoals die van controllers, accoun-
tants, bankiers en beleggers. De vraag naar de legiti-
miteit van de professional zelf en naar de conclusies 
die hij of zij trekt, ligt altijd op de loer, niet alleen in 
de collegezaal, maar vooral ook in de praktijk. 

Zo verkondigden recentelijk twee hoogleraren in 
Het Financieele Dagblad dat het ‘bankiers ontbrak 
aan kennis van de eigen sector’ (Boot en Van Wijn-
bergen, 2013, p. 12). Zij stelden dat bankiers te wei-
nig aandacht hadden voor reserves op hun balans. 
In reactie hierop verweten bestuurders van banken 
de hoogleraren eigendunk en gebrek aan nuance en 

Ontwikkeling financiële functie:
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‘praktijkervaring’. Zo stelde een directeur van een 
bank dat een ‘overdaad aan ijdele hoogleraren eco-
nomie in het bankendebat geen recht doet aan de 
wetenschap’ (Van Eykelenburg, 2013, p. 10). De felle 
discussie over de balans van een bank laat zien dat 
kennis en autoriteit bij elkaar horen, maar ook op 
elk niveau ter discussie kunnen worden gesteld. Het 
idee dat professionals het wel weten, wordt onderuit 
gehaald door andere professionals. 

Blijkbaar is de economie geen dichtgetimmerde 
verzameling feiten, maar veeleer een opstapeling 
van verhalen waarmee mensen hun autoriteit en le-

gitimiteit proberen uit te drukken. Dit maakt vaar-
digheden als bewijsvoering en reflectie heel belang-
rijk in de omgang met economische feiten, wat die 
feiten dan ook zijn. 

Reflectie is de laatste jaren extra belangrijk omdat 
het functioneren van professionals in finance &  
accounting ter discussie staat, of het nu gaat om 
beurshandelaren, financieel directeuren, bankiers of 
tussenpersonen. We hoeven maar te denken aan de 
Occupy Wall Street-beweging en boektitels als The 
End of Ethics and a Way Back, Fragile by Design, De-
bunking Economics, Who Really Drove the Economy 
into the Ditch? Planet Ponzi, Finance and the Good 
Society, Greedy Bastards, Zombie Banks en Getting it 
Wrong: How Faulty Monetary Statistics Undermined 
The Fed, the Financial System, and the Economy. 

Hieronder bespreek ik waarom professionals in 
finance & accounting zich bewust moeten zijn van de 
methodologische grenzen van hun vak. Momenteel 
bestaat de neiging tot een te enge benadering van 
methodologie, terwijl aandacht nodig is voor de rol 
van heuristieken in onderzoek en praktijk, en voor de 
rol die corporate governance en leiderschap spelen in 
de omgang met deze heuristieken. 

Startpunt: het begrijpen van de ver-
vreemding
De positie van de financiële industrie – om een an-
glicisme te gebruiken – is steeds meer gaan lijken 
op de bio-industrie. In beide gevallen staan sterk ge-
standaardiseerde bedrijfsprocessen ter discussie en 
spelen vergelijkbare paradoxen. Klanten blijven 
klant, ondanks hun ontevredenheid. Ook valt op dat 
de professionals die in deze sectoren werken zich 
steeds meer onbegrepen voelen. Bij zowel de finan-
ciële sector als de bio-industrie lijkt sprake van  
‘vervreemding’, in de zin dat iemand ervaart dat een 
bepaald persoon of wezen vreemd voor hem is, on-
bekend. Vervreemding – een woord dat populair is 
geworden door Karl Marx – is onderzocht door kri-
tische denkers als Jürgen Habermas en Michel Fou-
cault. Het komt erop neer dat machthebbers met 
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‘systemen’ invloed proberen uit te oefenen op de 
leefwereld van ‘gewone mensen’. Deze systemen zijn 
gemaakt door mensen, maar staan vaak haaks op de 
leefwereld van mensen, waardoor wij vervreemding 
ervaren. Dit wordt nog versterkt doordat de belan-
gen van het systeem nooit helemaal passen bij de 
specifieke kenmerken van het individu. Het indivi-
duele maar mogelijkerwijs moeilijk te bewijzen leed 
van een asielzoeker kan haaks staan op een systeem 
dat fraude wil tegengaan. 

Habermas en Foucault zijn zeer waardevolle den-
kers om een probleem goed te begrijpen, ze helpen bij 
de analyse. Voor oplossingen zijn de economische 
wetenschap en bedrijfskunde – als twee benaderin-
gen in de sociale wetenschap – misschien geschikter. 

Gadamer (1960, 2014), maar ook Soros (2013) en 
Hands (2001, 2013) laten zien dat kennis van sociale 
processen altijd problematisch en tijdelijk is, niet in 
de laatste plaats de kennis die wordt geproduceerd 
met sociaal-wetenschappelijke methoden. Kennis 
komt tot stand in de interactie van een individu die 
zijn eigen beperkte inzichten en gevoelens probeert 
te rijmen met de beperkte inzichten, gevoelens en 
belangen van anderen. Vanuit het startpunt dat wij 
functioneren in ‘systemen’ die we maar beperkt 
kunnen bevatten, zelfs maar amper kunnen begrij-
pen en definiëren, wil ik aandacht vragen voor het 
gebruik van kennis door professionals in het econo-
mische domein, in een economie en maatschappij 
die we maar niet kunnen begrijpen. Wat dit betreft 
is zelfs een woord als ‘maatschappij’, ‘systeem’, ‘eco-
nomie’ of ‘organisatie’ al problematisch. Het zijn 
moeilijk te definiëren begrippen waar we allemaal 
andere beelden bij hebben. Ook in de wetenschap 
speelt dit. Sommige auteurs definiëren bijvoorbeeld 
een organisatie als organisme, anderen als iets me-
chanisch, weer anderen zeggen dat de definitie de 
oplossing bepaalt.

Wanneer we wat aan de vervreemding willen 
doen, moeten we in staat zijn een reëel beeld te schet-
sen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
kennis in finance & accounting. Hierbij moeten we bij 
de methodologie beginnen. Methodologie betekent de 
weg die we als mensen gebruiken om bepaalde kennis 
te vinden. Ik denk dat in de praktijk de neiging bestaat 
methodologische problemen te miskennen. Juist om-
dat we zo praktisch willen zijn, komen we met on-
praktische, ondoordachte oplossingen. Zo doen wij 
met z’n allen vaak alsof een onderneming een eendi-
mensionaal doel heeft en dat het eenvoudig is het ef-

fect van een maatregel te meten. Naast methodologie 
is inzicht in corporate governance en leiderschap 
nodig om het vakgebied finance & accounting goed 
te begrijpen.

Economische methodologie
In 1979 klaagde Herbert Simon dat zijn ‘behavioral 
theory of the firm’ weinig navolging had gehad in de 
economie, dit in tegenstelling tot zijn invloed in de 
bedrijfskunde (Simon, 1979). In zijn speech bij de 
uitreiking van de Nobelprijs voor de Economie stel-
de hij dat economen vast leken te houden aan een 
beperkte vorm van rationaliteit en dat ze weigerden 
maatschappelijke dynamiek mee te nemen in hun 
modellen. Ruim twintig jaar later kwam Josef Stiglitz 
– toen hij in 2001 de Nobelprijs in ontvangst nam – 
tot een vergelijkbare verzuchting. Hij kreeg de prijs 
voor een studie waaruit bleek dat macht over infor-
matie het succes van actoren bepaalt. Dit werd naar 
zijn idee miskend in de economie. 

Ondanks deze kritiek is nog steeds de neoklassie-
ke economie dominant met haar nadruk op de ratio-
nele egoïstische mens die op een vrije naar evenwicht 
tenderende markt op basis van volledige informatie 
keuzes kan maken. Dit heeft geleid tot een mensbeeld 
waarin de mens zich als wolf mag gedragen zolang 
hij de mazen van de wet maar weet te vinden. 

Waar Simon en Stiglitz heel streng in zijn, is het 
onderscheid tussen wetenschap en praktijk. Gewaakt 
moet worden voor ‘naïeve naturalistische opvattin-
gen’ over de economie, in de woorden van Andriko-
poulos (2013), het idee dat modellen leiden tot een 
uitkomst die gelijk is aan de werkelijkheid. Concreet 
betekent dit dat we volgens Simon moeten beseffen 
dat veel economische gegevens geen feiten zijn, maar 
concepten die vooral worden begrepen door het ge-
bruik van metaforen, oftewel vormen van beeldend 
taalgebruik die een bepaalde logica, een bepaalde 
heuristiek vertegenwoordigen. Als het Centraal Plan-

‘Veel heuristieken 
in finance & 
 accounting 
 vragen exactheid, 
maar dat maakt 
het vakgebied nog 
niet exact’
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bureau zegt dat er 0,5 procent economische groei is, 
denken we in groter, langer of hoger. Economen zeg-
gen dan bijvoorbeeld dat de taart groter is geworden. 
Dit voorbeeld illustreert dat het in de economie niet 
alleen om feiten gaat, maar dat de presentatie van ge-
gevens (de cijfers en plaatjes) de feiten maakt, er een 
bepaalde waarde aan geeft doordat de ene metafoor 
negatiever klinkt dan de andere. 

Mede om deze reden stelt Simon (1965) dat er 
een belangrijk onderscheid bestaat tussen funda-
menteel wetenschappelijke inzichten – bijvoorbeeld 
opgedaan in een laboratorium of door data-analyse 
– en inzichten die, met gebruik van wetenschappe-
lijke methoden, in de economische praktijk worden 
verworven. Simon spreekt zoals gezegd over ‘heu-
ristics’, heuristieken, die leidend zijn in economi-
sche besluitvorming. Het belangrijke verschil is dat 
wetenschap redeneert vanuit één set aannames, ter-
wijl voor heuristieken geldt dat je verschillende aan-
names tegelijkertijd kunt maken. Een simpel voor-
beeld. Wetenschappelijk is vast te stellen of iemand 
zwanger is, maar het is niet onomstotelijk vast te 
stellen of iemand in zijn geheel een slecht mens is. 
Sterker nog, de beste verhalen in levensbeschouwin-
gen en ook in de literatuur gaan over mensen met 
goede en slechte kanten. 

Boekhoudregels zijn een ander voorbeeld waarin 
heuristieken belangrijk zijn. Het zijn regels die we 
volgen om cijfers te noteren zodat anderen ze op de-
zelfde manier kunnen interpreteren als wij. Kortom, 
wanneer we spreken over kennis dan hebben we het 
vaak over informatie die door een heuristisch model 
en bepaalde aannames waarde krijgt. Wij hebben 
deze heuristieken nodig omdat we als mens maar een 
heel beperkt denkkader hebben, we opereren vanuit 
een zogeheten bounded rationality. Dat maakt dat we 
vaak moeite hebben veel informatie op te nemen en 
op de juiste manier te verwerken en daardoor wel 
eens te lang in een bepaald kader blijven, een bepaal-

de heuristiek blijven volgen terwijl de omgeving is 
veranderd. Dit wordt nog complexer omdat we nooit 
weten of we alle informatie hebben. Om tot keuzes te 
komen, gebruiken we bepaalde instrumenten, die 
daarmee weer onze keuzes beïnvloeden. De keuze 
om wel of niet een kind te willen krijgen valt anders 
uit wanneer we uit liefde handelen dan wanneer we 
een financiële berekening maken.

Ik denk dat we als docenten de werking van heu-
ristische modellen moeten willen begrijpen om 
onze studenten erop te kunnen wijzen, zodat zij 
kunnen kiezen hoe ze informatie van anderen ge-
bruiken en zich bewust worden dat ze hierbij ethi-
sche keuzes maken. Met deze definitie van ‘heuris-
tieken’ ga ik overigens verder dan Kahneman (zie 
onder andere 2002) die het begrip in de jaren zeven-
tig samen met collega’s heeft verengd tot een aantal 
psychologische categoriseringen, gerelateerd aan  
biases, een soort valkuilen. Zij gaan niet in op de 
mogelijkheid dat op hetzelfde moment verschillende 
verhalen en logica’s tot een uitkomst kunnen wor-
den gesmeed in sociale processen. 

Economische heuristieken en de praktijk
Vaak worden economie en bedrijfseconomie wegge-
zet als een ‘exact vak’, vooral door mensen die daar-
mee willen aangeven dat ze ‘niks met cijfertjes  
hebben’. Nu is bedrijfseconomie een exact vak in zo-
verre dat de cijfers goed moeten staan en dat bere-
keningen exact moeten worden gemaakt. Kleine 
foutjes kunnen grote gevolgen hebben. In het voor-
gaande heb ik laten zien dat bedrijfseconomie ook 
op een andere manier een exact vak kan zijn, name-
lijk in het gebruik van woorden. Op dit gebied is het 
vakgebied erg onderontwikkeld als je het vergelijkt 
met geesteswetenschappen, maar ook met de me-
thoden van juristen. Nogmaals, ik pleit ervoor om 
hierbij Gadamer als inspiratie te nemen, naast stro-
mingen als evidence based management en de Har-

‘Veel economische gegevens zijn geen 
feiten, maar concepten die vooral 
worden begrepen door het gebruik 
van metaforen’
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vard-traditie waarin studenten wordt geleerd met 
heuristieken te werken door middel van cases. Dit 
kan de basis zijn voor herbezinning van een vakge-
bied waarin veel professionals meer gevoel lijken te 
hebben voor cijfers dan voor woordgebruik. 

Nogmaals, op al deze terreinen is het belangrijk 
exact te werken met cijfers. Een nul vergeten kan 
soms heel pijnlijke gevolgen hebben. Opvallend is 
echter dat een exactheid met woorden niet is te ge-
ven, laat staan dat alle vakgebieden zich logisch 
consistent tot elkaar verhouden. Dit komt omdat 
deze vakgebieden bestaan uit een verzameling heu-
ristieken en geen gezamenlijke set aannames heb-
ben. Wat je erin stopt, bepaalt wat je eruit krijgt. 

Ik wil dit punt illustreren met een concreet 
voorbeeld van een ‘attention directing mechanism’, 
in de woorden van Simon (1965). Voor onze studen-
ten is het belangrijk dat zij een berekening van de 
netto contante waarde kunnen maken. Het maken 
van deze som(men) vraagt exactheid, maar dat 
maakt van investeren nog geen exacte wetenschap. 
Integendeel, investeren is een verzameling heuris-
tieken over verschillende beroepsgroepen. De afde-
ling commercie weet hoe lang een product verkocht 
kan worden (factor tijd), de afdeling juridische za-
ken heeft opvattingen over de haalbaarheid, de afde-
ling productie twijfelt over kosten, de bank heeft 
twijfels over een sector en rekent daarom met een 
andere r. Kortom, veel heuristieken in finance & ac-
counting vragen exactheid, maar dat maakt het vak-
gebied nog niet exact. 

Het belang van corporate governance & 
leiderschap
Elke exacte berekening wordt, zo hebben we nu ge-
zien, gemaakt op basis van aannames die vaak een 
complex speelveld van heuristieken, belangen en 
gezichtspunten samenvatten. Dit is een van de re-
denen waarom leiderschap en corporate governan-
ce op dit moment zulke populaire begrippen zijn. 
Wij hebben de afgelopen decennia onze leefwereld 
volgebouwd met talloze heuristieken, veelal bu-

reaucratische modellen. Voor elk element van het 
leven hebben we formulieren en systemen, en we 
vertrouwen er ook op. In bedrijven hebben we fi-
nanciële analyses, HR-instrumenten, marketingin-
strumenten en kwaliteitsinstrumenten. In onder-
wijs, zorg, cultuur en politiek ontstaan ook steeds 
meer van dit soort instrumenten. Terwijl bureau-
cratisering lang een schrikbeeld was, wordt onder 
het mom van meetbaarheid en vergelijkbaarheid 
een bureaucratisch systeem opgetuigd dat zijn 
weerga in Nederland niet kent. Deze ontwikkeling 
geldt overigens niet alleen voor de verrichtingen 
van professionals. Wanneer we leiderschap en cor-
porate governance proberen te definiëren, ontdek-
ken we al vrij snel dat het twee kanten van dezelfde 
medaille zijn, of, zoals u wilt, dezelfde balans. Lei-
derschap gaat ofwel over zelfleiderschap: hoe ga ik 
met mezelf en mijn capaciteiten om (bijvoorbeeld 
Covey, 1993), ofwel over hoe we als individuele ‘lei-
der’ een koers uitzetten naar een duurzame toe-
komst (bijvoorbeeld Drucker, 2000). Corporate go-
vernance gaat over de afspraken waarbinnen we 
deze keuzes maken. Het gaat erom bij wie je te rade 
gaat om je koers uit te zetten en voor wiens toe-
komst je werkt (zie figuur 1). Het kan een belangrijk 
verschil maken in de waarden en koers van een on-
derneming of de directie elke week met de onder-
nemingsraad om tafel moet of dat ze elke week met 
aandeelhouders moet spreken (De Graaf en Herk-
ströter, 2007). Wanneer het gaat om de vraag voor 
wiens toekomst je werkt, gaat het over hoe we in-

‘Onder het mom van meetbaarheid en 
vergelijkbaarheid wordt een bureau-
cratisch systeem opgetuigd dat zijn 
weerga in Nederland niet kent’

Leiderschap  
(activa)

Corporate governance  
(passiva)

Bij jezelf te rade gaan 
(vaste activa)

Bij wie ga je te rade  
(eigen vermogen)

Werken met het oog 
op de toekomst (vlot-
tende activa)

Werken voor de toekomst 
van een ander (vreemd 
 vermogen)

Figuur 1. Leiderschap en corporate governance in 
balans
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vulling geven aan de ‘continuïteit van de onderne-
ming’, zoals de wetgever de verantwoordelijkheid 
van de RvC benoemd. Deze verantwoordelijkheid is 
niet eenduidig, meer een soort richtingbepaler, een 
mission statement of misschien wel een heuristiek. 
Het doel blijkt meerdimensionaal, waardoor op 
meerdere gebieden de prestaties van een onderne-
ming moeten worden gemeten en er geen algemene 
regel is hoe die prestaties zich tot elkaar moeten 
verhouden, hoe de jaarwinst zich moet verhouden 
tot dividend, klanttevredenheid en werknemerste-
vredenheid. Het gaat, kortom, om verschillende va-
riabelen die lastig in één model te vangen zijn. Ik 
wil dit aantonen juist door een model op te stellen.

In figuur 1 laat ik zien hoe je met een model kunt 
spelen en daarmee iets meer inzicht kunt krijgen in 
hoe zo’n model werkt. De financiële balans van een 
onderneming heb ik gekoppeld aan twee concepten 
die ik vrij los en op een eigen manier heb gedefini-
eerd, namelijk leiderschap en corporate governance. 
Op deze wijze kan ik begrippen die zo ongeveer al-
les beslaan, terugbrengen in een 2-bij-2-matrix, het 
belangrijkste denkraam van een bedrijfskundige. 
Hiermee lijken verschillende zaken in de wereld bij 
elkaar te komen, ontstaat inzicht en overzicht. Maar 
pas op, hier zitten verschillende addertjes onder het 
gras. Om een essentieel punt te noemen: belangrijk 
is te beseffen dat begrippen onduidelijk worden ge-
definieerd en daardoor passend gemaakt kunnen 
worden. Dat wil niet zeggen dat zo’n model niet 
handig en belangrijk kan zijn. Cruciaal is dat we in-
zien dat we weliswaar met dergelijke denkmodellen 
kunnen werken, maar tegelijkertijd niet de werke-
lijkheid kunnen ‘dicht-definiëren’, in een model 
kunnen vatten. Een bedrijf is niet tot een eendimen-
sionale doelstelling terug te brengen. We hebben al-

tijd te maken met een keur aan heuristische model-
len waarbij leiderschap en governance is gevraagd 
om de uitkomsten van deze modellen op een juiste 
manier te wegen. Dit besef moet gevolgen hebben 
voor het onderwijs: bedrijfskundige en bedrijfseco-
nomische opleidingen moeten studenten deze mo-
dellen leren, maar hun ook leren omgaan met de  
beperkingen ervan. Tussen bedrijfskunde en be-
drijfseconomie zit daarbij een belangrijk verschil, 
namelijk dat de bedrijfseconoom zich met name 
richt op de ‘calculus’, het calculeren met, in en van 
bepaalde eenheden, waarbij de bedrijfskundige a 
van analysetechnieken bekwaamt. Het is overigens 
interessant te onderzoeken of dit een gradueel of 
een principieel onderscheid is. 

Toekomstig onderzoek naar corporate 
governance & leadership
Op basis van bovenstaande pleit ik ervoor dat er 
meer aandacht moet komen voor hoe professio-
nals in finance & accounting kennis gebruiken 
om beslissingen te nemen, oftewel hoe professio-
nals omgaan met de vele verhalen, logica’s of heu-
ristieken die hen ter beschikking staan. Ik denk 
dat er op empirische gronden positie gekozen 
moet worden tegen de heersende benadering van 
de economie, die een beperkte theorie als uit-
gangspunt neemt en sterk normatief is; die daar-
mee niet alleen sterk politiek – neoliberaal – ge-
kleurd is, maar ook te beperkt om de huidige 
problemen te analyseren (Stiglitz, 2010). De te-
genwoordige economische wetenschap kan wei-
nig met problemen die een relatie hebben met 
duurzaamheid, globalisering en digitalisering. 
Sterker nog, de op wantrouwen gebaseerde 
neoklassieke economische benadering kent grote 
beperkingen. Zo leidt deze tot een te grote na-
druk op regelgeving waardoor innovatie en over-
leg worden beperkt (Hovens e.a., 2012). 

Een praktijkoriëntatie is hierbij cruciaal. Weten-
schappelijk onderzoek in economie en bedrijfseco-
nomie heeft tegenwoordig de neiging binnen 
neoklassieke theoretische kaders te opereren – en 
daaraan verbonden theorieën zoals de principal-
agenttheorie. De stroming van evidence based ma-
nagement (Rousseau, 2006) biedt voor onderzoek in 
finance & accounting vaak een beter startpunt, met 
name op twee punten. Ten eerste gaat deze stro-
ming ervan uit dat er verschillende vormen van in-
formatie bestaan die allemaal relevant kunnen zijn 

‘Een bedrijf is  
niet tot een 
 eendimensionale 
doelstelling terug 
te brengen’
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voor de beantwoording van een vraag, te weten 
praktijkkennis van individuen, organisatiepraktij-
ken en -waarden, wetenschappelijke kennis en op-
vattingen van stakeholders. Ten tweede pleit deze 
stroming voor de toepassing van verschillende soor-
ten wetenschappelijke methoden om aan deze vari-
eteit van informatie recht te doen. 

Dit is een heterodoxe benadering van de econo-
mie waarin ook verschillende andere bedrijfskundi-
ge theorieën en benaderingen van belang zijn. Eco-
nomie is meer dan een statistische exercitie, het 
vraagt naast rekenkunde om wetenschappelijke 
doordenking van actuele vragen, waarbij geen enke-
le wetenschappelijke methode om tot kennis te ko-
men bij voorbaat wordt uitgesloten. Wanneer we fi-
nance professionals opleiden, is het belangrijk dat 
zij weten wat zij van zichzelf en van anderen kun-
nen verwachten en wat voor doelstellingen ze daar-
bij afspreken (Hall, 2010). De heuristieken om te  
bepalen welk doel een professional zelf of een orga-
nisatie moet nastreven zijn hoogst complex en be-
staan uit voorkeuren en inschattingen. Ethische 
normen spelen hierin een relevante en soms door-
slaggevende rol. Sterker nog, zolang we beseffen dat 
modellen en systemen niet hermetisch, niet geslo-
ten zijn, blijft er ruimte voor menswaardigheid, 
voor plezier en humor, voor betrokkenheid en aan-
dacht, oftewel voor het schone, ware en goede. 
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