Henk van Luijk Lezing 2014
Donderdag 22 mei 2014 16.00 - 18.00
Integriteit, harde noodzaak!
Sprekers: Simone Davina & Edgar Karssing
Nyenrode, Albert Heijngebouw Pfizerzaal - Straatweg 25 - Breukelen - Routebeschrijving

MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW organiseren voor de 5e keer de Henk van Luijk
Lezing. Met de Henk van Luijk Lezing beogen de organisatoren jaarlijks een stimulans te geven aan het
onderwerp bedrijfsethiek. De lezing is in 2010 geïntroduceerd ter nagedachtenis van Henk van Luijk, de nestor
van de Nederlandse bedrijfsethiek. De lezing is bedoeld voor relaties en partners van MVO Nederland,
Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW, alsmede voor geïnteresseerden in het onderwerp bedrijfsethiek.
Dit jaar verkennen we de relatie tussen recht en ethiek, binnen de bedrijfsethiek.

Mr. Simone Davina: "Self Cleaning"
Wat was de impact van het wereldwijde
inkoopschandaal in 2008 binnen Siemens?
Siemens heeft deze crisis uiteindelijk gerepareerd
door middel van een rigoureus proces van self

cleaning. Hoe heeft het bedrijf dit aangepakt,
wat waren de resultaten en wat waren de

lessons learned?

Simone Davina is General Counsel Legal &
Compliance en lid van het Executive
Management Team bij Siemens Nederland N.V.
Ze vervult ook de rol van secretaris binnen de
Raad van Bestuur en de Raad van
commissarissen. Voordat Davina bijna 5 jaar
Edgar Karssing (1969) is econoom en filosoof en
als universitair hoofddocent beroepsethiek en
integriteitsmanagement verbonden aan
Nyenrode Business Universiteit. Met behulp van
inzichten uit de filosofie, de economie en de

geleden aan de slag ging bij Siemens, was ze
ruim 10 jaar werkzaam in de advocatuur,
laatstelijk bij Boekel de Neree in Amsterdam.
Davina is gespecialiseerd in internationaal
contractenrecht en aanbestedingsrecht. Ze heeft
veel ervaring op het gebied van grote projecten/

evolutionaire psychologie ordent Edgar de

publiek- private samenwerking.

discussie: wat zijn mogelijke antwoorden en hoe
blij moeten we met die antwoorden zijn?

Dr. Edgar Karssing, Nyenrode: "Integriteit in theorie en praktijk: een tussenbalans".
Midden jaren negentig heeft Henk van Luijk integriteit neergezet als een professionele
verantwoordelijkheid. Hij noemde dat een mentale draai, weg van een meer moraliserende of legalistische
invulling van integriteit. Het voordeel van deze draai is, in de woorden van Van Luijk, dat ‘op deze manier
mensen worden aangesproken op wat zij aankunnen en wat tot de eigen inhoud van hun rol en functie
hoort, niet op verwachtingen en eisen die hoog boven hun hoofd worden opgehangen aan de regenboog’.
Staand op zijn schouders heeft Edgar Karssing in samenwerking met zijn collega’s het begrip integriteit
verder ingekleurd en naar de praktijk uitgewerkt. Het is tijd voor een tussenbalans: wat hebben we
bereikt? Niets is zo praktisch als een goede theorie, maar kan de praktijk de theorie wel aan?



Welk mensbeeld veronderstelt integriteit als professionele verantwoordelijkheid en hoe realistisch
is dat mensbeeld?



Onder welke omstandigheden is integriteit als professionele verantwoordelijkheid levensvatbaar?



Welke ruimte is vereist en is die ruimte er wel in organisaties?

Met behulp van inzichten uit de filosofie, de economie en de evolutionaire psychologie ordent Edgar de
discussie: wat zijn mogelijke antwoorden en hoe blij moeten we met die antwoorden zijn?
Discussie
Na beide lezingen gaan we discussie aan met elkaar: Is integriteit een hygiënefactor (het juridische
perspectief van integriteit als 'self cleaning'), of is integriteit daarbovenuit ook een ambitie om een cultuur
van professionele verantwoordelijkheid te creëren? Wat is een haalbare ambitie op dit vlak en wat is
wenselijk?

Wilt u de lezing graag bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via
h.vlam@nyenrode.nl
Toegang is gratis
Programma

