27 november 2018: gecombineerd integriteitsevent ‘Legally right, but Morally wrong?’
‘Legally right but Morally Wrong?” was de eerste bijeenkomst georganiseerd door en voor zes
young professional organisaties binnen het vastgoed: Jong IVBN, NEPROM New Gen, Young
RICS, Jong Aedes, Jong VGM NL en FRESH. Het was leerzaam en leuk om met deze
organisaties samen te werken en zeker voor herhaling vatbaar. In totaal waren zo’n 70
personen aanwezig bij het event, waarvan zo’n 15 van Jong Aedes.
Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben alle deelnemers een digitale persoonlijkheids- en
drijfverentest ingevuld. Hieruit kwam een rapportage wat verwerkt was tot een groepsprofiel.
Om de resultaten beter te begrijpen kregen we als eerst een ontzettend interessant
presentatie over integriteit van Peter Herfkens van Certifind Institute.

Het menselijk brein, cultuur en
integriteit
Ons manier van denken, voelen en doen
kan onze integriteit beïnvloeden en dit
heeft te maken met hoe ons brein werkt.
Het menselijk brein bestaat uit 3
onderdelen, namelijk:
• Neocortex: verantwoordelijk voor het
rationele denken;
• Limbisch brein: dit is het emotionele
gedeelte, denk aan gevoelens;
• Reptielen brein: het oudste gedeelte,
gericht op overleven door instinct.
Tussen al deze breinonderdelen zijn ‘bruggetjes’ gemaakt. De eerste 2 onderdelen zijn het
belangrijkst en wat hier opvalt is dat bij mannen die ‘bruggetjes’ minder ontwikkeld zijn dan bij
vrouwen. Dat betekent dat een man minder vaak bij bepaalde situaties een gevoel eraan
hangt in tegenstelling tot de vrouw die juist veel vaker bepaalde situaties associeert met een
gevoel/emotie, omdat juist die ‘bruggetjes’ bij de vrouwen verder ontwikkeld zijn.
Wat ook een grote rol speelt bij integriteit is de cultuur. Zo zie je dat 95% van de mensen in
Zwitserland de waarheid zullen verhullen ten koste van hun vrienden als het gaat om een
criminele daad, omdat zij vinden dat de waarheid belangrijker is. Terwijl 95% van de mensen
in Venezuela juist de waarheid verbergen ten behoeve van hun vrienden.
Na de presentatie zijn er in kleinere groepjes een aan stellingen behandeld. Deze stellingen
hebben interessante discussies op gang gebracht wat ook ontzettend leuk was om te zien!
Zo zie je maar weer dat integriteit ontzettend complex is. Er zijn verschillende factoren die
hierin een rol spelen en die onze integriteitsgraad kunnen beïnvloeden. In het kort, we
moeten er samen als young professionals heel hard aan werken om integer te blijven. We
hebben al een kleine voorsprong op de vorige generatie aangezien zij vorig jaar slechter
hebben gescoord, dus we gaan al de goede kant op!

