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Voorwoord 
Als medewerker bij een woningcorporatie had je toch echt wel iets uit te leggen. Toen een paar jaar 

geleden de journaals vol zaten met de schandalen bij verschillende corporaties in Nederland. Te 

riskante en mislukte projecten, mismanagement en volslagen afgeweken morele kompassen. Genoeg 

om in de beeldvorming van velen woningcorporaties weg te zetten in de rijtjes met oplichters, graaiers 

en fraudeurs. Met plaatsvervangende schaamte heb ik – met meer dan 20.000 andere medewerkers 

die dagelijks met bevlogenheid en passie bij de woningcorporaties in Nederland werkzaam zijn –  

gekeken naar de nieuwsuitzendingen en, in 2014, de parlementaire enquête. Want hoe kon het zijn dat 

wij als organisaties met een enorm belangrijke maatschappelijke doelstelling, ons zo moesten 

verdedigen, terwijl wij, vanuit ons dagelijks werk, ons totaal niet herkenden in de beelden die waren 

ontstaan. Zijn toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden bij woningcorporaties niet integer, niet 

eerlijk en niet zorgzaam naar onze organisaties, medewerkers en huurders? Absoluut wel, zeg ik dan. 

Maar toon het maar eens aan… 

Het uitvoeren van een afstudeeronderzoek en het schrijven van een scriptie wordt nog wel eens 

vergeleken met een bergbeklimming. Je weet dat je bij de start onderaan staat, je ziet het pad niet altijd 

en weet niet wat je tegen gaat komen, maar je moet naar de top. Een beeld dat in veel opzichten dan 

ook erg goed past bij de afgelopen periode van bijna een jaar. Een jaar waarin het eerst zoeken was 

naar het juiste pad omhoog. Wat voor onderwerp kies je, kun je voldoende literatuur vinden en welke 

instrumenten zijn geschikt om je vragen te beantwoorden. En, toen uiteindelijk het onderwerp en de 

onderzoeksvragen helder waren, hoe zorg je voor voldoende deelname van bestuurders en 

medewerkers aan een onderzoek naar gevoelige thema’s als integriteit en ethiek, om uiteindelijke iets 

zinnigs te kunnen zeggen. Stuk voor stuk moeilijk begaanbare paden, met als dieptepunt de 

longontsteking die eind augustus 2016 alles in een keer op stop zette. Toch kwam ik vanaf eind 

november weer op het goede pad naar boven en begon de top in het zicht te komen. Nu, begin april 

2017, sta ik op de top. Hij is bereikt! Ik zie dan ook de verdediging van dit onderzoek met vertrouwen 

tegemoet, en ga daarna eerst, en zeker niet alleen, van het uitzicht genieten.   

Zelfs een lang en soms eenzaam traject als afstuderen, doe je niet alleen. Ik wil daarom de volgende 

personen bedanken. Marc van Rosmalen van Aedes voor de boeiende en constructieve gesprekken 

over integriteit en governance bij woningcorporaties. Gerrit Bos, directeur van Domesta, voor zijn steun 

in vele opzichten, en de vrijheid die hij mij heeft gegeven om een onderzoek buiten mijn eigen corporatie 

uit te voeren. Ik wil de bestuurders die ik heb mogen interviewen bedanken voor hun tijd en hun 

openheid. Sander van der Meulen bedank ik voor zijn hulp bij de statistische analyses van het 

onderzoek. Alice Hulleman voor het meelezen van mijn scriptie en haar vele scherpe correcties. Ik wil 

Jan van der Zanden als afstudeerbegeleider bedanken voor zijn adviezen aan het begin van het 

onderzoek en zijn motiverende commentaren.  

Natuurlijk wil ik ook mijn vrouw Mirjam en onze kinderen bedanken voor hun geduld en steun tijdens de 

afgelopen drie jaren. Met name het laatste half jaar heb ik ook onbewust veel van jullie gevraagd en 

gekregen. Als laatste, en voor mij persoonlijk het belangrijkste, dank ik de Here God voor het talent en 

de kracht die hij mij heeft gegeven om deze studie te kunnen doen.  

Rest mij u veel leesplezier te wensen, 

 

Wouter Bloemberg 

Emmen, 2 april 2017  
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Samenvatting 
De afgelopen jaren is er binnen de sector van woningcorporaties veel gedaan om de ethiek en integriteit 
van het bestuur en toezicht te verbeteren. Verschillende codes en maatregelen zijn opgesteld als 
antwoord op schandalen van mismanagement, fraude en zelfverrijking, en de conclusies van de 
daaropvolgende parlementaire enquête in 2014 naar het functioneren van het stelsel van 
woningcorporaties. Deze codes en maatregelen zijn opgesteld met het oog op het bestuur en het interne 
toezicht bij woningcorporaties, maar ook om een integere organisatiecultuur te bevorderen. Onderzoek 
naar het daadwerkelijke effect van deze controlemaatregelen op de integriteit of ethiek van 
leidinggevenden en medewerkers van woningcorporaties ontbreekt echter.  
 
De centrale vraag van dit onderzoek is: wat is de invloed van integer toezicht op ethisch leiderschap, 
en de invloed van ethisch leiderschap op een integere organisatiecultuur bij woningcorporaties? Op 
basis van zeven deelvragen wordt deze vraag beantwoord.  
 
Ethisch leiderschap is het vertonen van normatief juist gedrag. Dit komt tot uiting in gedragingen als 
eerlijkheid, integriteit, zorgzaamheid, het delen van beslissingen, het begeleiden van ethisch gedrag, 
het verduidelijken van richten en plichten, en aandacht voor duurzaamheid. Ethisch leidinggevenden 
praten niet alleen over ethiek en integriteit, maar handelen hier ook naar. Ze hebben door hun gedrag 
een grote invloed op hun volgers (Brown, Treviño, & Harrison, 2005; Weaver, Treviño, & Agle, 2005; 
Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010). Zo draagt ethisch leiderschap bij aan ethische 
besluitvorming van volgers, heeft het een positief effect op de motivatie, tevredenheid en betrokkenheid 
van medewerkers, en heeft het een verlagend effect op negatief werkgedrag (Kalshoven & Den Hartog, 
2009). Van de term integer toezicht bestaat op zichzelf geen wetenschappelijke definitie. Wel bestaat 
er een nauwe relatie tussen moraliteit, ethiek en integriteit en intern toezicht, in de vorm van raden van 
commissarissen. Voor dit, zogenoemde, ethisch toezicht zijn drie elementen essentieel:  
 

1. het moreel voorbeeldgedrag van individuele leden van raden van commissarissen; 
2. het, vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie, disciplineren van het bestuur; 
3. expliciet communiceren van ethiek en integriteit.  

 
Integere organisatiecultuur kan worden benaderd vanuit een antropologische -‘hoe de dingen hier 
gaan’- of vanuit een psychologische -hoe we het ‘zien’- invalshoek. Het organisatieklimaat is hiervan de 
psychologische kant en moet worden gezien als een oppervlakte manifestatie van de organisatiecultuur. 
Het ethisch organisatieklimaat, waarvoor in dit onderzoek is gekozen, bestaat uit de gedeelde 
waarnemingen van wat ethisch ‘juist’ is en hoe morele dilemma’s dienen te worden behandeld. 
 
In de periode juni tot en met augustus 2016 zijn alle 363 woningcorporaties in Nederland benaderd met 
de vraag of zij wilden deelnemen aan het onderzoek. Op basis van de Ethical Leadership at Work 
Questionnaire (ELW) van Kalshoven et al. (2010) en de Ethical Climate Index (ECI) van Arnaud & 
Schminke (2010) zijn bestuurders en medewerkers gevraagd naar het gedrag dat zij van hun 
leidinggevende waarnemen en hoe zij het ethische klimaat van hun afdeling of organisatie ervaren. 
Uiteindelijk hebben 43 bestuurders en 810 medewerkers van 49 verschillende woningcorporaties 
deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast zijn zes bestuurders en een voormalig bestuurder 
geïnterviewd. De data van het onderzoek is integraal geanalyseerd en niet per individueel deelnemende 
woningcorporatie.  
 
Uit de resultaten van het onderzoek, zoals weergegeven in figuur 0, blijkt dat toezichthouders en 
leidinggevenden bij woningcorporaties, met een totaalgemiddelde van 3,6, niet meer ethisch 
leiderschap vertonen dan leidinggevenden in andere sectoren. Gedragingen van leidinggevenden als 
rechtvaardigheid en eerlijkheid, en integriteit worden door medewerkers in hogere mate bij hun 
leidinggevende waargenomen. Bestuurders ervaren integriteit bij leden van hun raden van 
commissarissen zelfs in iets hogere mate. Echter, op het begeleiden, het communiceren, van en over 
ethisch gedrag en op het verduidelijken van rechten en plichten scoren toezichthouders en 
leidinggevenden lager. Ook geeft 40% van de bestuurders en 43% van de medewerkers aan dat hun 
toezichthouder respectievelijk leidinggevende onder het vastgestelde gemiddelde c.q. de norm van 3,6 
zit. Sterker nog: 11% van de medewerkers neemt geen tot neutraal (x <= 3) ethisch leiderschap van 
hun leidinggevende waar.  
Dit is dan ook een schokkende conclusie gezien de publieke verontwaardiging over de incidenten bij 
woningcorporaties in de periode 2008-2013, de toename van initiatieven, maatregelen en 
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controlesystemen die in de afgelopen jaren over de sector zijn uitgestort, en een hoger ethisch 
bewustzijn en navenant gedrag dat hierdoor verwacht zou mogen worden.  
 

 
Figuur 0: Uitkomsten ethisch leiderschap ande re organisat ies versus woningcorporat ies  

 
Op het gebied van ethisch klimaat valt op dat medewerkers bij woningcorporaties zich in hoge mate 
bewust zijn van de gevolgen en effecten die de uitkomsten van een moreel dilemma voor anderen 
kunnen hebben. Medewerkers bij corporaties zijn bij het beoordelen van een moreel dilemma duidelijk 
ook meer gericht op anderen en de maatschappij, dan op zichzelf, en morele waarden als eerlijkheid en 
integriteit krijgen prioriteit boven zaken als macht en invloed. Het daadwerkelijk in de praktijk brengen 
van morele intenties, in termen van behulpzaamheid of het nemen van verantwoordelijkheid, is in 
redelijke mate aanwezig.  
 
Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen voor het werkveld gedaan:  
 

1. Voer ethisch leiderschap in als controlesysteem vanuit het gevolgenperspectief; 
Veel van de maatregelen, codes en controlesystemen van de afgelopen jaren zijn ingevoerd 
vanuit het beginselenperspectief van ethiek. Dit heeft er niet toe geleidt dat toezichthouders en 
leidinggevenden bij woningcorporaties meer ethisch leiderschap vertonen dan leidinggevenden 
in andere sectoren. Ethisch leiderschap, met als instrument de Ethical Leadership at Work 
Questionnaire, zou daarom binnen woningcorporaties ingevoerd moeten worden als 
controlesysteem vanuit het gevolgenperspectief. Hier ligt dan ook een kans en 
verantwoordelijkheid voor Aedes als koepelorganisatie van woningcorporaties.  
 

2. Maak van moreel voorbeeldgedrag een onderwerp van gesprek tussen toezichthouders, 
bestuurders en leidinggevenden;  
Het gedrag van toezichthouders en leidinggevenden heeft een groot effect heeft op hun volgers. 
Welke gedrags- of integriteitscodes ook worden gehanteerd, het waargenomen gedrag van 
leidinggevenden bepaalt onder meer het vertrouwen dat medewerkers hebben in het 
management. Het is daarom ook niet van belang in hoeverre niet-ethisch gedrag in bijvoorbeeld 
juridische zin ‘fout’ is. Het morele gedrag van toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden 
zou een onderwerp van gesprek moeten zijn tussen leden van de raad van commissarissen, 
bestuurders en leidinggevenden. 
 

3. Ethiek en integriteit als onderwerp van gesprek binnen woningcorporaties; 

De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien dat leidinggevenden het begeleiden van 

ethisch gedrag in mindere mate vertonen. Er wordt gewoonweg weinig gecommuniceerd over 

de regels met betrekking tot integriteit en het belonen van ethisch verantwoord gedrag. Hieraan 

dient dan ook veel meer aandacht te worden besteed. Het aangaan van het gesprek over ethiek 

en integriteit moet hierbij niet alleen bedoeld zijn om de codes en normen aan medewerkers uit 

te leggen, maar het doel hiervan is, zoals een van de geïnterviewde bestuurders treffend zei: 

“dat medewerkers, als ze zich op het hellend vlak begeven, gaan klankborden in de 

organisatie.”. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De afgelopen jaren is de woningcorporatiesector door meerdere schandalen onder druk komen te staan. 
De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rondom deze schandalen, zoals de aankoop van 
het stoomschip SS-Rotterdam door Woonbron, dubieuze vastgoedtransacties bij Rochdale en als 
dieptepunt de val van de grootste woningcorporatie van Nederland: Vestia, was dan ook zeer groot en 
deed het stelsel van woningcorporaties op zijn grondvesten schudden. Deze schandalen waren voor de 
Tweede Kamer in 2014 aanleiding om een parlementaire enquête te houden naar het functioneren van 
het stelsel van woningcorporaties in Nederland (Tweede Kamer, 2015). In haar rapport stelde de 
enquêtecommissie onder meer dat individueel falend gedrag van bestuurders sterk samenhangt met de 
cultuur van de organisatie of sector.  
 
Mede in navolging op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties 
streeft de koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, naar een geloofwaardige corporatiesector. 
Goed bestuur, integriteit, transparantie en maatschappelijke verantwoording zijn hiervoor noodzakelijke 
voorwaarden (Aedes, 2016). In de Governancecode Woningcorporaties 2015 geven Aedes en de 
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) aan hoe woningcorporaties zouden 
moeten worden bestuurd en hoe toezicht zou moeten worden gehouden (Aedes & VTW, 2015). Ook 
hebben veel woningcorporaties integriteits- en gedragscodes geïmplementeerd (Aedes, 2015). 
Daarnaast zijn verschillende andere controlesystemen ingevoerd, zoals PE-punten – waarbij 
bestuurders en toezichthouders hun vakkennis op peil dienen te houden – en de fit- en propertoets. 
Deze toets dient als toelatingsinstrument van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) bij aanstelling van 
nieuwe bestuurders en toezichthouders.  
 
De vraag is of deze maatregelen en controlesystemen hebben geleid tot het gewenste gedrag van 
toezichthouders en bestuurders. Hoe is het gesteld met de ethiek van leiders bij woningcorporaties? 
Wat is een integere en open cultuur en op welke wijze wordt het klimaat in de organisatie beïnvloed 
door het gedrag van leidinggevenden? De genoemde termen worden in verschillende dossiers, codes 
en verbetertrajecten gebruikt zonder dat volledig helder is wat de betekenis hiervan is of hoe het 
daadwerkelijk gesteld is met de ethiek van toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden, en de 
integriteit van medewerkers bij woningcorporaties.   
 

1.2 Context en achtergrond 
De woningcorporatiesector in Nederland kent een lange historie. Aan het eind van de 19e eeuw 
ontstonden de eerste woningcorporaties in Nederland. Deze werden opgericht met het doel om een 
oplossing te creëren voor de toenmalige woningnood en barre omstandigheden waarin armen leefden. 
Vanuit verschillende burgerinitiatieven werden in de periode 1852 tot 1901 in Amsterdam veertien 
woningbouwverenigingen opgericht. Met ‘slechts’ 4.000 woningen is hun bijdrage aan de ontwikkeling 
van de volkshuisvesting in Nederland groot geweest (Beekers, 2012). De invoering van de Woningwet 
van 1901 zorgde voor een nauwe band tussen het Rijk en de woningbouwverenigingen. Met deze wet 
maakte de Rijksoverheid een einde aan de onduidelijke en versplinterde regelgeving en bepaalde zij 
het kader voor het volkshuisvestingsbeleid in Nederland. De uitvoering lag bij de gemeenten. Dit 
resulteerde in de ontwikkeling van bijna 1 miljoen sociale huurwoningen of ‘woningwetwoningen’ in 1940 
(Huurdersvereniging Amsterdam, 2016). De woningnood die na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan, 
was voor de overheid aanleiding voor de bouw van grote aantallen nieuwe woningen. 
Woningcorporaties waren hierbij nuttige uitvoeringsorganisaties. De corporatiesector groeide hierdoor 
enorm, waarbij in de periode 1946-1962 een miljoen sociale huurwoningen gebouwd werden (De Jong, 
2013; Huurdersvereniging Amsterdam, 2016).  
 
Waar tot begin jaren tachtig sprake was van een strikte overheidsregulering, kwam in de periode daarna 
een beweging op gang waarbij woningcorporaties zelfstandig moesten worden. Er was sprake van 
minder overheidsregulering en corporaties konden experimenteren met de principes van de vrije markt. 
De nota Volkshuisvesting van 1989 van CDA-staatssecretaris Heerma stelde twee punten centraal: de 
verzelfstandiging van de corporaties en decentralisatie van bevoegdheden en taken van het Rijk naar 
gemeenten. Subsidies van het Rijk werden afgebouwd en corporaties moesten financieel op eigen 
benen staan. Halverwege de jaren negentig mondde dit uit in een stelselwijziging en werden 



 8 

 
 

woningcorporaties zelfstandig (De Jong, 2013). Zij bleven hun maatschappelijke taak behouden, maar 
dan in de vorm van private ondernemingen (Van Dreven, 2015). In de plaats van overheidsregulering 
kwam zelfregulering en marktwerking. Corporaties richtten zich, naast het bouwen en beheren van 
sociale huurwoningen, ook op het ontwikkelen van dure huurwoningen, zorgvastgoed en het 
koopsegment. Daarnaast werd de maatschappelijke taakopvatting breder doordat corporaties gingen 
investeren in de leefomgeving, de openbare ruimte en het participeren in wijkbeleid (Rijksoverheid, 
2015). Daarentegen leek ook het aantal incidenten van mismanagement en fraude vanaf de jaren 
negentig in de corporatiesector te groeien (De Jong, 2013).  
 
Veel incidenten op het gebied van mismanagement van projecten, financieel mismanagement en 
speculatie, en fraude en zelfverrijking hebben plaatsgevonden in de periode 2008-2013 (De Jong, 
2013). Deze schandalen waren voor de Tweede Kamer aanleiding om in 2014 een parlementaire 
enquête naar het functioneren van het stelsel van woningcorporaties in Nederland te houden (Tweede 
Kamer, 2015). Het doel van deze parlementaire enquête was om te onderzoeken wat er precies is 
gebeurd (waarheidsvinding), wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt/dragen (publieke 
verantwoording) en welke lessen daaruit voortvloeien voor de toekomst. 
 
Tijdens de verhoren van de enquêtecommissie zijn meerdere getuigen gehoord, waaronder Gerard 
Erents, interim-bestuurder van onder andere Vestia en Rochdale en lid van de raad van commissarissen 
bij verschillende woningcorporaties. Op een vraag van de commissie naar de karakterologische 
dimensies van falende bestuurders in de sector, gaf Erents het volgende antwoord: “Ik denk dat het 
belangrijk is dat een raad van commissarissen bekijkt wat de leiderschapsstijl is van iemand in een 
organisatie en dat ze goed bekijken hoe hun boegbeeld zich manifesteert” en “Ik bedoel vooral te 
zeggen dat je niet alleen naar de hard controls moet kijken en naar hoe allerlei dingen in de organisatie 
geregeld zijn.” De enquêtecommissie deelde deze constateringen en stelde in zijn rapport onder meer 
vast dat individueel falend gedrag van bestuurders sterk samenhangt met de cultuur van de organisatie 
of sector. De termen ‘gedrag’ en ‘cultuur’, of varianten hiervan zoals ‘gedragsverandering’ of 
‘cultuuromslag’, worden respectievelijk maar liefst 115 en 44 keer in het hoofdrapport van de 
parlementaire enquête Woningcorporaties genoemd (Tweede Kamer, 2015). 
 
Onderzoek in 2014 naar de relatie tussen leiderschap en de excessen bij zes woningcorporaties, heeft 
aangetoond dat deze excessen in veel gevallen de oorzaak zijn van ontspoord leiderschap 
(Gerrichhauzen, Gruis, Koolma, & Schaar, 2014). De destructieve gevolgen van dit ontspoord 
leiderschap, waarbij verschillende integriteitskwesties hebben gespeeld en de bestuurders 
onaantastbaar leken te zijn, heeft niet alleen consequenties gehad voor de directeur-bestuurders van 
deze corporaties. De gevolgen raakten ook stakeholders als huurders,  medewerkers, toezichthouders, 
en de geloofwaardigheid van woningcorporaties als maatschappelijke organisaties (Gerrichhauzen, 
Gruis, Koolma, & Schaar, 2014).  
 

1.3 Probleemdefinitie 
De afgelopen jaren is er veel gedaan om de integriteit van het bestuur en toezicht te verbeteren. Zo 
geeft de Governancecode Woningcorporaties 2015, een sectorspecifieke invulling van de Nederlandse 
Corporate Governance Code, concrete invulling aan principes die zowel voor bestuurders als 
toezichthouders gelden (Aedes & VTW, 2015). Ook de Aedescode  waarin leden van Aedes hun 
maatschappelijke functie en bijbehorende prestaties verwoorden, of de fit- en propertoets zijn hiervan 
voorbeelden. Enerzijds zijn deze codes en maatregelen opgesteld met het oog op het bestuur en 
toezicht zelf, anderzijds ook om een integere cultuur of klimaat in de organisatie te bevorderen. 
Onderzoek naar het daadwerkelijke effect van deze initiatieven op de integriteit of ethiek van 
leidinggevenden en medewerkers van woningcorporaties ontbreekt echter.  
 
Logische vervolgvragen zijn dan ook in hoeverre toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden van 
woningcorporaties integere en ethische leiders zijn? Hebben de maatregelen van de afgelopen jaren 
geleid tot een integere corporatiesector en een positief effect op de integriteit van medewerkers? Of is 
sprake van overregulering waarbij integriteit en ethiek worden bepaald door binnen de lijntjes te blijven 
van controlesystemen? 
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1.3.1 Doel 
De doelstelling van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan het dossier “Governance en 
integriteit” van Aedes, door inzicht te geven in de dimensies integer toezicht, ethisch leiderschap en een 
integere organisatiecultuur, de relatie tussen deze variabelen en de mate waarin deze bij 
woningcorporaties voorkomen. Dit inzicht geeft focus om gerichter invulling te geven aan 
verbeterprojecten op het gebied van cultuur en gedrag.  
 

1.3.1.1 Wetenschappelijke relevantie 

In het algemeen is leiderschap binnen woningcorporaties nog weinig onderzocht, terwijl onderzoek naar 
de relatie tussen leiderschap en de excessen bij woningcorporaties heeft aangetoond dat deze 
excessen in veel gevallen de oorzaak zijn van ontspoord leiderschap (Gerrichhauzen, Gruis, Koolma, & 
Schaar, 2014). Ook is ethisch leiderschap pas sinds 2005 een apart onderzoeksveld binnen 
leiderschapsonderzoek (Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010) en zijn in Nederland een beperkt 
aantal onderzoeken op dit gebied uitgevoerd, waarvan geen enkele binnen de woningcorporatiesector.  
 
Dit onderzoek draagt daarom bij aan inzichten in leiderschap en cultuur binnen de 
woningcorporatiesector en ethisch leiderschap in het algemeen. 
 

1.3.1.2 Maatschappelijke relevantie 

Woningcorporaties zijn private instellingen die opereren in het publieke domein. De publieke 
verontwaardiging over de incidenten bij woningcorporaties van de afgelopen jaren was dan ook groot. 
Hoewel in verschillende sectoren de discussie rondom integriteit en ethiek is verschoven van 
regelgeving en procedures naar cultuur en leiderschap (Kalshoven & Valk, 2011), is de 
woningcorporatiesector, mede naar aanleiding van de parlementaire enquête Woningcorporaties, de 
afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende nieuwe of vernieuwde controlesystemen. De vraag is 
of deze systemen een dusdanig effect hebben gehad op het leiderschap en de cultuur bij 
woningcorporaties dat incidenten bij corporaties volledig dan wel grotendeels worden voorkomen, of dat 
sprake is van overregulering. Dat laatste heeft tot gevolg dat corporaties zich in mindere mate op hun 
kerntaken kunnen richten. 
 
Dit onderzoek biedt inzicht in de mate waarin toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden bij 
woningcorporaties ethische leiders zijn en in welke mate er sprake is van een integere cultuur.  
 

1.3.2 Centrale onderzoeksvraag 
Vanuit de probleemanalyse is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: 
 

Wat is de invloed van integer toezicht op ethisch leiderschap, en de invloed van ethisch 
leiderschap op een integere organisatiecultuur bij woningcorporaties? 

 

1.3.3 Deelvragen 
Vanuit de centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld. Hierbij zijn de eerste drie 
deelvragen theoretisch gericht en zijn de deelvragen vier tot en met zeven empirisch van aard.  
 

1. Wat is ethisch leiderschap? 
2. Wat is integer toezicht? 
3. Wat is een integere organisatiecultuur?  
4. Op welke wijze heeft integer toezicht een positieve invloed op ethisch leiderschap van 

leidinggevenden bij woningcorporaties?  
5. Zijn leidinggevenden bij woningcorporaties ethische leiders? 
6. Hebben woningcorporaties een integere organisatiecultuur? 
7. Welke factoren van ethisch leiderschap hebben een positieve invloed op de integriteit van 

medewerkers bij woningcorporaties? 
 
 

1.3.4 Voorlopig conceptueel model 
Na het vooronderzoek en het bestuderen van de literatuur is het voorlopige conceptueel model gevormd.  
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Het conceptueel model is het uitgangspunt van waaruit de onderzoeksobjecten worden onderzocht. 
Hierbij is “Integer toezicht” de onafhankelijke variabele en zijn “Ethisch leiderschap” en “Integere 
organisatiecultuur” de afhankelijke variabelen (Van der Velde, Jansen, & Dikkers, 2015). Het voorlopige 
conceptueel model wordt in paragraaf 3.5, op basis van de bevindingen uit het literatuuronderzoek, 
uitgewerkt in een definitief conceptueel model. 
 
 

Integer toezicht Ethisch leiderschap
Integere 

organisatiecultuur

 
 

Figuur 1: Voorlopig conceptueel model  

 

1.3.5 Onderzoeksmodel 
Figuur 2 laat zien hoe het onderzoeksmodel is opgebouwd. Het onderzoek start met een literatuurstudie, 
waarbij de verschillende theorieën met betrekking tot integer ethisch leiderschap, integer toezicht en 
integere organisatiecultuur worden bestudeerd. De uitkomst van de literatuurstudie levert een definitief 
conceptueel model op. Dit conceptueel model omschrijft de context waarbinnen de verschillende 
onderzoeksobjecten worden bestudeerd in het empirisch onderzoek. De uitkomst van het empirisch 
onderzoek wordt verwerkt in analyseresultaten, die samen met de conclusies de basis vormen voor de 
aanbevelingen als resultaat van de scriptie. 
 
 

Theorie 
Integer toezicht

Theorie 
Ethisch leiderschap

Theorie 
Integere 

organisatiecultuur

Vooronderzoek

Conceptueel model

Medewerkers

Leidinggevenden

Bestuurders

Analyseresulaten

Analyseresulaten

Analyseresulaten

Aanbevelingen

 
 

Figuur 2: Onderzoeksmodel  

 

1.3.5.1 Afbakening en onderzoeksobjecten 

De onderzoeksobjecten genoemd in het onderzoeksmodel zijn de objecten die dienen als bron voor het 

empirisch onderzoek. In het onderzoek is ervoor gekozen om meerdere bronnen te raadplegen, 

waardoor een beeld gevormd kan worden van de invloed van integer toezicht op ethisch leiderschap en 

van ethisch leiderschap op een integere organisatiecultuur. Het onderzoek wordt vanuit het perspectief 

van gevolgenethiek benaderd. Vanuit dit perspectief worden de gevolgen van een handeling, regel of 

gedrag onderzocht. Hierbij wordt het gevolg niet vanuit het perspectief van de direct betrokkene 

onderzocht, maar vanuit de perceptie van zijn of haar volgers, ofwel medewerkers wordt gevraagd naar 

het gedrag van hun leidinggevende en bestuurders wordt gevraagd naar het gedrag van hun 

toezichthouder. Vanuit deze invalshoek zijn leden van de raad van commissarissen geen 

onderzoeksobjecten.  De onderzoeksobjecten voor dit onderzoek zijn: 
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a) Bestuurders 
Bestuurders van woningcorporaties zijn als onderzoeksobject gekozen omdat zij, als directeur-
bestuurder individueel dan wel met meerdere bestuurders in een raad van Bestuur of directie, 
verantwoordelijk zijn voor het besturen van de organisatie en de hoogste uitvoerende bevoegdheid 
hebben voor het nemen van besluiten. Een bestuurder wordt aangesteld door de raad van 
commissarissen (RvC), dan wel door de raad van toezicht, die de werkgeversrol vervult, toezicht houdt 
en de bestuurder(s) adviseert. Waar volgens Quinn (1996) de managers in een organisatie de dragers 
van de cultuur zijn en een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen, valt deze rol in de relatie tussen RvC 
en bestuurder toe aan de leden van de RvC. Het gedrag van de leden van de RvC dat door een 
bestuurder wordt waargenomen, beïnvloedt zijn manier van acteren. Anderzijds is ook de bestuurder 
de drager van cultuur en vervult hij een voorbeeldfunctie richting zijn medewerkers en leidinggevenden.  
 
b) Leidinggevenden 
Leidinggevenden zijn als onderzoeksobject gekozen omdat zij, net als bestuurders, dragers zijn van de 
cultuur en een voorbeeldfunctie richting hun medewerkers vervullen. Daarnaast nemen zij als 
medewerker direct het gedrag van hun leidinggevende waar. Dit kan een hogere manager zijn, maar 
ook de bestuurder. Leidinggevenden in dit kader zijn personen met een managementfunctie die als taak 
hebben om met en met behulp van anderen de doelstellingen van de organisatie te realiseren door hun 
werkzaamheden te coördineren (Robbins & Coulter, 2012). 
 
c) Medewerkers 
Medewerkers zijn als onderzoeksobject gekozen omdat zij direct het gedrag waarnemen van hun 
leidinggevende. Dit kan een manager zijn, maar ook direct de bestuurder. Daarnaast nemen 
medewerkers ook het gedrag en het handelen van hun collega’s in een team of afdeling waar. 
 

1.4 Leeswijzer 
Dit onderzoek behandelt de geformuleerde probleemstelling en de daaruit voortkomende 
onderzoeksvragen. De opbouw van de scriptie is als volgt vormgegeven. In hoofdstuk 2  wordt de 
theoretische onderbouwing gegeven van de constructen ethisch leiderschap, integer toezicht en 
integere organisatiecultuur. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethodes en 
is de procedure voor het uitvoeren van het empirisch onderzoek beschreven. Ook is hierin een 
beschrijving van de respondenten weergegeven. Hoofdstuk 4 geeft per deelvraag inzicht in de resultaten 
en de analyse van het onderzoek. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de conclusies per deelvraag en 
een algemene conclusie, als antwoord op de centrale onderzoeksvraag, geformuleerd. Hoofdstuk 6 
geeft als vervolg hierop de aanbevelingen voor het werkveld. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 teruggekeken 
op het onderzoek en worden suggesties voor vervolgonderzoek gegeven.  
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2. Literatuuronderzoek en theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de theoretische deelvragen behandeld gebruikmakend van de literatuur: 
 

1. Wat is ethisch leiderschap? 
2. Wat is integer toezicht? 
3. Wat is een integere organisatiecultuur?  

 

2.2 Ethisch leiderschap 
 

2.2.1 Leiderschap 
Leiderschap is een van de meest besproken onderwerpen in de managementliteratuur. De wijze waarop 
invulling aan leiderschap wordt gegeven, drukt een zware stempel op het presteren  van organisaties 
en medewerkers. In de afgelopen decennia is binnen het onderzoeksveld van arbeids- en 
organisatiepsychologie veel onderzoek gedaan naar leiderschap, stijlen van leiderschap en zijn 
componenten (Avolio, Bass, & Jung, 1999; Judge, Bono, Ilies, & Gerhardt, 2002; Hogan & Kaiser, 2005; 
Northouse, 2013). Leiderschap wordt dan ook op verschillende manieren omschreven en gedefinieerd. 
Veel onderzoekers omschrijven leiderschap als het boven een groep uitstijgen, de persoon die de 
meeste invloed uitoefent of het hebben van een leidinggevende positie (Hogan & Kaiser, 2005; Robbins 
& Coulter, 2012). Volgens Van Muijen (2005) kan de vraag wat leiderschap is als volgt worden 
beantwoord: “Leiderschap wordt vormgegeven in het proces tussen de persoon van de leider, de 
kenmerken van de volgers en die van de situatie. Leiderschap komt tot uitdrukking in de bekwaamheid 
van een leider om anderen in casu medewerkers te beïnvloeden en hen in staat te stellen om een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en het succes van de afdeling of organisatie 
waar zij werken”.  
 
De aspecten leider, volger en situatie kennen allen een focus in een bepaalde periode (Yukl, 2010). Zo 
stond tot het eind van de jaren veertig de trekbenadering centraal, waarin werd gedacht dat leiderschap 
een aangeboren eigenschap of vaardigheid was. Deze trekbenadering werd vanaf het eind van de jaren 
zeventig opgevolgd door de stijlbenadering. In plaats van aangeboren eigenschappen stond het gedrag 
van een leider en het handelen centraal. Voorbeelden van deze stijlbenadering zijn autocratisch- of 
democratisch leiderschap. Vanaf de jaren tachtig werd de context of situatie waarin de leider opereert 
belangrijker. In deze contingentiebenadering past de leider zijn stijl aan op de situatie. Het bekendste 
leiderschapsmodel van de contingentiebenadering is situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard 
(2001). Vanaf de jaren negentig staan elementen als visie, inspiratie, charisma en empowerment 
centraal in het denken over leiderschap. Dit wordt ook wel het ‘Nieuwe leiderschap’ genoemd (Bryman, 
1992). Transformationeel of charismatisch leiderschap zijn hier voorbeelden van. Boonstra (2011) 
hanteert een soortgelijke onderverdeling van de definities van leiderschap, maar relateert deze niet 
direct aan een tijdsperiode. Hij typeert de definities als: een klassieke, een formele, een doelgerichte, 
een transactionele, en een transformationele. 
 
De afgelopen jaren is er meer nadruk komen te liggen op ethisch, authentiek en servant leiderschap 
(Yukl, 2010). Door schandalen die zijn veroorzaakt door topbestuurders van bedrijven zoals Enron, 
Lehman Brothers, Ahold, DSB en Rochdale, is leiderschap onder invloed komen te staan van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van een organisatie dient te prevaleren boven het ego van 
een leider en binnen leiderschap is de nadruk komen te liggen op aspecten als betrouwbaarheid, 
integriteit, vertrouwen, luisteren, samenwerking, richting geven, sturen én volgen (Van Muijen & 
Schaveling, 2011).  
 

2.2.2 Ethisch leiderschap 
Over ethiek en leiderschap vanuit een normatief of psychologisch oogpunt is veel geschreven. Met 
name in termen van wat een leider zou moeten doen en hoe hij of zij zich zouden moeten gedragen 
(Brown, Treviño, & Harrison, 2005; Ciulla, 2004; Hoogervorst, 2011). Ethiek vanuit een normatief 
oogpunt heeft betrekking op het beginselenperspectief. Handelingen of gedragingen worden beoordeeld 
op de vraag of deze in overeenstemming zijn met voorgeschreven handelingen. Het gaat dus niet direct 
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om de inhoud van de handeling, maar om de vorm en rechtvaardiging ervan. Ethiek en moraliteit vanuit 
een beginselenperspectief is dan ook te beschouwen als een vorm van juridisch denken en komt tot 
uiting in rechten, plichten en wetgeving (Van Es, 2015).  
 
Schandalen op het gebied van leiderschap hebben dan ook geleid tot een toename van regels en 
gedragscodes vanuit een normatief oogpunt op ethiek en integriteit (Kalshoven, 2014). Volgens Kaptein 
(2013) had 25 jaar geleden 20% van de grote organisaties een eigen gedragscode en is dit 
tegenwoordig 95%. Deze toename is het resultaat van een verschuiving van ethische opvattingen. 
Zaken als handel met voorkennis beschouwen als arbeidsvoorwaarde of corruptie als vriendendienst 
zien wij tegenwoordig als immoreel, terwijl er een tijd is geweest waarin deze zaken als normaal werden 
gezien en juridisch toegestaan. Toen bedrijven vanuit hun eigen ethische opvattingen of bedrijfsethiek 
verder gingen dan juridisch en moreel strikt noodzakelijk was, en dit vanuit de samenleving als beter 
werd beschouwd, werden zaken die eerst normaal waren steeds meer als schadelijk, immoreel en 
onethisch gezien. Belanghebbenden gingen hogere ethische eisen stellen aan bedrijven en deze ook 
opleggen. Ook de overheid ging de roep van belanghebbenden vastleggen in wetten en regels om 
zodoende ethisch gedrag van bedrijven af te dwingen. Een gevolg hiervan was de opkomst van 
compliance en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook instrumenteel en calculerend 
denken als het gaat om bedrijfsethiek. Het initiële succes van bedrijfsethiek heeft de afgelopen decennia 
dan ook geleid tot marginalisering met grote negatieve gevolgen. Ook volgens Kalshoven (2014) is een 
toename van het aantal gedragscodes zeker geen garantie van integer gedrag. Het enkel hebben van 
een gedragscode of meer procedures en controlemechanismen kunnen zelfs leiden tot meer niet-
integer gedrag in organisaties (Kish-Gephart, Harrison, & Treviño, 2010). 
 

Leiderschap vanuit het gevolgenperspectief van ethiek heeft betrekking op het gedrag dat de leider 
vertoont. In tegenstelling tot het beginselenperspectief worden handelingen niet beoordeeld op basis 
van voorgeschreven normen, maar vanuit de consequenties van de handeling. Ethisch leiderschap komt 
dan ook voort uit een gedragsbenadering (Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010). 
 
Ethisch leidinggevenden vertonen normatief juist gedrag, zoals integriteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid, 
oprechtheid en zorgzaamheid (Brown, Treviño, & Harrison, 2005). Brown et al. (2005) definiëren ethisch 
leiderschap als ”the demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions and 
interpersonal relationships, and the promotion of such conduct to followers through two-way 
communication, reinforcement, and decision-making”. Deze definitie bestaat uit een aantal onderdelen.  
Het eerste gedeelte -“the demonstration of normatively appropriate conduct through personal actions 
and interpersonal relationships”- heeft betrekking op het getoonde gedrag van een leider en zijn relaties 
met anderen. De term ‘normatively appropriate’ ofwel ‘normatief juist’ klinkt als vaag omschreven. Hier 
is bewust voor gekozen omdat wat als ‘juist’ wordt gezien, afhankelijk is van de situatie en context. 
Aangezien deze, bijvoorbeeld door culturele verschillen, verschillend kan zijn, blijft de definitie hiermee 
generaliseerbaar. Ook gaat dit eerste gedeelte van de definitie in op het uitvoeren van daden. Een 
ethisch leider praat niet alleen over ethische zaken, maar handelt hier ook naar. Los van de open 
definitie van ethisch leiderschap benoemen Brown et al. (2005) duidelijke eigenschappen die een 
ethisch leider zou moeten hebben, zoals zorgzaamheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ethische 
leiders hebben door deze eigenschappen en handelingen grote invloed op hun volgers en zijn hiermee 
ook rolmodellen. Uit onderzoek van Weaver et al. (2005) naar ethische rolmodellen is gebleken dat deze 
leiders niet ver van hun volgens afstaan, maar direct en op dagelijkse basis contact hebben en 
samenwerken. Weaver et al. (2005) noemen dit de ‘side by side phenomenon’.  
In het tweede gedeelte van de definitie -“and the promotion of such conduct to followers through two-
way communication”- stellen Brown et al. (2005) dat ethische leiders niet alleen expliciet praten met hun 
volgers over juist ethisch gedrag. Zij geven hen ook rechten in de vorm van een stem en eerlijke 
procedurele of interpersoonlijke processen. 
Met het derde gedeelde -“reinforcement”- stellen Brown et al. (2005) dat een ethisch leider de  ethische 
normen bepaalt en vervolgens ook toeziet op de naleving ervan. Dit doet een ethisch leider door te 
belonen en, wanneer dit niet gebeurt, te straffen. Dit onderdeel wordt door het kwalitatieve onderzoek 
van Treviño et al. (2003) ondersteund. Uit verschillende interviews met CEO’s en ethics/compliance 
officers bleek dat het bepalen van ethische waarden en principes als een van de  eigenschappen van 
een ethisch leider wordt gezien.  
Het laatste gedeelte van de definitie van ethisch leiderschap van Brown et al. (2005) -“and decision-
making“- heeft betrekking op besluitvorming. Ethische leiders wegen de morele consequenties van hun 
besluiten. Ook maken zij principiële en eerlijke keuzes die door anderen waargenomen kunnen worden.  
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2.2.2.1 Dimensies van ethisch leiderschap 

Voortbouwend op de definitie van ethisch leiderschap van Brown et al. (2005) en het kwalitatief 
onderzoek van Treviño et al. (2003), onderscheiden De Hoogh en Den Hartog (2008) drie dimensies 
van ethisch leiderschap. De eerste is morality and fairness (rechtvaardigheid en eerlijkheid) en heeft 
betrekking op de wijze waarop een leider macht en verantwoordelijkheid inzet bij het nemen van 
besluiten. Een ethisch leider zorgt voor principiële en eerlijke besluitvorming (De Hoogh & Den Hartog, 
2008). Dit sluit aan bij het eerste gedeelte van de definitie van ethisch leiderschap van Brown et al. 
(2005). De tweede dimensie van ethisch leiderschap volgens De Hoogh en Den Hartog (2008) is role 

clarification (rolverduidelijking). Een ethisch leider draagt zorg voor een transparant 
besluitvormingsproces en communiceert op een open wijze wat van een ieder wordt verwacht. De derde 
dimensie is power sharing (machtsdeling). Een ethisch leider geeft volgers een stem in het 
besluitvormingsproces en luistert naar hun ideeën en zorgen (De Hoogh & Den Hartog, 2008). 
 
Net als De Hoogh en Den Hartog (2008) beargumenteren Kalshoven et al. (2011) dat ethisch 
leiderschap bestaat uit meerdere dimensies. Echter, naast de drie dimensies van De Hoogh en Den 
Hartog (2008) plaatsen zij een viertal aanvullende dimensies; people orientation (mensgerichte 
oriëntatie), integrity (integriteit), ethical guidance (ethische begeleiding) en concern for sustainability 
(duurzaamheid). Onder people orientation, ofwel zorgzaamheid, wordt verstaan dat een leidinggevende 
echt oog heeft voor wat belangrijk is voor een medewerker en interesse heeft voor wat er in zijn of haar 
leven speelt. In het onderzoek van Treviño et al. (2003) kwam deze dimensie als een van de meest 
benoemde eigenschappen van ethisch leiderschap naar voren. Ook is een ethische  leidinggevende 
integer, wat wil zeggen dat hij of zij consistent is in woord en daad en zich aan zijn beloftes houdt 
(Simons, 2002; Palanski & Yammarino, 2009). Ethical guidance, of het begeleiden van ethisch gedrag, 
heeft betrekking op de communicatie van leidinggevenden over de regels, standaarden en codes met 
betrekking tot ethisch gedrag. Ook het belonen en straffen van juist of onjuist gedrag, zoals ook door 
Brown et al. (2005) is benoemd, valt hiermee samen (Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh, 2011). De 
laatste dimensie van ethisch leiderschap is concern for sustainability, ofwel aandacht voor 
duurzaamheid. Een ethisch leider draagt zorg voor het milieu en stimuleert duurzaamheid (Kalshoven, 
Den Hartog, & De Hoogh, 2011). 
 

2.2.2.2 De uitkomsten van ethisch leiderschap 

In verschillende onderzoeken wordt gesteld dat ethisch leiderschap positief samenhangt met de 
attitudes en het gedrag van medewerkers, de effectiviteit van het management, en de prestaties van de 
organisatie (Treviño, Brown, & Hartman, 2003; Brown, Treviño, & Harrison, 2005; De Hoogh & Den 
Hartog, 2008; Kalshoven & Den Hartog, 2009; Den Hartog & De Hoogh, 2009). 
 
Vanuit eerder onderzoek stellen Brown en Treviño (2006) dat er vier uitkomsten van ethisch leiderschap 
zijn, die samenhangen met de attitudes en het gedrag van medewerkers: 
 

1. Ethisch leiderschap is positief gerelateerd aan ethische besluitvorming van volgers. Doordat 
ethische leiders rolmodellen voor volgers zijn, zullen zij een belangrijke bron van ethische 
begeleiding zijn. Ze bepalen de ethische normen en zien toe op de naleving. Ook houden zij in 
hun besluitvorming rekening met de belangen van stakeholders en maken eerlijke en principiële 
besluiten. Dit geeft volgers de kans om dit proces te observeren, hier lering uit te trekken en in 
hun eigen denken over ethische besluitvorming mee te nemen.  

2. Ethisch leiderschap is positief gerelateerd aan prosociaal gedrag. Ethische leiders laten in hun 
gedrag en handeling zien dat in relaties tot elkaar er niet zozeer sprake is van een enkel 
economische transactie, maar van sociale uitwisseling waarbij elementen als persoonlijke 
verplichting, dankbaarheid en vertrouwen centraal staan.  

3. Ethisch leiderschap is negatief gerelateerd aan averechts werkgedrag van medewerkers. 
Verschillende termen, zoals organisatorisch wangedrag of asociaal gedrag, worden gebruikt 
om negatief of averechts werkgedrag van medewerkers te benoemen. Machtsmisbruik van 
leiders heeft hierop een positief effect en een negatief effect op prosociaal gedrag van 
medewerkers (Zellars, Tepper, & Duffy, 2002). Doordat ethische leiders de normen voor ethisch 
gedrag bepalen, afwijkend gedrag bestraffen en fungeren als rolmodel in het vertonen van 
normatief juist gedrag, zou ethisch leiderschap een verlagend effect op averechts werkgedrag 
van medewerkers moeten hebben. Dit wordt door verschillende onderzoeken met name 
ondersteund doordat ethisch leiderschap een positief effect heeft op positief werkgedrag en 
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hierdoor, impliciet, averechts werkgedrag negatief beïnvloedt (Kalshoven & Den Hartog, 2009; 
Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador, 2009). 

4. Ethisch leiderschap is positief gerelateerd aan de tevredenheid, motivatie en betrokkenheid van 
medewerkers. Volgens Brown et al. (2005) zouden medewerkers meer tevreden zijn met hun 
leider en affectief betrokken bij hun organisatie, wanneer deze hen eerlijk en zorgzaam 
behandelt, betrouwbaar is, onethisch gedrag bestraft en transformationeel leiderschapsgedrag 
toont. Deze stelling wordt ondersteund door onderzoek van Dirks en Ferrin (2002) naar het 
vertrouwen van medewerkers in direct leidinggevenden. Hierin wordt gesteld dat het vertrouwen 
in de leider hoger is wanneer deze wordt gezien als eerlijk, zorgzaam en betrouwbaar. Ook de 
effectiviteit van een leider wordt als groter ervaren wanneer deze een ethisch leider is (Brown, 
Treviño, & Harrison, 2005). Eigenschappen zoals eerlijkheid en openheid, die ook als 
eigenschappen van een ethisch leider worden beschouwd, worden al langer gezien als 
belangrijk voor de effectiviteit van leiders (Yukl, 2010). 

 
Onderzoek naar de gevolgen van ethisch leiderschap door De Hoogh en Den Hartog (2008) heeft 
aangetoond dat ethisch leiderschap positief gerelateerd is aan de waargenomen effectiviteit van het 
management en een optimistische kijk van werknemers over de toekomst van de organisatie en hun 
eigen plaats daarin. Later onderzoek toonde aan dat ethisch leiderschap ook een positief effect heeft 
op het vertrouwen van medewerkers in het management van hun organisatie en op de normatieve en 
affectieve betrokkenheid van medewerkers (Den Hartog & De Hoogh, 2009). Een medewerker met een 
affectieve betrokkenheid heeft het gevoel dat de organisatie bij hem/haar past, voelt affectie voor de 
organisatie, en gelooft in de visie, missie en doelstellingen van de organisatie (Meyer & Allen, 1997).  
 

2.2.2.3 Meten van ethisch leiderschap 

Om ethisch leiderschap te meten, zijn verschillende vragenlijsten ontwikkeld. Brown et. al. (2005) 
ontwikkelde de Ethical Leadership Scale (ELS). Deze unidimensionale vragenlijst bestaat uit 10 items. 
Daaropvolgende onderzoeken benaderden ethisch leiderschap niet als unidimensionaal construct, maar 
als een construct met meerdere dimensies (De Hoogh & Den Hartog, 2008; Kalshoven, Den Hartog, & 
De Hoogh, 2011). Kalshoven et al. (2011) ontwikkelde de Ethical Leadership at Work Questionnaire 
(ELW). Deze ELW-vragenlijst is samengesteld uit verschillende eerder uitgevoerde onderzoeken en 
bestaat uit de eerder beschreven zeven dimensies: 1) Rechtvaardigheid en eerlijkheid, 2) Integriteit, 3) 
Zorgzaamheid, 4) Delen van beslissingen, 5) Begeleiden van ethisch gedrag, 6) Verduidelijken van 
rechten en plichten en 7) Aandacht voor duurzaamheid.  
 
Onderzoek van Kalshoven met de ELW, in de periode 2007 tot 2009, onder 747 medewerkers van 
verschillende organisaties in Nederland, gaf de onderstaande scores voor de verschillende dimensies 
van ethisch leiderschap. Hoewel tot op heden een norm of standaard voor ethische leiderschap 
ontbreekt, geven deze uitkomsten wel een beeld van het waargenomen ethische gedrag van 
leidinggevenden in Nederland. Opvallend hierbij zijn de minimale scores, die variëren tussen de 1.0 en 
2.0. Deze geven aan dat er medewerkers zijn die geen of zeer weinig ethisch leiderschap van hun 
leidinggevende ervaren (Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010).  
 

 
Figuur 3: Uitkomsten van de ELW (Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010)  
 
Zowel de ELS van Brown et al.(2005) als de ELW van Kalshoven et al.(2011) zijn niet bedoeld voor de 
leider of manager zelf. Onderzoek naar zelfwaarneming, zelfonderzoek en zelfwaardering toont aan dat 
leiders vaak een positiever beeld van zichzelf hebben dan hun volgers (Ashford, 1989; Atwater, OstroV, 
Yammarino, & Fleenor, 1998). Hierdoor is voor een leider zelf niet mogelijk een objectief en onpartijdig 
beeld over zichzelf te geven (Brown & Treviño, 2006). Door het contact tussen een direct leidinggevende 
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en zijn of haar medewerkers, en hierdoor de waarneming van het gedrag en de handeling van deze 
leider door medewerkers, zijn de vragenlijsten voor ethisch leiderschap bedoeld voor de medewerker. 
De vragen hebben hierbij betrekking op het gedrag dat zij van hun leidinggevende waarnemen.  
 

2.2.3 Conclusie 
Ethisch leiderschap is pas sinds 2005 een apart onderzoeksveld als leiderschapsstijl binnen 
leiderschapsonderzoek (Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010). Verschillende onderzoekers 
hanteren de definitie van Brown et al. (2005) als uitgangspunt om ethisch leiderschap te definiëren (De 
Hoogh & Den Hartog, 2008; Kalshoven K. , 2010; Heres & Van der Wal, 2012; Groenendaal, Wolde, & 
Helsloot, 2015). Dit onderzoek sluit dan ook aan bij deze definitie.  
 
Kijkend naar de dimensies van ethisch leiderschap dan lijkt hier een ontwikkeling in plaats te vinden. 
Waar Brown et al. (2005) ethisch leiderschap als unidimensionaal beschouwen, stellen De Hoogh en 
Den Hartog (2008) en later Kalshoven et al. (2011) dat ethisch leiderschap uit meerdere dimensies 
bestaat. Volgens Kalshoven et al. (2011) bestaat ethisch leiderschap uit zeven dimensies, waarvan de 
eerste drie in eerder onderzoek ook door De Hoogh en Den Hartog (2008) zijn geïdentificeerd.  
 
Gezien de aansluiting van Kalshoven et al. (2011) bij de definitie van Brown et al. (2005) over ethisch 
leiderschap, maar het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de dimensies ervan, is de beste keuze om 
dit onderzoek aan te laten sluiten bij de dimensies van Kalshoven et al. (2011). Gezien het ontbreken 
van en norm of standaard voor ethisch leiderschap worden de uitkomsten van het onderzoek van 
Kalshoven et al. (2010), zoals beschreven in paragraaf 2.2.2.3, als vergelijkingsuitgangspunt genomen.  
 

2.3 Integer toezicht 
 

2.3.1 Intern toezicht 
Richtlijnen in het kader van goed bestuur voor beursgenoteerde ondernemingen in Nederland zijn 
vastgelegd in de  Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC), ook wel de Code Tabaksblat 
genoemd (Commissie corporate governance, 2003). In de NCGC is onder meer het toezicht op het 
bestuur van de bedrijven geregeld. In verschillende ‘pas toe of leg uit'-principes zijn de taken en 
verantwoordelijkheden van de interne toezichthouder, de raad van commissarissen(RvC), beschreven. 
De voornaamste taak van de RvC is het houden van toezicht op het beleid van de raad van Bestuur 
(RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie, en het terzijde staan van de RvB met advies. 
De NCGC is verplicht voor beursgenoteerde bedrijven, die veelal een besloten vennootschap (bv) of 
naamloze vennootschap (nv) als rechtsvorm hebben. 
 
Ondernemingen in de non-profitsector in Nederland hebben veelal de rechtsvorm van een stichting 
(Minderman & Van den Berg, 2012). Een stichting is een organisatie met een beoogd doel en daartoe 
afgezonderd vermogen. Een stichting heeft geen leden en het doel ervan mag niet zijn het drijven van 
winst met uitkering aan derden. Het doel en de organisatie van een stichting zijn statutair vastgelegd en 
een stichting kent slechts één orgaan: het bestuur (Kapteyn, 2001). Wettelijk gezien zijn er dan ook 
geen checks and balances om te voorkomen dat het bestuur van een stichting een verkeerde koers 
kiest (Minderman & Van den Berg, 2012). Volgens Minderman (2008) heeft de centrale overheid vanaf 
begin jaren tachtig veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd naar de publieke 
en non-profitsector. De overheid stelt hierbij nog wel de eisen, maar heeft de ontwikkeling, uitvoering 
en evaluatie van dienstverlening overgedragen aan het middenkader: stichtingen en verenigingen in de 
sectoren van het onderwijs, welzijn, zorg, arbeidsvoorziening, volkshuisvesting en cultuur. Daarnaast 
heeft, vanaf de jaren negentig, een golf van fusies en concentraties van stichtingen geleid tot kleine 
besturen met grote bevoegdheden binnen soms grote organisaties. Beide ontwikkelingen hebben een 
concentratie van macht en verantwoordelijkheden bij besturen van non-profit organisaties tot gevolg 
gehad (Minderman & Van den Berg, 2012).  
 
Tegenover deze concentratie van macht en verantwoordelijkheden bij besturen van non-profit 
organisaties dient een tegenmacht te worden georganiseerd (Minderman & Van den Berg, 2012; De 
Hoog, 2013). Deze tegenmacht wordt binnen een stichting gevormd door de raad van toezicht (RvT). 
Echter, waar bij beursgenoteerde ondernemingen deze interne tegenmacht in de vorm van raden van 
commissarissen als een wettelijke verplichting is georganiseerd, ontbreekt deze wettelijke verplichting 
binnen veel publieke sectoren (Boers & Montfort, 2009). Volgens Minderman & Van den Berg (2012) is 
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dit noodzakelijk, omdat de bestuurstaak te breed is geworden en de verantwoordelijkheden te groot. In 
verschillende governancecodes zijn de rollen van een raad van toezicht vastgelegd (Boers & Montfort, 
2009). Deze rollen zijn: 
 

1. Toezichtrol: de raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. De raad van toezicht is hierdoor 
het hoogste orgaan en houdt integraal toezicht. Het toezicht richt zich op alle aspecten van de 
organisatie zoals realisatie van de doelstellingen, de strategie en risico’s van de organisatie. De 
raad heeft de bevoegdheid om het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting goed te keuren, 
wijzigingen in statuten aan te brengen en de accountant te benoemen.   

2. Adviesrol: de raad van toezicht heeft een adviesfunctie richting het bestuur.  
3. Werkgeversrol: de raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, beoordeling en de 

beloning van het bestuur. Er bestaat dus een hiërarchische verhouding tussen de raad van 
toezicht en het bestuur (Minderman G. , 2012).  

 
Om een eenzijdige machtsuitoefening te voorkomen zijn de raad van toezicht en het bestuur  daarom 
verwikkeld in een noodzakelijke bevoegdheidsverdeling. Minderman (2012) heeft drie kernwaarden 
onderscheiden in de meerwaarde van de raad van toezicht binnen non-profit organisaties: 
 

1. De raad van toezicht dient zichzelf goed, kritisch en onafhankelijk te organiseren. Contacten 
met medewerkers, stakeholders en externe toezichthouders zijn hierbij noodzakelijk.  

2. Raden van toezicht zouden zich meer als regisseur van het totale toezicht moeten positioneren. 
Daarbij zou het interne toezicht zo goed moeten functioneren dat de organisatie geen ‘last’ van 
externe toezichthouders heeft. 

3. Raden van toezicht dienen ethisch leiderschap te vertonen. Niet alleen in het beloningsbeleid, 
maar met name gezien vanuit de maatschappelijk context waarin een non-profit organisatie 
opereert en verantwoording dient af te leggen over de besteding van maatschappelijke gelden.  

 

2.3.2 Ethisch leiderschap voor toezichthouders 
Cozijnsen (2012) sluit aan bij de derde kernwaarde van Minderman (2012), door te stellen dat raden 
van toezicht meer aandacht moeten besteden aan de risico’s op ethische gedragsoverschrijding. Zowel 
binnen gedrag, cultuur en leiderschap als op bestuurlijk en organisatorisch niveau. Juist aan deze 
gebieden, die nog weinig zijn ontgonnen, zouden toezichthouders meer aandacht moeten schenken. 
Wanneer een raad van toezicht betrouwbaar wil handelen en vertrouwen wil creëren moet zij zelf de 
risico’s van non-integriteit ten aanzien van gedrag, cultuur en leiderschap van het bestuur, de 
organisatie, maar zeker ook van de raad zelf scherp onder de loep nemen. Integriteit is een belangrijke 
kernwaarde van goed toezicht, waarbij toezicht op integriteit zich daarbij richt op twee niveaus: integriteit 
van het bestuur en de organisatie, en integriteit van de raad van toezicht zelf. Want hoewel risico’s op 
niet integer gedrag klein lijken te zijn, kunnen zij zich manifesteren binnen leiderschap, cultuur en 
uiteindelijk in alle niveaus van de organisatie (Cozijnsen, 2012).  
 
Ook Heres & Van der Wal (2012) stellen dat raden van toezicht, maar zeker ook individuele 
toezichthouders, veel meer moeten optreden als ethisch leiders. Want hoewel er een duidelijk 
onderscheid is tussen de rol van de toezichthouder enerzijds en het bestuur anderzijds, stelt  
leiderschap de toezichthouder in staat om conflicten tussen zijn drie rollen te vermijden en zijn 
interventievermogen te vergroten (Nooij & De Wit, 2012). Daarbij is het onderscheid in de rol van 
toezichthouders en het bestuur niet relevant omdat ook de raad van toezicht wordt gezien als ‘de top’ 
(Heres & Van der Wal, 2012). Het gedrag van individuele toezichthouders geeft daarmee belangrijke 
signalen af aan de rest van de organisatie en zet de toon voor ethische normen. Ethisch leiderschap op 
het niveau van toezichthouders heeft een cascade-effect op het gedrag dat in bijna alle lagen van de 
organisatie doordringt (Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador, 2009). Heres & Van der Wal 
(2012) sluiten aan bij de definitie van ethisch leiderschap van Brown et al. (2005) en stellen dat  drie 
elementen van ethisch leiderschap voor toezichthouders essentieel zijn: 
 

1. Moreel voorbeeldgedrag van de toezichthouder zelf. Het gedrag van individuele leden van de 
raad van toezicht wordt gezien als een vertegenwoordiging van ‘het leiderschap’ in de 
organisatie. Want hoewel het bestuur verantwoordelijk is voor het ethisch klimaat in de 
organisatie geeft ook het gedrag van toezichthouders aan wat is toegestaan en wat niet, en wat 
men belangrijk vindt en wat niet. Incidenten op dit niveau, hoe klein ook, leiden al snel tot 
conclusies over de integriteit van ‘de top’ als geheel en de normen van de organisatie (Heres & 
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Van der Wal, 2012). Details over de situatie en de intentie van personen zijn hierbij zelden van 
belang (Treviño, Hartman, & Brown, 2000). Volgens Minderman (2012) zouden toezichthouders 
daarom eigenlijk ‘roomser dan de paus’ moeten zijn. 

2. Disciplineren van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft een belangrijke taak in het 
bekrachtigen van besluiten en handelingen van het bestuur. Met het goed- of afkeuren van 
handelingen van het bestuur geeft de toezichthouder invulling aan morele standaarden waaraan 
hij het bestuur houdt, ofwel het disciplineren van het bestuur (Heres & Van der Wal, 2012). De 
raad van toezicht moet hierbij oog hebben voor alle belanghebbenden, de effecten die besluiten 
voor belanghebbenden voor de korte en lange termijn met zich meebrengen, en beoordelen of 
deze voldoende in lijn zijn met de maatschappelijke doelstelling van de organisatie (Minderman 
G. , 2012). Incidenten waarbij de raad van toezicht niet in staat is om het bestuur te disciplineren 
leiden dan ook niet alleen tot reputatieschade van de organisatie zelf, maar moreel ongepast 
gedrag van het bestuur kan ook leiden tot het in twijfel trekken van de integriteit en het kritisch 
vermogen van de toezichthouder zelf (Heres & Van der Wal, 2012). Ook kan dit de ethische 
cultuur aantasten, omdat medewerkers de perceptie kunnen hebben dat integriteit in handelen 
in werkelijkheid niet belangrijk wordt gevonden (Treviño, Brown, & Hartman, 2003).  

3. Expliciet communiceren over ethiek en integriteit. Door zowel intern als extern expliciet te 
communiceren over ethiek en integriteit bevordert de toezichthouder niet alleen zijn eigen 
morele oordeelsvermogen, maar laat hij het bestuur ook zien dat bewustzijn van morele 
aspecten van blijvend belang is in het besluitvormingsproces (Treviño, Brown, & Hartman, 
2003). Daarnaast laat de raad van toezicht, als moreel mede-eigenaar van de maatschappelijke 
organisatie, zien dat hij daadwerkelijk toeziet op de morele prestaties van de organisatie. 
Hetgeen richting medewerkers een blijk van openheid, transparantie en kritische reflectie is 
(Heres & Van der Wal, 2012).  

 
De drie genoemde elementen van ethisch leiderschap voor toezichthouders volgens Heres & Van der 
Wal (2012) sluiten niet alleen aan bij de definitie van ethisch leiderschap volgens Brown et al (2005), 
maar ook bij de dimensies rechtvaardigheid en eerlijkheid, integriteit en begeleiden van ethisch gedrag 
van De Hoogh en Den Hartog (2008) en Kalshoven et al. (2011). 
 

2.3.3 Toezicht op woningcorporaties 
Binnen de woningcorporatiesector is er sprake van zowel intern als extern toezicht. Extern toezicht wordt 
uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW), als niet-formele toezichthouder, waar het gaat om volkshuisvestelijk 
toezicht. Extern financieel toezicht wordt uitgevoerd door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Ook 
gemeenten voeren toezicht, zij het als niet-formele toezichthouder, op woningcorporaties vanuit 
prestatieafspraken die worden overeengekomen (Aedes, 2016). Ook het interne toezicht wordt door 
verschillende organisaties uitgevoerd. Woningcorporaties die aangesloten zijn bij de koepelorganisatie 
van woningcorporaties, Aedes, zijn verplicht tot het naleven van de AedesCode; een code waarmee 
een woningcorporatie laat zien waar zij voor staat, waarop zij aanspreekbaar is en zich wil 
verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereert. Zowel Aedes als de Vereniging van 
Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) zijn geen formele toezichthouders. Een andere niet-formele 
toezichthouder is de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De SVWN ontwikkelt en 
bewaakt het stelsel van visitatie, waarmee corporaties zich verantwoorden over de gemaakte keuzes 
en maatschappelijke prestaties. Ook de kwaliteit van het interne toezicht is onderdeel van de visitatie. 
De formele interne toezichthouder is de raad van toezicht, of zogenoemde raad van commissarissen 
(RvC).  
 
Richtlijnen met betrekking tot goed bestuur en intern toezicht zijn vastgelegd in de Governancecode 
Woningcorporaties (Aedes & VTW, 2015). Deze code is onderdeel van de Aedescode en is door Aedes 
en de VTW is opgesteld. De NCGC ofwel Code Tabaksblat uit 2008 heeft model gestaan voor onder 
andere de Governancecode Woningcorporaties uit 2010 (Cozijnsen, 2012). De huidige 
Governancecode Woningcorporaties, versie 2015, bestaat uit vijf principes met ‘pas toe of leg uit' 
artikelen. Verschillende van deze artikelen gaan in op de integriteit van het toezicht en bestuur van 
woningcorporaties. Deze vijf principes, geciteerd uit de Governancecode Woningcorporaties 2015, zijn: 
 

1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke 
opdracht. Voor bestuur en RvC staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Dat 
vraagt om organisaties met een integere en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en 
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tegenspraak. Bestuur en RvC vervullen daarbij een voorbeeldfunctie voor zowel hun eigen 
corporatie als voor de gehele sector. 

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af. Het bestuur is 
aanspreekbaar op en legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties 
van de woningcorporatie als geheel, alsmede over de gemaakte strategische keuzes. De RvC 
is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht. 

3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. Het vervullen van de maatschappelijke opdracht 
van woningcorporaties vraagt om deskundige bestuurders en toezichthouders, die permanent 
investeren in hun kennis en kunde. Daartoe moeten bestuur en RvC zodanig zijn samengesteld 
dat de leden elkaar aanvullen en scherp houden. 

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen. De maatschappelijke doelen van 
de corporatie worden in samenspraak met primair (vertegenwoordigers van) bewoners, en 
secundair de gemeenten, vastgesteld en neergelegd in prestatieafspraken. Daarnaast hebben 
corporaties oog voor andere belanghebbende partijen en staan open voor feedback en 
discussie over de keuzes die zij maken over de inzet van maatschappelijke middelen. 

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten. Woningcorporaties 
hebben te maken met grote (financiële) risico’s. Het bestuur is verantwoordelijk voor goede 
risicobeheersing en de RvC houdt hierop toezicht. Het gaat daarbij niet alleen om de harde 
beheersmaatregelen maar ook maatregelen die appelleren aan het risicobesef en de moraal 
binnen de corporatie. 

  
In tegenstelling tot voorgaande versies legt de Governancecode Woningcorporaties 2015 meer nadruk 
op de cultuur en het gedrag van bestuurders en toezichthouders, het betrekken van stakeholders bij het 
beleid van de woningcorporatie, en de geschiktheid van bestuurders en toezichthouders (Aedes, 2016). 
De Governancecode Woningcorporaties 2015 lijkt hiermee aan te sluiten op de eerste kernwaarde (De 
raad van toezicht dient zichzelf goed, kritisch en onafhankelijk te organiseren) voor toezichthouders van 
Minderman (2012) en het eerste element (Moreel voorbeeldgedrag van de toezichthouder zelf) en 
mogelijk ook het tweede (Disciplineren van de raad van bestuur) van ethisch leiderschap van Heres & 
Van der Wal (2012). Gezien de recente publicatie van de Governancecode Woningcorporaties 2015 
blijft de vraag bestaan in hoeverre deze principes in de praktijk zijn doorgevoerd en ook daadwerkelijk 
worden waargenomen.  
 

2.3.4 Conclusie 
Integer toezicht is een construct waarvan op zichzelf geen wetenschappelijke definitie bestaat. Wel 
wordt de relatie tussen integriteit, ethiek en moraliteit enerzijds en toezicht anderzijds door meerdere 
onderzoekers gelegd (Minderman G. , 2012; Cozijnsen, 2012; Heres & Van der Wal, 2012). Ook in 
verschillende governancecodes wordt integriteit in het handelen van het bestuur en de raad van toezicht 
genoemd. Uit de theoretische verdieping is naar voren gekomen dat, hoewel er een duidelijk 
onderscheid is tussen de rol van de toezichthouder en het bestuur, de term leiderschap wel degelijk ook 
van toepassing is op interne toezichthouders (Nooij & De Wit, 2012; Heres & Van der Wal, 2012). 
Minderman (2012) en Heres & Van der Wal (2012) hanteren expliciet de term ‘ethisch leiderschap’ in 
relatie tot de raad van toezicht, waarbij Heres & Van der Wal (2012) direct aansluiten op de, eerder 
genoemde, definitie van ethisch leiderschap van Brown et al (2005). Ook de genoemde elementen van 
ethisch leiderschap van Heres & Van der Wal (2012) komen overeen met de dimensies van ethisch 
leiderschap van Kalshoven et a. (2011).  
 
Gezien de directe relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur en het effect van deze relatie  wordt 
als afbakening van dit onderzoek onder ‘toezicht’ verstaan: het interne toezicht dat de raad van toezicht 
of, zogenoemde, raad van commissarissen uitoefent. Als afbakening van de term ‘integer’ wordt, gezien 
de relatie van dit onderzoek tussen integer toezicht en ethisch leiderschap, gekozen om de definitie van 
ethisch leiderschap van Brown et al. (2005), en de drie elementen die Heres & Van der Wal (2012) 
vanuit deze definitie op het interne toezicht van de raad van toezicht projecteren, te hanteren. In 
operationeel opzicht worden hierbij de dimensies rechtvaardigheid en eerlijkheid, integriteit en 
begeleiden van ethisch gedrag van Kalshoven et al. (2011) gehanteerd. 
 
Samengesteld wordt in dit onderzoek dan ook verder gesproken over ‘ethisch toezicht’ in plaats van 
‘integer toezicht’ om de duidelijke relatie van ethisch leiderschap met de raad van toezicht aan te geven. 
Gezien het ontbreken van een gevalideerd instrument om ethisch toezicht in beeld te brengen,  is de 
toepassing van de ELW van Kalshoven et al.(2011) de passende keuze. Hierbij kan, vanuit  de 
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waarneming van een bestuurder, het ethisch leiderschapsgedrag van de leden van zijn raad van 
commissarissen worden gemeten.  
 

2.4 Integere organisatiecultuur 
Zoals individuen een eigen persoonlijkheid hebben, hebben organisaties dit ook (Robbins & Judge, 
2011). Het zijn uitingen als logo’s en beeldmerken, terugkerende rituelen, normen en waarden, en de 
helden die door de organisatie als voorbeeld worden gezien (Sanders & Neuijen, 1999). Schein (1992) 
definieert organisatiecultuur als “A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as 
it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be 
considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and 
feel in relation to those problems.”. Volgens Schein (1992) is organisatiecultuur opgebouwd uit drie 
niveaus: gedragingen en artefacten, gedeelde waarden en basisveronderstellingen. Gedragingen en 
artefacten zijn de zichtbare elementen die aan de oppervlakte van de organisatie liggen. Ze drukken uit 
wat een organisatie wil zijn of wil betekenen in vormen als een logo, bedrijfskleding of het fysieke 
bedrijfspand. Gedeelde of beleden waarden zijn gedragsregels, normen en waarden die betekenis 
geven door personen die hiermee aan het werk gaan. De basisveronderstellingen zijn cultuurelementen 
die door leden van de organisatie als vanzelfsprekend worden gezien. Het gaat hierbij om het DNA van 
de organisatie en bevat cultuurgedragingen die van binnenuit niet meer te zien zijn. 
 
Integere organisatiecultuur is een type organisatiecultuur, maar van de term ‘integere organisatiecultuur’ 
bestaat op zichzelf geen wetenschappelijke definitie. Uit verschillende onderzoeken en publicaties 
blijken de termen ‘ethische organisatiecultuur’, ‘integriteitsklimaat’, of ‘ethisch organisatieklimaat’ het 
meest overeen te komen met de integere organisatiecultuur (Victor & Cullen, 1987; Treviño & Weaver, 
2003; Kaptein S. , 2008).  
 
Binnen de context van bedrijfsethiek worden ethische organisatiecultuur en ethisch organisatieklimaat 
als twee separate constructen gedefinieerd (Treviño & Weaver, 2003). Toch worden de termen 
organisatiecultuur en organisatieklimaat ook verwisselbaar gebruikt (Schneider, 1990). Volgens 
Patterson et al. (2005) zijn organisatiecultuur en organisatieklimaat soortgelijke  concepten omdat ze 
beiden de ervaringen van medewerkers binnen hun organisatie beschrijven. Daarbij zijn er ook 
duidelijke verschillen. Organisatiecultuur vindt haar oorsprong in de antropologie. Het beschrijft 
daarmee ‘hoe dingen hier gaan’ en wordt kortweg gedefinieerd als “shared values, common 
assumptions, and patterns of beliefs held by organizational members” (Martin J. , 2002; Patterson, et 
al., 2005). Organisatieklimaat daarentegen vindt haar oorsprong in de psychologie en weerspiegelt hoe 
mensen hun omgeving ‘zien’ en ‘beschrijven’. Organisatieklimaat beschrijft daarmee ook de perceptie 
van de medewerkers van het organisatorische beleid, praktijken en procedures, en interactiepatronen 
en gedragingen (Patterson, et al., 2005). Volgens Schein (1992) moet organisatieklimaat worden gezien 
als een oppervlakte manifestatie van de organisatiecultuur, een momentopname, en zou daarmee ook 
kwantitatief moeten worden gemeten in relatieve vergelijking bij verschillende organisaties.  
 

2.4.1 Ethische organisatiecultuur 
Ethische organisatiecultuur wordt over het algemeen gedefinieerd als de aspecten die ethisch gedrag 
stimuleren (Treviño & Weaver, 2003). De ethische cultuur van een organisatie bestaat uit formele en 
informele systemen die ethisch of onethisch gedrag bevorderen (Treviño L. , 1990). De formele culturele 
systemen zijn factoren als beleidsregels, zoals een integriteitscode, leiderschap, gezagsstructuren,  
beloningssystemen en trainingsprogramma’s. Informele culturele systemen zijn factoren als 
onbeschreven normen.  
 
Volgens Kaptein (2008) is ethische organisatiecultuur “de mate waarin de organisatiecultuur 
medewerkers stimuleert om ethisch te handelen en voorkomt dat ze onethisch handelen”. Om dit te 
meten heeft Kaptein (2008) het Corporate Ethical Virtues (CEV) model ontwikkeld. Het model is 
gebaseerd op de ethische deugden theorie van Solomon (1992,1999). Deze theorie beschrijft dat ieder 
individueel lid van een organisatie, maar ook de organisatie als geheel, bepaalde ethische  deugden 
moet bezitten om moreel te excelleren. De theorie is op haar beurt gebaseerd op de deugdethiek van 
Aristoteles. Deze zegt dat een deugd geen handeling op zichzelf is, maar een karaktertrek die ervoor 
zorgt dat een persoon vanzelf kiest voor het goede. Volgens Kaptein (1998) kan de deugdzaamheid 
van een organisatie worden bepaald aan de hand van de mate waarin de ethische organisatiecultuur 
medewerkers stimuleert om zich ethisch te gedragen en onethisch gedrag te voorkomen. Een voorbeeld 
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van een stimulerende maatregel is een gedragscode als het formele instrument dat een organisatie 
heeft ontwikkeld om het gedrag van haar medewerkers in de gewenste richting te sturen (Kaptein & 
Schwartz, 2008). 
 
Het CEV-model van Kaptein (2008) bestaat uit de volgende zeven ethische deugden:  
 

1. Helderheid (clarity): geeft aan in welke mate de organisatie aan medewerkers duidelijk maakt 
welk gedrag acceptabel en onacceptabel is. Hoe concreter de normen zijn vormgegeven, des 
te hoger is het te verwachten effect (Jeurissen, Spoor, & Zaal, 2013).   

2. Moreel leiderschap (congruency): dit betreft de wijze waarop het management leiding geeft met 
betrekking tot integriteit in de organisatie. Dit komt tot uiting in voorbeeldgedrag, maar ook in 
concrete maatregelen om integriteit in de organisatie te bevorderen.   

3. Uitvoerbaarheid (feasibility): geeft de mate aan waarin medewerkers in staat worden gesteld 
om hun werkzaamheden, in termen van geld en middelen, op een ethische wijze uit te voeren 
of dat zij onder druk staan om ethische normen te overtreden.  

4. Betrokkenheid (supportability): dit verwijst naar de mate waarin medewerkers vertrouwen en 
respect voelen om zich te houden aan de waarden en normen van de organisatie.  

5. Transparantie (transparency): geeft aan in welke mate acties van medewerkers zichtbaar zijn 
voor elkaar en het management. In organisaties met een hoge mate van zichtbaarheid zullen 
medewerkers eerder slagen in het aanpassen van hun gedrag of dat van hun collega’s (Kaptein 
S., 1998).  

6. Bespreekbaarheid (discussability): dit heeft betrekking op de mate waarin medewerkers steun 
ervaren van collega’s en de organisatie en ethische dilemma’s openlijk besproken kunnen 
worden met collega’s en het management.  

7. Sanctioneerbaarheid (sanctionability): geeft aan op welke wijze medewerkers beloond worden 
voor integer gedrag en gestraft kunnen worden voor niet-integer gedrag.  

 
De eerste twee deugden hebben betrekking op het zelfregulerend vermogen van de organisatie, de 
twee daaropvolgende deugden geven het zelfvoorzienend vermogen van de organisatie aan, en de 
laatste drie deugden hebben betrekking op het zelfcorrigerend en zelfreinigend vermogen van de 
organisatie (Kaptein S. , 2008). Het basisconcept van het CEV-model is dat een deugd een deugd is 
omdat deze onethisch gedrag vermindert of verhindert (Kaptein S. , 2008). Hoewel Kaptein (2008) met 
het CEV-model spreekt over de ethische organisatiecultuur past hij hetzelfde model toe op het construct 
‘integriteitsklimaat’ (Kaptein, Rozekrans, & Groot, 2005).  
 

2.4.2 Integriteits – en ethisch klimaat 
In het algemeen wordt organisatieklimaat gedefinieerd als de gedeelde percepties ten aanzien van 
procedures, beleid en activiteiten, zowel formeel als informeel, van de organisatie (Martin & Cullen, 
2006). Integriteits- of ethisch klimaat zijn subtyperingen van organisatieklimaat. Volgens Kaptein et. al. 
(2005) heeft integriteitsklimaat betrekking op de beleving van medewerkers en leidinggevenden en de 
wijze waarop en mate waarin integer gedrag wordt gestimuleerd en niet-integer gedrag wordt 
ontmoedigd. Dit klimaat bepaalt mede de werking van het stelsel van controlemaatregelen doordat de 
ervaringen en beelden van medewerkers hun werkelijkheid bepaalt en dit van invloed is op hun gedrag 
(Kaptein, Rozekrans, & Groot, 2005). Voor het meten en in kaart brengen van het integriteitsklimaat 
sluiten Kaptein et. al. (2005) aan bij het uitgangspunt van verschillende onderzoekers, dat het bestuur 
en management vaak een positiever beeld van het integriteitsklimaat heeft dan andere werknemers 
(Kaptein & Avelino, 2005). Dit heeft met name te maken met het gegeven dat het bestuur en het 
management deels zelf verantwoordelijk zijn voor het in stand houden en verbeteren van de 
cultuuraspecten en het organisatieklimaat (Treviño, Weaver, & Brown, 2008). Juist daarom dienen 
medewerkers te worden betrokken bij het meten van het integriteitsklimaat. Dit zelfde uitgangspunt 
wordt ook gehanteerd voor de ELS van Brown et al. (2005) en de ELW van Kalshoven et al.(2011) voor 
het meten van ethisch leiderschap.  
 
Ethisch organisatieklimaat lijkt breder te worden gedefinieerd als integriteitsklimaat. Victor & Cullen 
(1987,1988) definiëren ethisch organisatieklimaat als “the shared perceptions of what is ethically correct 
behaviour and how ethical issues should be handled”. Net als het integriteitsklimaat heeft ethisch klimaat 
betrekking op de percepties van medewerkers, maar ethisch klimaat gaat over wat als ‘juist’ wordt 
gezien en wat met betrekking tot ethische dilemma’s als de standaard wordt beschouwd. Het ethisch 
klimaat bepaalt hiermee mede het handelen van de leden van de organisatie (Martin & Cullen, 2006). 
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Volgens Victor & Cullen (1988) kunnen er binnen een organisatie meerdere klimaten zijn. De waarden, 
en hiermee het klimaat, van de organisatie hoeven niet direct overeen te komen met die van individuele 
medewerkers of groepen medewerkers. Wel is er vaak sprake van een dominant klimaat type (Victor & 
Cullen, 1988). 
 
Het type ethisch klimaat wordt volgens Victor & Cullen (1988) bepaald door twee dimensies. De eerste 
is het ‘ethische criterium’ en heeft betrekking op de criteria op basis waarvan in de organisatie 
beslissingen worden genomen. Het ethische criterium valt uiteen in drie criteria: egoïsme, 
welwillendheid en principe. Bij egoïsme staat het maximaliseren van het eigen belang voorop, bij 
welwillendheid het maximaliseren van het gezamenlijke belang of nut, en principe heeft betrekking op 
het volgen en loyaal zijn aan principes, regels en standaarden. De tweede dimensie is ‘de locus van 
analyse’. Deze dimensie geeft het referentiekader weer waarbinnen ethische besluiten worden 
genomen. Ook de locus van analyse kent een driedeling. De eerste is ‘individueel’, en kijkt naar het 
individu, de tweede is ‘lokaal’, deze heeft betrekking op de organisatie, en de derde is ‘kosmopolitisch’ 
(cosmopolitan), en kijkt naar het belang van grote sociale of economische systemen. Op basis van deze 
twee dimensies met beide een driedeling ontstaan negen ethische klimaten. Om de ethische klimaten 
in kaart te brengen hebben Victor & Cullen (1988) de Ethical Climate Questionaire (ECQ) ontwikkeld. 
Initieel bestond de ECQ uit 26 items, waaraan later tien items zijn toegevoegd (Victor & Cullen, 1993). 
Zo zijn er aan elke van de negen theoretische klimaten vier items gekoppeld. Na empirisch onderzoek 
vonden Victor & Cullen (1988) dat echter slechts vijf ethische klimaten significant aanwezig zijn. 
 
Hoewel het ECQ model van Victor & Cullen (1988) het oudste en meest gebruikte ethische klimaatmodel 
is (Martin & Cullen, 2006; Kalshoven, 2014), is er de nodige kritiek (Vaicys, Barnett, & Brown, 1996; 
Kaptein S., 1998; Arnaud & Schminke, 2007). Zo veronderstelt het ethische klimaatmodel van Victor & 
Cullen (1988) dat er universele normatieve kaders bestaan voor ethisch klimaat, terwijl dit volgens 
Kaptein (1998) afhankelijk is van de situatie en de organisationele context. Kaptein (1998) stelt kortweg 
dat, om op een adequate en volledige wijze te bepalen hoe ethisch een organisatie is, alles wat een 
organisatie doet om ethisch gedrag te stimuleren en onethisch gedrag te voorkomen dient te worden 
meegewogen. Dit afhankelijk van de tijd, plaats en persoon, en zelfs  de structuur van de organisatie 
(Kaptein S., 1998). Volgens Arnaud (2010) heeft de ECQ van Victor & Cullen (1988) twee belangrijke 
issues. Ten eerste is het onduidelijk of de twee dimensies van ethisch klimaat - ethische criterium en de 
locus van analyse – daadwerkelijk onderscheidende en onafhankelijke variabelen zijn, waardoor de 
negen typen van ethisch klimaat ook op zichzelf staande typen zijn.  Daarnaast is de vraag of het model 
omvangrijk genoeg is om ethisch klimaat in zijn geheel te omvatten (Arnaud, 2010). Deze vraag 
ondersteunt de kritiek van Kaptein (1998) dat om het ethisch klimaat vast te stellen ook de context van 
de organisatie dient te worden meegewogen. Arnaud (2010) stelt dan ook dat het model van Victor & 
Cullen (1988) slechts een component van ethische organisatieklimaat omvat.  
 
In 2006 ontwikkelden Arnaud & Schminke (2010) een nieuw ethisch organisatieklimaatmodel, de Ethical 
Climate Index (ECI). De ECI is gebaseerd op het cognitief ontwikkelingsmodel voor ethisch beslissen 
van James Rest (1984, 1986, 1994). Dit model bestaat uit vier componenten die volgens Rest (1986) 
de psychologische processen zijn die doorlopen moeten worden om moreel gedrag te laten 
plaatsvinden. De ECI van Arnaud & Schminke (2010) omvat niet alleen de component ‘moreel oordeel’, 
zoals door Victor & Cullen (1988) met de ECQ in kaart kan worden gebracht, maar ook de andere drie 
componenten van het model van Rest (1984, 1986) (Arnaud, 2010). Echter, waar het model van Rest 
(1984, 1986) gebaseerd is op het individu, richt de ECI zich op collectief sociale systemen zoals een 
afdeling, team of organisatie (Arnaud & Schminke, 2010). Arnaud (2010) stelt dat de ECI een potentieel 
superieure voorsteller is van ethisch gedrag en als hulpmiddel kan dienen voor het identificeren van het 
ethische organisatieklimaat. De vier componenten van de ECI zijn: 
 

1. Collectieve morele gevoeligheid (Collective Moral Sensitivity): in overeenstemming met Rest 
(1984, 1986) bestaat collectieve morele gevoeligheid uit twee factoren: moreel besef (moral 
awareness) en empathische bezorgdheid (empathetic concern). Binnen een sociaal systeem 
weerspiegelt het moreel besef het herkennen van een moreel dilemma en de heersende norm 
met betrekking tot het afwegen van alternatieve oplossingen. Empathische bezorgdheid 
weerspiegelt de heersende norm met betrekking tot het afwegen van de consequenties van die 
oplossingen en hoe deze effect hebben op anderen en op wie deze effect hebben. Uit 
onderzoek van Arnaud (2006), met gebruik van de ECI, is gebleken dat een hoge mate van 
empathische bezorgdheid negatief gerelateerd is aan politiek gedrag in organisaties.  
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2. Collectief moreel oordeel (Collective Moral Judgment): het collectief moreel oordeel 
weerspiegelt de heersende norm van ethisch redeneren die wordt gebruikt om te beoordelen of 
gedrag of een werkwijze moreel juist of onjuist is. Net als de collectieve morele gevoeligheid 
bestaat het collectief moreel oordeel uit twee factoren: gericht op zichzelf (focus on self) en 
gericht op anderen (focus on others). Deze twee factoren geven aan of de leden van de 
organisatie vooral gericht zijn op hun eigen belang, of met name het welzijn en de belangen van 
anderen en de maatschappij voor ogen hebben. Uit onderzoek van Arnaud (2006) is gebleken 
dat een hoge mate van gericht zijn op zichzelf positief gerelateerd is aan een hoge mate van 
politiek gedrag in organisaties.  

3. Collectieve morele motivatie (Collective Moral Motivation): de collectieve morele motivatie 
weerspiegelt de heersende waarden van het sociaal systeem. Daarbij geeft de collectieve 
morele motivatie aan of morele waarden, zoals eerlijkheid of integriteit, de prioriteit krijgen 
boven andere waarden zoals macht, controle en persoonlijke prestaties. Uit onderzoek van 
Arnaud (2006) bleek dat een hoge mate van collectieve morele motivatie positief gerelateerd is 
aan een hoge mate van ethisch gedrag en een hoge mate van Organizational Citizenship 
Behaviour (OCB) (Organ, 1998). 

4. Collectief moreel karakter (Collective Moral Character): wanneer een ethisch dilemma wordt 
geïdentificeerd, een ethisch oordeel is gevormd over de te nemen actie, en de intentie er is om 
deze actie daadwerkelijk in de praktijk te brengen, volgt de vierde stap in het model van Rest 
(1984, 1986) en de laatste component van de ECI (Arnaud & Schminke, 2010). Het collectief 
moreel karakter geeft de norm weer met betrekking tot de daadwerkelijke handswijze. Zoals 
Rest (1986) al beargumenteert wordt deze norm bepaald door verschillende subfactoren zoals 
zelfbeheersing of het nemen van verantwoordelijkheid voor de uit te voeren handelingen. 
Arnaud (2006) vond dat een hoge mate van collectief moreel karakter positief gerelateerd is 
aan een hoge mate van ethisch gedrag, het volgen van ethische programma’s en Organizational 
Citizenship Behaviour (OCB).  

 
De ECI bestaat uit 36 items om het gepercipieerde integriteitsklimaat van een collectief sociaal systeem 
te meten. Naast deze volledige ECI hebben Arnaud & Schminke (2010) ook een verkorte versie van de 
ECI ontwikkeld. Dit verkorte formulier bevat 18 items met per factor drie items met de hoogste alfa- en 
correlatiewaarden. 
 

2.4.3 Conclusie 
De term ‘integere organisatiecultuur’ wordt door verschillende onderzoekers gedefinieerd en 
vormgegeven (Victor & Cullen, 1988; Treviño & Weaver, 2003; Kaptein S. , 2008; Arnaud & Schminke, 
2010). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen organisatiecultuur, als zijnde het DNA van een 
organisatie, en het organisatieklimaat, een momentopname van de perceptie van de medewerkers van 
de organisatiecultuur. En hoewel deze constructen als separaat worden beschreven, worden de termen 
organisatiecultuur en organisatieklimaat verwisselbaar gebruikt en zijn het soortgelijke  concepten 
(Patterson, et al., 2005). Door verschillende onderzoekers wordt dan ook gesproken over ethische 
organisatiecultuur, integer organisatieklimaat en/of ethisch klimaat.  
 
Als afbakening van dit onderzoek wordt ervoor gekozen om voor ‘integere organisatiecultuur’ niet het 
beschreven construct van ‘ethische organisatiecultuur’ te hanteren. Gezien de probleem- en 
vraagstelling van dit onderzoek -waarbij het effect van procedures en beleid, en de perceptie die 
personen hiervan hebben- is het ethische organisatieklimaat een meer passende keuze. Dit sluit aan bij 
de stelling van Schein (1992) dat organisatieklimaat moet worden gezien als een oppervlakte 
manifestatie van de organisatiecultuur, een momentopname. Daarnaast wordt, gezien meer volledige 
invulling van het proces van ethisch handelen van Rest (1994), gekozen om de Ethical Climate Index 
(ECI) van Arnaud & Schminke (2010) te hanteren. 
 

2.5 Definitief conceptueel model 
Uit de bovenstaande literatuurverdieping en het theoretisch kader wordt als verdere uitwerking van het 
voorlopige conceptueel model het onderstaande definitief conceptueel weergegeven.  
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Integer toezicht
(ethisch toezicht)

1. Moreel voorbeeldgedrag van de 
toezichthouder zelf
2. Disciplineren van de raad van 
toezicht. 
3. Expliciet communiceren over 

ethiek en integriteit.

Ethisch leiderschap

1. Rechtvaardigheid en eerlijkheid 
2. Integriteit
3. Zorgzaamheid
4. Delen van beslissingen
5. Begeleiden van ethisch gedrag
6. Verduidelijken van rechten en 
plichten

7. Aandacht voor milieuzaken. 

Integere organisatiecultuur
(ethisch klimaat)

1. Collectieve morele gevoeligheid 
2. Collectief moreel oordeel 
3. Collectieve morele motivatie 
4. Collectief moreel karakter 

 
Figuur 4: Definit ief  conceptueel model  
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3. Onderzoeksmethodologie 
 

3.1 Methode per deelvragen 
In deze paragraaf worden per deelvraag de gebruikte onderzoeksmethode toegelicht.  
 

3.1.1 Wat is ethisch leiderschap? 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is literatuuronderzoek gedaan. In paragraaf 2.2 is de 
uitwerking beschreven. 
 

3.1.2 Wat is integer toezicht? 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is literatuuronderzoek gedaan. In paragraaf 2.3 is de 
uitwerking beschreven. 
 

3.1.3 Wat is een integere organisatiecultuur?  
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is literatuuronderzoek gedaan. In paragraaf 2.4 is de 
uitwerking beschreven. 
 

3.1.4 Op welke wijze heeft integer toezicht een positieve invloed op ethisch leiderschap van 

leidinggevenden bij woningcorporaties?  
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is mixed-method onderzoek verricht, gericht op de 
bestuurders van woningcorporaties. Het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek is door middel van 
survey-onderzoek verricht, waarbij bestuurders is gevraagd naar het gepercipieerde gedrag van een 
van de leden van hun RvC. Hierbij is de Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW) van Kalshoven 
et. al. (2010) ingezet, zoals verantwoord in paragraaf 2.2.3. Daarnaast zijn, op basis van de uitkomsten 
van het literatuuronderzoek waarin drie elementen van ethisch leiderschap voor toezichthouders van 
Heres & Van der Wal (2012) zijn beschreven, ook semigestructureerde interviews met bestuurders 
gehouden. Aangezien de ELW niet gevalideerd is om specifiek in te zetten voor de relatie bestuurder - 
leden van de RvC, is ervoor gekozen om deze mixed-method benadering uit te voeren. Het doel van de 
interviews was om context te geven aan de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek.  
 

3.1.5 Zijn leidinggevenden bij woningcorporaties ethische leiders? 
Voor het beantwoorden van deze vraag is survey-onderzoek verricht onder medewerkers en 
leidinggevenden bij woningcorporaties. Hierbij is de Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW) 
van Kalshoven et. al. (2010) ingezet, zoals verantwoord in paragraaf 2.2.3. 
 

3.1.6 Hebben woningcorporaties een integere organisatiecultuur? 
Voor het beantwoorden van deze vraag is survey-onderzoek verricht onder bestuurders, medewerkers 
en leidinggevenden bij woningcorporaties. Hierbij is de Ethical Climate Index (ECI) van Arnaud & 
Schminke (2010) ingezet, zoals verantwoord in paragraaf 2.4.3. 
 

3.1.7 Welke factoren van ethisch leiderschap hebben een positieve invloed op de integriteit 

van medewerkers bij woningcorporaties? 
Voor het beantwoorden van deze vraag is survey-onderzoek verricht onder medewerkers en 
leidinggevenden bij woningcorporaties. Hierbij zijn de Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW) 
van Kalshoven et. al. (2010) en de Ethical Climate Index (ECI) van Arnaud & Schminke (2010) ingezet. 
 
 
 
 
 

3.2 Gehanteerde methodes 
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3.2.1 Literatuuronderzoek 
Om de theoretische vragen te beantwoorden, is literatuuronderzoek verricht naar de betekenis van 
ethisch leiderschap, integer toezicht en integere organisatiecultuur. Bronnen zijn veelal op internet 
verkregen via websites als Google Scholar, MAB-online.nl of ResearchGate. Aan de hand van ruim 80 
wetenschappelijke onderzoeken, publicaties en boeken is daarbij inzichtelijk gemaakt wat ethisch 
leiderschap, integer toezicht en integere organisatiecultuur is. Voor ethisch toezicht is met name gebruik 
gemaakt van de publicaties van internationale onderzoekers als Brown, Treviño en Harrison en 
Nederlandse onderzoekers als Karianne Kalshoven, Annabel De Hoogh, en Deanne Den Hartog. Deze 
onderzoeken zijn allemaal gepubliceerd in de periode 2005 tot en met 2014. Voor het onderzoeken van 
de betekenis van integer toezicht is met name gebruik gemaakt van de boeken ‘Waar is de raad van 
toezicht’ uit 2012 van Minderman, Goodijk en Van den Berg, waarin verschillende onderzoekers als 
Goos Minderman zelf, Anton Cozijnsen, en Leonie Heres en Zeger Van der Wal hun inzichten, 
standpunten en visies over het functioneren van raden van toezicht bij Nederlandse non-
profitinstellingen en de relatie met ethiek, integriteit en leiderschap weergeven. Ook hierbij vinden 
verschillende auteurs de aansluiting bij het werk van Brown, Treviño en Harrison op het gebied van 
ethisch leiderschap. Voor integere organisatiecultuur is met name gebruik gemaakt van publicaties van 
internationale onderzoekers als Treviño en Weaver, Victor en Cullen, Rest en Arnaud en Schminke en 
de Nederlandse onderzoeker Muel Kaptein. Afgezien van de klassieke theorieën van Victor en Cullen 
uit 1987-1988 en Rest uit 1984-1986, zijn vrijwel alle onderzoeken gepubliceerd in de periode 2003 tot 
en met 2010.  
 

3.2.2 Survey 
Om de vier empirische deelvragen van het onderzoek te beantwoorden is survey-onderzoek uitgevoerd. 
In de volgende paragrafen is per deelvraag uitgewerkt en verantwoord welke instrumenten hiervoor zijn 
gehanteerd. Hoewel dit afzonderlijke instrumenten zijn, is ervoor gekozen deze instrumenten in één 
totaalenquête uit te zetten. Deze enquête is op internet via SurveyMonkey opgesteld.  
 

3.2.2.1 Ethical Leadership at Work (ELW) 

Om ethisch toezicht en ethisch leiderschap (deelvragen 4, 5 en 7) te onderzoeken is gebruik gemaakt 
van de Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW) van Kalshoven et. al. (2010). Deze ELW-
vragenlijst is samengesteld uit verschillende eerder uitgevoerde onderzoeken en meet de zeven 
dimensies van ethisch leiderschap. De ELW bestaat uit 38 items en de stellingen van het instrument, 
op basis van een 5-punts Likertschaal, hebben betrekking op het gepercipieerde gedrag dat 
medewerkers van hun direct leidinggevende waarnemen. Voorbeelditems hiervan zijn weergegeven in 
tabel 1. 
 

Gedragsdimensies ELW  Voorbeelditem 

Rechtvaardigheid en eerlijkheid Jaagt zijn/haar eigen succes na ten koste van anderen (reverse coded). 

Integriteit Doet wat hij/zij heeft beloofd. 

Zorgzaamheid Is geïnteresseerd in hoe ik mij voel en hoe het met mij gaat. 

Delen van beslissingen Staat toe dat medewerkers belangrijke beslissingen beïnvloeden. 

Begeleiden van ethisch gedrag Maakt integriteit bespreekbaar onder werknemers. 

Verduidelijken van rechten en plichten Maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Aandacht voor duurzaamheid Heeft aandacht voor milieu aspecten. 

Tabel 1: Voorbeelditems ELW (Kalshoven, Den Hartog, & De Hoogh, 2011) .  

 
In aansluiting op de uitgangspunten van Brown et al.(2005) en Kalshoven et al.(2010), betreffende het 
vaststellen van een zo objectief en onpartijdig mogelijk beeld van ethisch leiderschap van een 
leidinggevende, is de vragenlijst uitgezet onder de medewerkers van woningcorporaties.  
 
Voor het beantwoorden van deelvraag 4 zijn bestuurders van woningcorporaties gevraagd om de vragen 
uit de ELW te beantwoorden met het oog op een van de leden van hun raad van commissarissen. Uit 
het literatuuronderzoek, zoals beschreven in paragraaf 2.3, is gebleken dat de dimensies 
rechtvaardigheid en eerlijkheid, integriteit en begeleiden van ethisch gedrag van Kalshoven et al. (2011) 
het beste overeenkomen met de stellingname van Cozijnsen (2012) en de elementen van ethisch 
leiderschap voor toezichthouders van Heres & Van der Wal (2012). Hoewel deze dimensies in de ELW 
bestaan uit 17-items, zijn voor de volledigheid alle items van de ELW aan bestuurders gesteld.  
 
Voor de ELW-vragenlijst is gekozen omdat het, in tegenstelling tot de ELS van Brown et al.(2005), een 
multidimensionaal instrument is dat zowel de items van Brown et al(2005), als de dimensies van ethisch 
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leiderschap uit latere onderzoeken, zoals De Hoogh en Den Hartog (2008) en Kalshoven (2010) bevat. 
Hoewel de ELW-vragenlijst een relatief nieuw instrument is om ethisch leiderschap te meten, en het tot 
op heden ontbreekt aan een norm of standaard, is de ELW-vragenlijst een valide instrument om de mate 
van ethisch leiderschap te meten (Kalshoven, De Hoogh, & Den Hartog, 2010). In bijlage 1 is de ELW-
vragenlijst is weergegeven. 
 

3.2.2.2 Ethical Climate Index (ECI) 

Om ethisch organisatieklimaat (deelvraag 6 en 7) te onderzoeken is gebruik gemaakt van de Ethical 
Climate Index (ECI) van Arnaud & Schminke (2010). De ECI is gebaseerd op het cognitief 
ontwikkelingsmodel voor ethisch beslissen van James Rest (1984, 1986, 1994). De ECI bestaat uit 
items, die betrekking hebben op het gepercipieerde integriteitsklimaat van een collectief sociaal systeem 
zoals een afdeling, team of organisatie. Voorbeelditems hiervan zijn weergegeven in tabel 2. 
 

Factoren ECI  Voorbeelditem 

Collectieve morele gevoeligheid - Normen 
van moreel besef 

Mensen op mijn afdeling herkennen een moreel dilemma meteen 

Collectieve morele gevoeligheid - Normen 
van empathische bezorgdheid 

Mensen van mijn afdeling voelen mee met iemand die moeilijkheden heeft op 
zijn/haar werk 

Collectief moreel oordeel - Focus op 
zichzelf 

Mensen handelen hier meestal uit eigen belang 

Collectief moreel oordeel - Focus op 
anderen 

Mensen hebben hier een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
maatschappij en de mensheid 

Collectieve morele motivatie Hier is macht belangrijker dan eerlijkheid (reverse coded) 

Collectief moreel karakter Mensen waarmee ik werk zullen een collega helpen ook al is deze persoon 
zelf niet behulpzaam 

Tabel 2: Voorbeelditems ECI (Arnaud & Schminke, 2010) . 

 
Voor het beantwoorden van deelvraag 6 en 7 is de verkorte versie van de ECI ingezet. Hiervoor is 
gekozen gezien het hoge aantal items in de totale enquête en het geschatte afbreukrisico dat dit  met 
zich mee zou brengen. Voor de ECI zijn medewerkers van woningcorporaties, op basis van een 5-punts 
Likertschaal, gevraagd in welke mate de stellingen hun afdeling beschrijft. Bestuurders zijn gevraagd 
de stellingen te beantwoorden met het oog op hun organisatie. Vragen waarin over ‘mijn afdeling’ wordt 
gesproken zijn aangepast naar ‘mijn corporatie’.  
 
Voor de ECI van Arnaud & Schminke (2010) is gekozen, omdat het in tegenstelling tot de ECQ van 
Victor & Cullen (1988), niet alleen de component ‘moreel oordeel’ meet, maar ook de andere drie 
componenten van het model van Rest (1984, 1986) en gebaseerd is op de perceptie van personen op 
collectief sociale systemen zoals een afdeling, team of organisatie. In bijlage 2 is de ECI-vragenlijst is 
weergegeven. 
 

3.2.3 Interviews 
Om deelvraag 4 te beantwoorden zijn naast het kwantitatieve onderzoek, door middel van de ELW van 
Kalshoven et. al. (2010), ook interviews gehouden om de stelling van Cozijnsen (2012) over en de 
elementen van Heres & Van der Wal (2012) van ethisch leiderschap voor toezichthouders te toetsen. 
Hiervoor zijn semigestructureerde diepte-interviews gehouden met zes bestuurders en een voormalig 
bestuurder van woningcorporaties. De vragen van de interviews zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
De interviews zijn woordelijk getranscribeerd. Voorafgaand aan het gebruik van de transcripten is 
respondenten de gelegenheid geboden het transcript te lezen. Hierbij konden zij aangeven of er in de 
weergave van de interviews sprake was van feitelijke onjuistheden of informatie die tot mogelijke 
identificatie van henzelf of de organisatie zou kunnen leiden. Naar aanleiding hiervan zijn uitsluitend 
feitelijke correcties doorgevoerd. De interpretatie van de data en de conclusies van dit rapport zijn 
nadrukkelijk die van de onderzoeker zelf. Omwille van de anonimiteit van de respondenten zijn 
persoons- en organisatienamen van de betreffende respondenten geanonimiseerd. De transcripten van 
de interviews zijn opgenomen in bijlage 4.  
 

3.3 Procedure en respondenten 
Soms is de procedure van een onderzoek net zo, of mogelijk meer, enerverend dan de uitkomsten 
ervan. In de voorbereidingsfase van het onderzoek bleek uit verkennende gesprekken met bestuurders 
en Aedes dat ethiek, integriteit en leiderschap, twee jaar na de parlementaire enquête nog zeer 
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gevoelige onderwerpen zijn. De vraag werd dan ook gesteld in hoeverre corporaties überhaupt zouden 
willen meewerken aan dit onderzoek.  
 
Om een zo hoog mogelijke respons op deelname aan het onderzoek te krijgen is, in tegenstelling tot 
het trekken van een steekproef, daarom gekozen om alle 363 woningcorporaties die Nederland eind 
2014 kende, uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervoor is een uitgebreide campagne 
gestart. Vanuit Aedes is het onderzoek in hun ledenbrief van 14 juni 2016 aangekondigd. Op 16 juni 
2016 zijn de bestuurders van alle 363 woningcorporaties per brief en, waar mogelijk, per e-mail 
aangeschreven. In de brief is gevraagd of zij wilden deelnemen aan het onderzoek en of het onderzoek 
ook bij hun medewerkers mocht worden uitgezet. Ook is hen de vraag gesteld of zij openstonden voor 
een interview. In bijlage 5 is de brief aan de bestuurders opgenomen. Om de respons te verhogen heeft 
de bestuurder van Domesta in de bijlage van de brief deelname aan het onderzoek bij zijn collega 
bestuurders aanbevolen. Op 8 juli 2016 zijn de corporaties die tot dan toe niet hadden gereageerd 
opnieuw aangeschreven.  
 
Naast de uitnodigingsbrief en -e-mail is ook de onderzoekswebsite www.ethischleiderschap.nl 
ontwikkeld. Het doel van deze website was om informatie over het onderzoek en achtergronden bij het 
onderwerp te geven. Via Twitter, LinkedIn en verschillende blogs is hierbij zoveel mogelijk aandacht aan 
het onderzoek en deelname hieraan gegeven. In bijlage 6 zijn enkele screenshots van de website 
weergegeven. 
 
De gevoeligheid van het onderwerp van het onderzoek bleek al snel uit de reacties op uitnodigingsbrief 
en -e-mail. Een aantal bestuurders stemden, met veel interesse in het onderwerp, in met het verzoek 
tot deelname, maar verschillende bestuurders gaven ook aan het verzoek met hun managementteam 
of zelfs de raad van commissarissen te willen bespreken. Ook verwezen verschillende corporaties naar 
hun integriteitscode of gaven om verschillende redenen aan niet deel te willen nemen. Een reactie als 
‘Tot mijn grote spijt moet ik u mailen dat onze bestuurder niet geïnteresseerd is om op uw uitnodiging 
in te gaan’, gaf te meer blijk van de mogelijk interne discussie en gevoeligheid van het onderwerp. 
Helaas gaven ook veel corporaties aan erg vaak te worden benaderd om aan onderzoeken deel te 
nemen en zagen daarom af van deelname.  
 
Na verschillende belrondes, e-mailcorrespondenties en het geven van toelichtingen hebben, in de 
periode van 16 juni 2016 tot medio augustus 2016, 53 woningcorporaties aangegeven te willen 
deelnemen aan het onderzoek. Uiteindelijk is het onderzoek bij 49 corporaties daadwerkelijk uitgezet. 
De uitnodigingsemail voor deelname aan het onderzoek aan medewerkers en bestuurders is in bijlage 
7 opgenomen.  
 
Met het verzoek tot het geven van een interview hebben uiteindelijk zes bestuurders en een voormalig 
bestuurder ingestemd. Deze bestuurders zijn werkzaam, dan wel werkzaam geweest, bij 
woningcorporaties met een bezit variërend van 1.000 tot meer dan 70.000 woningen, in de provincies 
Limburg, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Utrecht en Gelderland. 
Daarnaast vervullen of vervulden zij allemaal een functie als toezichthouder binnen of buiten de 
corporatiesector. Deze interviews zijn afgenomen in de periode november tot en met begin december 
2016. 
 

3.3.1 Respondenten 
Eind 2014 bestond de corporatiesector uit 363 woningcorporaties (Aedes, 2015). Hiervan waren 315 
corporaties aangesloten bij Aedes. Samen beheren deze organisaties meer dan 2,4 miljoen woningen. 
In de sector werken meer dan 24.000 medewerkers. Hiervan heeft 10% een managementfunctie.  
 
Aan het onderzoek hebben 49 woningcorporaties deelgenomen. Samen beheren deze corporaties meer 
dan 385.000 woningen. De ELW- en de ECI-vragenlijst zijn door respectievelijk 43 en 40 bestuurders 
en respectievelijk 810 en 793 medewerkers geheel ingevuld. De verdeling van persoonskenmerken 
geslacht, leeftijd en aantal jaar in dienst van medewerkers bij woningcorporaties en de verdeling van 
respondenten is als volgt: 

http://www.ethischleiderschap.nl/
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Figuur 5: Verdel ing personeel bi j  woningcorporat ies  (Aedes, 2015) en percentage deelname onderzoek  

 
* De gegeven percentages corporatiesector geven enkel de verdeling van medewerkers bij woningcorporaties. Gegevens van 
deze verdeling bij bestuurders zijn niet beschikbaar.  
 
Veel van de bovenstaande persoonskenmerken van medewerkers komen nagenoeg overeen of tonen 
een klein verschil met de sectorgegevens. De verschillen in de categorie ‘aantal dienstjaren’ kunnen 
mogelijk worden verklaard doordat veel corporaties in de afgelopen jaren reorganisaties hebben 
doorgevoerd, waarbij afscheid is genomen van medewerkers die tussen de vijf en tien dienstjaren 
hadden en waarbij is ingezet op een flexibele schil van medewerkers met tijdelijke, korter dan een jaar 
durende, contracten. Naar deze verklaring is geen aanvullend onderzoek verricht.  
 
Medewerkers bij woningcorporaties zijn ingedeeld in verschillende functiegroepen. De verdeling hiervan 
is als volgt: 
 

 
Figuur 6: Verdel ing personeel naar funct iegroep (Aedes,  2015) en percentage deelname onderzoek  

 
Het lage deelnemerspercentage van ‘Directie en management’ valt te verklaren vanuit het gegeven dat 
dit percentage exclusief de bestuurders is. Wanneer het aantal deelnemende bestuurders hierbij wordt 
genomen, wordt dit percentage 10,6%. Verder valt op dat het deelnemerspercentage in de functiegroep 
‘Projectcoördinatie’ aanzienlijk lager is dan de landelijke verdeling en het percentage van de 
functiegroep ‘Strategie en beleid’ aanzienlijk hoger is. Naar deze afwijkingen is geen aanvullend 
onderzoek verricht. 
 
Kijkend naar het aantal woningcorporaties en de indeling op grootte van hun woningbezit dan is de 
verdeling als volgt: 
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Figuur 7: Verdel ing woningcorporat ies  naar grootte (Aedes, 2015) en percentage deelname onderzoek   

 
Het percentage en aantal deelnemende woningcorporaties in de klasse XXS (4,1%, 2) is aanzienlijk 
lager dan de landelijke verdeling (20,7%, 75). Dit is te verklaren door het feit dat veel van deze 
woningcorporaties slechts enkele medewerkers in dienst hebben, veel met vrijwilligers werken en in 
sommige gevallen nog een verenigingsstructuur hebben. Uit de reacties, naar aanleiding van de 
uitnodiging tot deelname aan het onderzoek, bleek ook dat veel van deze corporaties om deze redenen 
niet deel wensten te nemen aan het onderzoek. Ook het aantal deelnemende XL corporaties is met 2 
van de 19 laag. Veel corporaties in deze groep hebben niet gereageerd op de uitnodigingen tot 
deelname, of gaven aan niet te wensen deel te nemen aan het onderzoek, waarbij twee corporaties 
verwezen naar hun integriteitscode. Een verklaring hiervoor is niet gevonden, maar het is niet 
onaannemelijk dat de impact van het onderwerp in combinatie met de onderzoeksmethode, het 
bevragen van de medewerkers naar het gedrag van hun leidinggevenden, en de gevolgen die de 
uitkomsten kunnen hebben, niet als gewenst worden beschouwd.  

  

75
82

70 68

49

19

2
9

14 13
9

2

20,7 23,6
19,3 18,7

13,5
5,24,1

18,4

28,5 26,5
18,4

4,1

0

20

40

60

80

100

0-1.000 (XXS) 1.000-2.500 (XS) 2.501-5.000 (S) 5.001-10.000 (M) 10.001-25.000 (L) > 25.001 (XL)

Aantal corporaties NL Aantal deelnemende corporaties % corporaties NL %  deelnemende corporaties



 31 

 
 

4. Analyse en verslaglegging van de resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het praktijkonderzoek per deelvraag weergegeven. Alle 
verzamelde data is hierbij integraal geanalyseerd.  
 

4.1 Op welke wijze heeft integer toezicht een positieve invloed op ethisch 

leiderschap van leidinggevenden bij woningcorporaties?  
Om deze vraag te beantwoorden is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd.  
 

4.1.1 Kwantitatief onderzoek 
Voor het kwantitatieve gedeelte zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen 
dimensies van ethisch leiderschap, zoals deze door bestuurders over een van de leden van hun raad 
van commissarissen zijn ingevuld, berekend. Deze resultaten zijn vergeleken met de gemiddelden, 
standaarddeviaties en correlaties tussen dimensies van ethisch leiderschap, zoals deze door 
medewerkers over hun direct leidinggevende zijn ingevuld, berekend. Om de betrouwbaarheid van de 
schalen voor beide respondentengroepen te bepalen zijn de Cronbach’s alfa’s berekend. Deze zijn 
weergegeven in tabel 1 van bijlage 8. Met waarden voor bestuurders variërend tussen de .825 en .981 
en voor werknemers tussen de .814 en .957 is de betrouwbaarheid van de schalen voor beide groepen 
hoog tot zeer hoog.  
 
De resultaten van toezichthouders, zoals weergegeven in tabel 2 van bijlage 8, laten zien dat 
‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’, en ‘integriteit’ met respectievelijk gemiddelden van 3,96 en 4,16 hoog 
scoren. Het ‘begeleiden van ethisch gedrag’ en het hebben van ‘aandacht voor duurzaamheid’ scoren 
met gemiddelden van respectievelijk 3,27 en 3,22 duidelijk lager. In vergelijking met onderzoek van 
Kalshoven et al. (2010) scoren ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’, en ‘integriteit’ bij toezichthouders van 
woningcorporaties respectievelijk 0.3 en 0.4 punt hoger dan de uitkomsten bij leidinggevenden in andere 
branches, maar scoort het ‘begeleiden van ethisch gedrag’ 0.1 punt lager. Met een totaalgemiddelde 
van 3,6 tonen toezichthouders dan ook niet meer ethisch leiderschap dan leidinggevenden in andere 
organisaties. Hierbij valt op dat 17 bestuurders, ofwel 40% van de respondenten, hun toezichthouder 
een lagere score dan het gemiddelde geven.  
 
Wanneer er wordt gekeken naar de onderlinge correlaties valt af te leiden dat alle dimensies van ethisch 
leiderschap significant en positief met elkaar correleren. De correlaties variëren tussen .33 en .72 op 
het < .01 significantieniveau. Echter, kijkend naar de puntenwolk grafieken voor drie dimensies van 
ethisch leiderschap voor toezichthouders, zoals weergegeven in figuur 8, 9 en 10, dan valt op dat de 
spreiding erg groot is. De correlaties tussen ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’, ’integriteit’ en ‘begeleiden 
van ethisch gedrag’ zijn met respectievelijk .40 , .41 en .51 zwak tot matig.  
 

   
Figuur 8, 9 en 10: Correlat ies van de dimensies Eerl i jkheid, Integri teit  en Begeleiden  

 
Gezien de vraagstelling van de volgende deelvraag zijn de resultaten van leidinggevenden 
weergegeven in paragraaf 4.2 en tabel 3 van bijlage 8.  Opvallend hierbij is dat ook ‘rechtvaardigheid 
en eerlijkheid’ (M = 3,96), en ‘integriteit’ (M = 3,97) hoog scoren en het ‘begeleiden van ethisch gedrag’ 
lager (M = 3,32). In vergelijking met de correlaties van toezichthouders, zijn ook de correlaties van 
leidinggevenden significant en positief. Echter, deze correlaties variëren tussen de .36 en .68 op het < 
.01 significantieniveau. In figuur 11 zijn de uitkomsten van ethisch leiderschap van onderzoek van 
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Kalshoven et  al. (2010) in vergelijking met die van toezichthouders en leidinggevenden bij 
woningcorporaties weergegeven.  
 

 
Figuur 11: Uitkomsten ethisch leiderschap andere organisat ies versus woningcorporat ies  

 

4.1.2 Kwalitatief onderzoek 
Voor het kwalitatieve gedeelte zijn op basis van de dimensies rechtvaardigheid en eerlijkheid, integriteit 
en begeleiden van ethisch gedrag van ethisch leiderschap interviews gehouden met uiteindelijk zes 
bestuurders en een voormalig bestuurder van woningcorporaties.  
 
Voordat gekeken wordt naar de factoren van ethisch leiderschap die van toepassing zijn voor 
toezichthouders, dient eerst te worden vastgesteld in hoeverre de term ‘leiderschap’, in de perceptie 
van bestuurders, van toepassing is op de raden van commissarissen (RvC). De meeste geïnterviewden 
geven aan dat leiderschap in meer of mindere mate wel van toepassing is op leden van een RvC, maar 
niet in dezelfde zin als het leiderschap dat zij als bestuurder laten zien. Het leiderschap van leden van 
de RvC lijkt door hun rol als toezichthouder meer indirect te zijn. Bestuurders worden wel beïnvloed 
door hun RvC, maar het woord ‘leider’ is volgens respondenten alleen van toepassing op de bestuurder. 
Ook geven een aantal geïnterviewden aan dat medewerkers de RvC wel kunnen zien als de ‘top’ van 
de organisatie. Dit heeft te maken met zichtbaarheid en de soms kritische houding van RvC’s. 
Tegelijkertijd geeft een van de geïnterviewden, die ook toezichthouder is, aan: “Wij zijn slechts 
toezichthouder en dat moeten we ook ons heel goed realiseren. Wij bepalen het beleid niet. [...] het 
beleid van een organisatie wordt vormgegeven door het bestuur, directie en medewerkers.”. Toch geven 
meerdere geïnterviewden ook aan dat wanneer een bestuurder zich buiten de kaders van doelstelling 
van de organisatie begeeft, of dat er simpelweg sprake is van mismanagement, er vanuit de RvC wel 
degelijk leiderschap nodig is om een bestuurder te disciplineren.  
 
Kijkend naar het voorbeeldgedrag dat leden van de RvC hebben, dan geven meerdere respondenten 
aan dat individuele toezichthouders zich hier niet altijd even bewust van zijn. Relatief kleine zaken als 
de aanwezigheid bij vergaderingen, beschikbaarheid of de wijze van communiceren worden genoemd 
als voorbeelden waarbij toezichthouders, in de perceptie van de geïnterviewden, zich niet altijd 
voldoende bewust zijn van hun morele voorbeeldgedrag. Maar met name incidenten, hoe klein ook,  
waarbij vragen worden gesteld over transparantie en integriteit kan de impact in de ogen van 
medewerkers juist wel groot zijn. Dit soort incidenten bij individuele leden van de RvC of bij bestuurders 
heeft effect op het beeld dat de organisatie als geheel van een bestuur of RvC heeft. Toch worden ook 
voorbeelden genoemd waarbij leden van de RvC zich juist zeer bewust zijn van hun voorbeeldfunctie: 
“We hadden laatst een kerstbijeenkomst en […], kon je je kerstpakket zelf verzamelen, zeg maar. Toen 
zei iemand: ‘Als commissarissen vind ik juist dat we dat niet moeten doen. We hebben toch een 
bepaalde voorbeeldrol.’”. Ook het uitspreken van complimenten naar de hele organisatie, waarmee de 
betrokkenheid van de RvC wordt getoond, wordt als positief voorbeeldgedrag genoemd.   
 
Bij het disciplineren van het bestuur is het van belang dat een RvC oog heeft voor alle belanghebbenden 
van de organisatie en de effecten die besluiten voor de korte- en lange termijn met zich meebrengen. 
Alle geïnterviewden geven aan dat de RvC op frequente basis contact heeft met huurdersverenigingen. 
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Deze huurdersorganisaties vertegenwoordigen de belangrijkste belanghebbenden van 
woningcorporaties. Een of meerdere leden van de RvC worden ook aangesteld op voordracht van 
huurdersorganisaties. Ook geven een aantal geïnterviewden aan dat de RvC contact heeft met de 
ondernemingsraad (OR). Lastiger lijken de contacten van de RvC met andere belanghebbenden zoals 
gemeenten te zijn. Volgens meerdere geïnterviewden zit hier een grijs gebied tussen de contacten die 
een RvC met belanghebbenden moet hebben en die van de bestuurder: “Waarom heb je hier anders 
nog een bestuurder nodig?”. Op de vraag of vervolgens een RvC in staat is om de morele consequenties 
van haar besluiten te herkennen wordt overwegend positief geantwoord. Toch worden ook enkele 
voorbeelden genoemd waarbij de RvC of individuele leden, vaak in historische situaties, bewust dan 
wel onbewust besluiten nemen die door de geïnterviewden zelf of door de organisatie als niet-
transparant, wantrouwend, niet integer en zelfs als vriendjespolitiek werden uitgelegd. Door alle 
aandacht voor moraliteit en integriteit lijkt het bewustzijn van de morele consequenties van besluiten  
wel gegroeid te zijn.  
 
Kijkend naar het begeleiden van ethisch gedrag dan valt op dat de RvC in zeer geringe mate expliciet 
communiceert over ethiek en integriteit. Verschillende geïnterviewden geven aan dat het vaak alleen bij 
incidenten een onderwerp van gesprek is. Toch zijn er ook woningcorporaties die bewust bezig zijn om 
van integriteit wel een concreet onderwerp van discussie te maken: “[..] veel meer vanuit: hoe breng je 
dat in gesprek bij je medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich daar bewust van zijn? 
En hoe zorg je ervoor dat medewerkers, als ze zich op het hellend vlak begeven, gaan klankborden in 
de organisatie?”. Toch lijkt dit meer door de bestuurders geïnitieerd te worden dan door de RvC. Op de 
vraag of de RvC bewust bezig is met de ontwikkeling van morele oordeelsvorming antwoorden 
nagenoeg alle geïnterviewden dat, afgezien van de jaarlijkse zelfevaluatie van raden van 
commissarissen, dit geen bijzonder onderwerp voor training en ontwikkeling lijkt te zijn.  
 

4.2 Zijn leidinggevenden bij woningcorporaties ethische leiders? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen 
dimensies van ethisch leiderschap, zoals deze door medewerkers over hun leidinggevenden hebben 
ingevuld, berekend. In tabel 1 van bijlage 8 is de betrouwbaarheid per dimensie weergegeven. Voor alle 
schalen geldt een hoge (α > .814)  tot zeer hoge (α > .957)  betrouwbaarheid.  
 
De resultaten, zoals weergegeven tabel 3 van bijlage 8, laten zien dat ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’, 
en ‘integriteit’ met respectievelijk gemiddelden van 3,96 en 3,79  hoog scoren. In figuur 12 en 13 wordt 
de verdeling van de scores voor  ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’, en ‘integriteit’ weergegeven. Hierbij 
valt op dat voor ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ maar liefst 320 medewerkers hun leidinggevende onder 
het gemiddelde doen scoren, waarbij zelfs 118 medewerkers, ofwel 15% van de respondenten, neutraal 
tot geen (x <= 3) betrouwbaar en eerlijk gedrag van hun leidinggevende waarneemt. Ook bij ‘integriteit’ 
geven 352 medewerkers hun leidinggevende een score onder het gemiddelde en nemen 178 
medewerkers, ofwel 22% van de respondenten, neutraal tot geen (x <= 3) integer gedrag van hun 
leidinggevende waar. Het ‘begeleiden van ethisch gedrag’ en het hebben van ‘aandacht voor 
duurzaamheid’ scoren met gemiddelde van respectievelijk 3,32 en 3,25 lager. In vergelijking met 
onderzoek van Kalshoven et al. (2010) scoren leidinggevenden bij woningcorporaties alleen op 
‘duurzaamheid’ en ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ respectievelijk 0.3 en 0.1 punt hoger dan 
leidinggevenden in andere branches. Echter op het ‘verduidelijken van rechten en plichten’ en op het 
‘begeleiden van ethisch gedrag’ scoren leidinggevenden bij corporaties 0.1 punt lager. Bij deze laatste 
gedraging, zoals in figuur 14 weergegeven, scoren meer 400 leidinggevenden lager dan het gemiddelde 
en nemen zelfs 301 medewerkers geen tot neutraal (x <= 3) ethisch begeleidend gedrag van hun 
leidinggevende waar. 
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Figuur 12, 13 en 14: Uitkomsten van Eerl i jkheid,  Integri teit  en Begeleiden ethisch gedrag  

 

Het totaal ethisch leiderschap van leidinggevenden bij woningcorporaties scoort met 3,62 ook niet hoger 
dan het totaal ethisch leiderschap van leidinggevenden in andere branches zoals door Kalshoven et al. 
(2010) onderzocht. In figuur 15 is weergegeven dat 350 medewerkers, ofwel 43% van de respondenten, 
hun leidinggevende een lagere score dan het gemiddelde geven. Er zijn zelfs 89 medewerkers, ofwel 
11% van de respondenten, die geen tot neutraal (x <= 3) ethisch leiderschap van hun leidinggevende 
waarnemen.  
 
Wanneer er wordt gekeken naar de onderlinge correlaties valt af te leiden dat alle dimensies van ethisch 
leiderschap positief met elkaar correleren. Daarbij correleert zorgzaamheid in hoge mate positief met 
integriteit (r = .68, p < .01). Ook is er sprake van een middelmatige positieve correlatie van   
‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ met ‘zorgzaamheid’ (r = .55, p < .01) en het ‘delen van beslissingen’ (r 
= .56, p < .01) en van het ‘verduidelijken van rechten en plichten’ met ‘integriteit’ (r = .56, p < .01), 
‘zorgzaamheid’ (r = .53, p < .01) en het ‘begeleiden van ethisch bedrag’ (r = .58, p < .01). 
 

 
Figuur 15: Totaal ethisch leiderschap van le idinggevenden  
 

4.3 Hebben woningcorporaties een integere organisatiecultuur? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties van de vier 
componenten, verdeeld in zes factoren, van ethisch organisatieklimaat berekend. Deze zijn voor 
bestuurders en voor medewerkers separaat berekend. Allereerst is in tabel 4 van bijlage 8 de  
betrouwbaarheid per schaal en per respondentengroep weergegeven. De waarden voor bestuurders 
variëren tussen de .410 en .909. De vooropgestelde minimale waarde voor Cronbach’s alfa is .60. Bij 
deze waarde is de onderlinge correlatie tussen de items hoog genoeg om de schaal als betrouwbaar 
aan te merken. Voor de schalen ‘focus op anderen’ en ‘moreel karakter’ van bestuurders geldt dat deze 
onder de betrouwbaarheid van .60 liggen. Deze schalen zijn wel in verdere berekeningen opgenomen, 
maar de resultaten hiervan zijn met voorzichtigheid geïnterpreteerd. Voor alle schalen van medewerkers 
geldt een normale (α > .701)  tot hoge (α > .897)  betrouwbaarheid. 
 
De resultaten van bestuurders en werknemers, zoals weergegeven in tabel 5 en 6 van bijlage 8, laten 
zien dat de factoren ‘empathische bezorgdheid’ en ‘morele motivatie’ bij zowel bestuurder -met 
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gemiddelden van respectievelijk 4,15 en 4,23- als bij werknemers -met gemiddelden van respectievelijk 
3,87 en 4,06- hoog scoren. Kijkend naar de factoren van de dimensie ‘moreel oordeel’, dan is duidelijk 
dat bij zowel bestuurders als werknemers de ‘focus op anderen’, met respectievelijk een 3,64 en een 
3,48, aanzienlijk hoger scoort dan ‘focus op zichzelf’, met respectievelijk een 2,17 en 2,48. Hierbij valt 
op dat 342 medewerkers de mensen in hun afdeling een hogere score geven dan het gemiddelde en 
zelfs 54 medewerkers, ofwel 7% van de respondenten, geeft een score van 4 of hoger. Volgens Arnaud 
(2006) is en hoge mate van ‘focus op zichzelf’ positief gerelateerd is aan een hoge mate van politiek 
gedrag in organisaties, terwijl een hoge mate van ‘focus op anderen’ juist een negatief effect heeft op 
politiek gedrag.  
 
In figuur 16 zijn de gemiddelde waarden van de factoren van ethisch organisatieklimaat voor 
bestuurders en werknemers weergegeven. Hierbij valt op dat bestuurders op alle factoren, behalve 
‘moreel besef’ met een verschil van .06, een positiever beeld van hun organisatie hebben dan 
medewerkers. Dit is echter in lijn met verschillende onderzoeken naar de zelfwaarneming, 
zelfonderzoek en zelfwaardering van managers, zoals in paragraaf 2.2.2.3 aangegeven.  
 

 
Figuur 16: Gemiddelde waarden ethisch organisat iekl imaat bestuurders en werknemers  

 
Wanneer er wordt gekeken naar de onderlinge correlaties, zoals ook weergegeven in tabel 5 en 6 van 
bijlage 8, dan valt af te leiden dat ‘moreel besef’ bij zowel bestuurders als medewerkers positief 
correleert met ‘empathische bezorgdheid’ (bestuurders: r = .48, p < .01 en medewerkers: r = .56, p < 
.01), ‘focus op anderen’ (bestuurders: r = .35, p < .05 en medewerkers: r = .39, p < .01) en ‘moreel 
karakter’ (bestuurders: r = .49, p < .01 en medewerkers: r = .44, p < .01). Ook correleert ‘moreel karakter’ 
positief met ‘empathische bezorgdheid’ (bestuurders: r = .36, p < .05 en medewerkers: r = .49, p < .01)  
en ‘focus op anderen’ (bestuurders: r = .34, p < .05 en medewerkers: r = .44, p < .01). Duidelijk valt ook 
op dat ‘focus op zichzelf’ negatief correleert met alle andere factoren en daarbij middelmatig met ‘moreel 
besef’ (bestuurders: r = -.42, p < .01 en medewerkers: r = -.45, p < .01) en ‘moreel karakter’ (bestuurders: 
r = -.43, p < .01 en medewerkers: r = -.48, p < .01). Echter, waarbij de negatieve correlatie tussen ‘focus 
op zichzelf’ en ‘morele motivatie’ bij bestuurders niet significant is, is deze correlatie bij medewerkers (r 
= -.49, p < .01) wel significant. Dit geldt ook voor ‘focus op zichzelf’ en ‘empathische bezorgdheid’ (r = -
.45, p < .01), zoals weergegeven in figuur 17 en 18 voor bestuurders en medewerkers. Dit valt mogelijk 
te verklaren vanuit het lage aantal respondenten bij bestuurders. Zowel de positieve correlaties van de 
factoren van ethisch organisatieklimaat, als de negatieve correlatie van ‘focus op zichzelf’, zijn in lijn 
met de onderzoeken van Arnaud (2006). 
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Figuur 17 en 18: Correlat ies Empathische bezorgdheid en Focus op Zichzelf  bestuurders en medewerkers  
 

4.4 Welke factoren van ethisch leiderschap hebben een positieve invloed op de 

integriteit van medewerkers bij woningcorporaties? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de correlaties tussen de dimensies van ethisch leiderschap en de 
factoren van ethisch organisatieklimaat van medewerkers berekend.  
 
De resultaten, zoals weergegeven in tabel 7 van bijlage 8, laten zien dat alle dimensies van ethisch 
leiderschap significant en positief correleren met de factoren van ethisch organisatieklimaat, behalve 
met ‘focus op zichzelf’. De factor ‘focus op zichzelf’ correleert negatief op alle dimensies van ethisch 
leiderschap, met name met ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ (r = -.38, p < .01), zoals weergegeven in 
figuur 19, en het ‘delen van beslissingen’ (r = -.36, p < .01). De correlaties van andere factoren van 
ethisch organisatieklimaat variëren tussen .18 en .38 op het < .01 significantieniveau, waarbij de 
correlatie tussen ‘delen van beslissingen’ en de factoren ‘empathische bezorgdheid’ en ‘morele 
motivatie’, zoals weergegeven in figuur 20 en 21, met .38 het sterkst is. 
 

   
Figuur 19, 20 en 21: Verschi l lende correlat ieweergaven 

 

Door middel van meervoudige regressieanalyses is getoetst in hoeverre de dimensies van ethisch 
leiderschap van invloed zijn op de factoren  van ethisch organisatieklimaat. De regressie tussen het 
totaal van ethisch leiderschape en ethisch klimaat, zoals weergegeven in figuur 22, laat zien dat deze 
significant is (F = 202,39, df = 1, 791, p < .001) en dat 20,4% van de verschillen in ethisch klimaat 
voorspeld kunnen worden vanuit ethisch leiderschap (R²adj = .204). De samenhang tussen ethisch 
leiderschap en ethisch klimaat is positief en significant   (β = .28, t = 14.23, p < .001).  In tabel 8 van 
bijlage 8 zijn voor alle dimensies van ethisch leiderschap de regressieanalyses op ethisch 
organisatieklimaat weergegeven. Hierbij valt op dat de onafhankelijke variabele ‘delen van beslissingen’ 
significant is op alle factoren van ethisch klimaat en de grootste positieve samenhang kent met ‘moreel 
besef’ (β = .26, t = 5.85, p < .001) en ‘empathische bezorgdheid’ (β = .26, t = 6.07, p < .001). Ook hebben 
alle dimensies van ethisch leiderschap, behalve ‘zorgzaamheid’, een negatieve samenhang met ‘focus 
op zichzelf’, waarbij ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ de hoogste negatieve samenhang vertoond (β = -
.25, t = -5.47, p < .001). De hoogste positieve samenhang is ook gevonden bij ‘rechtvaardigheid en 
eerlijkheid’, en dan in combinatie met ‘morele motivatie’ (β = .31, t = 7.14, p < .001). 
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Figuur 22: Correlat ie Ethisch leiderschap en Ethisch organisat iekl imaat  
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5. Conclusies 
In dit hoofdstuk zijn de conclusies per deelvraag uitgewerkt, waarna op basis van deze deelconclusies 
de centrale vraag wordt beantwoord.  
 

5.1 Deelvragen 
 

5.1.1 Op welke wijze heeft integer toezicht een positieve invloed op ethisch leiderschap van 

leidinggevenden bij woningcorporaties?  
Een directe relatie tussen integer, of zoals vanuit het literatuuronderzoek is gebleken, ethisch toezicht 
en het ethisch leiderschap van leidinggevenden bij woningcorporaties is moeilijk vast te stellen. Zowel 
vanuit het literatuuronderzoek als de interviews mag worden geconcludeerd dat aspecten als 
voorbeeldgedrag, het disciplineren van het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van de 
organisatie, en het communiceren over ethiek en integriteit een positieve invloed hebben op het ethisch 
leiderschap van leidinggevenden. Aangezien er niet of beperkte contacten zijn tussen leidinggevenden 
en de interne toezichthouders, is deze invloed met name van toepassing op het ethisch leiderschap van 
bestuurders. Met scores van 4,0 en 4,2 op de dimensies rechtvaardigheid en eerlijkheid, en integriteit 
nemen bestuurders een hoge mate van ethisch leiderschap in het voorbeeldgedrag bij hun 
toezichthouders waar. Echter, op het gebied van het communiceren over ethiek en integriteit, ofwel het 
begeleiden van ethisch gedrag, ervaren bestuurders dit, met een gemiddelde van 3,3, niet of in geringe 
mate. Dit is bijzonder gezien de aandacht die integriteit in de corporatiesector de afgelopen jaren heeft 
gehad. Enkele mooie initiatieven daargelaten, komt ook uit de interviews het beeld naar voren dat ethiek 
en integriteit in veel gevallen een verantwoordelijkheid van de bestuurder lijkt te zijn en in mindere mate 
vanuit een raad van commissarissen wordt geïnitieerd. 
 

5.1.2 Zijn leidinggevenden bij woningcorporaties ethische leiders? 
Kijkend naar de resultaten over het ethisch leiderschap dat medewerkers van hun leidinggevende 
ervaren, dan mag worden geconcludeerd dat ook leidinggevenden bij woningcorporaties in hoge mate 
eerlijk en betrouwbaar zijn. Met een verschil van 0.3 op de gedragingen ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ 
en het hebben van ‘aandacht voor duurzaamheid’ scoren zij, met respectievelijk een 4,0 en een 3,3, in 
vergelijking met het onderzoek van Kalshoven et al. (2010), ook hoger dan leidinggevenden bij andere 
organisaties. Echter, op de andere dimensies van ethisch leiderschap nemen medewerkers in gelijke of 
zelfs iets lagere mate ethisch gedrag van hun leidinggevende waar. Ook zijn er in de corporatiesector 
medewerkers die geen of zeer weinig ethisch leiderschap van hun leidinggevende waarnemen. 
Concluderend kan worden gesteld dat er ethisch leiders bij woningcorporaties zijn, maar met gemiddeld 
genomen een 3,6, vertonen leidinggevenden bij corporaties niet meer ethisch leiderschapsgedrag dan 
in andere organisaties of branches. Ook geeft 43% van de medewerkers aan dat hun leidinggevenden 
onder deze norm van 3,6 zit en 11% neemt geen tot neutraal (x <= 3) ethisch leiderschap van hun 
leidinggevende waar.  
 
Dit is dan ook een schokkende conclusie gezien de publieke verontwaardiging over de incidenten bij 
woningcorporaties in de periode 2008-2013, de toename van initiatieven, maatregelen en 
controlesystemen die in de afgelopen jaren over de sector zijn uitgestort, en een hoger ethisch 
bewustzijn en navenant gedrag dat hierdoor verwacht zou mogen worden.  
 

5.1.3 Hebben woningcorporaties een integere organisatiecultuur? 
In het onderzoek is het ethisch organisatieklimaat als zijnde een momentopname van de perceptie van 
de medewerkers van de organisatiecultuur onderzocht. Hierbij kan worden geconcludeerd dat 
medewerkers bij woningcorporaties, met gemiddeld een 3,6, in redelijke mate een moreel dilemma 
herkennen, maar dat er, met gemiddeld een 3,9, in hoge mate bewustzijn is voor de gevolgen en 
effecten die de uitkomsten van een moreel dilemma voor anderen kunnen hebben. Ook is de focus van 
medewerkers bij het beoordelen van een moreel dilemma, met een 3,4 ten opzichte van een 2,4, 
duidelijk meer gericht op anderen en de maatschappij, dan op zichzelf. Dit past ook bij het 
maatschappelijke doel dat woningcorporaties dienen. Opvallend is wel dat 7% van de respondenten 
een hele hoge mate van ‘focus op zichzelf’, binnen de afdeling waarin zij werkzaam zijn, waarnemen. 
Kijkend naar de heersende waarden dan is helder dat, met gemiddeld een 4,1, morele waarden als 
eerlijkheid en integriteit binnen woningcorporaties de prioriteit krijgen boven zaken als macht en 
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controle. Deze conclusie is in lijn met resultaten van ethisch leiderschap waarbij met name eerlijkheid, 
betrouwbaarheid en integriteit in hoge mate worden waargenomen. Als laatste valt op dat het 
daadwerkelijk in de praktijk brengen van ethische intenties, in termen van behulpzaamheid, het nemen 
van verantwoordelijkheid of het overwinnen van verleidingen, bij medewerkers, met een gemiddelde 
van 3,6, in redelijk mate wordt waargenomen. Concluderend kan worden gesteld dat medewerkers bij 
woningcorporaties in redelijk tot hoge mate een ethisch organisatieklimaat ervaren en waarnemen.  
 

5.1.4 Welke factoren van ethisch leiderschap hebben een positieve invloed op de integriteit 

van medewerkers bij woningcorporaties? 
Uit de resultaten van het onderzoek valt duidelijk op te maken dat alle dimensies van ethisch leiderschap 
een positieve invloed hebben op het ethisch klimaat bij woningcorporaties, mits de focus van 
medewerkers is gericht op anderen en de maatschappij, en niet op zichzelf. Dit is tegelijkertijd wat 
impliciet ook verwacht zou mogen worden van een sector met een maatschappelijk doel en de 
medewerkers die er werkzaam zijn. Hoewel met 20,4% het aandeel dat ethisch leiderschap op 
totaalniveau bijdraagt aan het ethisch klimaat aanzienlijk is, zijn het met name de gedragingen 
‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’ en het ‘delen van beslissingen’ van leidinggevenden, die significant 
bijdragen aan een ethisch organisatieklimaat dat gericht is op anderen en de maatschappij.    
 

5.2 Centrale conclusie 
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: wat is de invloed van integer toezicht op ethisch 
leiderschap, en de invloed van ethisch leiderschap op een integere organisatiecultuur bij 
woningcorporaties? In kwalitatieve zin kan vanuit het literatuuronderzoek, van onder meer Heres & Van 
der Wal (2012), Cozijnsen (2012) en Minderman (2012), worden gesteld dat de invloed van ethisch 
toezicht op ethisch leiderschap groot is. Met name vanuit het tonen van voorbeeldgedrag, het 
disciplineren van het bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van woningcorporaties, en het 
expliciet communiceren over ethiek en integriteit, is deze invloed van toezichthouders groot. Zowel het 
beeld dat in de interviews wordt geschetst, als de resultaten van het ethisch leiderschap van 
toezichthouders en leidinggevenden, zoals weergegeven in figuur 11, bevestigen de theorie hierover. 
Ook de invloed van ethisch leiderschap op een ethisch organisatieklimaat, door gedragingen van 
leidinggevenden als ‘rechtvaardigheid en eerlijkheid’, het ‘begeleiden van ethisch gedrag’ en het ‘delen 
van beslissingen’, is aanzienlijk. Hoewel deze dimensies van ethisch leiderschap bij leidinggevenden 
van woningcorporaties door hun medewerkers in redelijk tot hoge mate worden waargenomen, valt op 
dat leidinggevenden bij woningcorporaties, met totaalgemiddeld van 3,6, niet meer of minder ethisch 
leiderschapsgedrag vertonen dan leidinggevenden in andere sectoren. 11% Van de werknemers geeft 
zelfs aan geen tot neutraal ethisch leiderschapsgedrag van hun leidinggevende waar te nemen. Ook is 
duidelijk geworden dat, op het begeleiden van ethisch gedrag, met een gemiddelde score van 3,3, nog 
veel winst te behalen valt. Dit betekent dat er meer gecommuniceerd en gesproken moet worden over 
de regels en normen met betrekking tot integriteit en dat ethisch verantwoordelijk gedrag van 
medewerkers beloond moet worden.  

  



 40 

 
 

6. Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

6.1 Ethisch leiderschap als controlesysteem vanuit het gevolgenperspectief 
De afgelopen jaren zijn er in de woningcorporatiesector verschillende controlesystemen ingevoerd. 
Deze controls, zoals een fit- en propertoets of de Governancecode Woningcorporaties 2015, hebben 
ook als doel om integriteit en het moreel gedrag te bevorderen. Deze controls zijn echter vanuit het 
beginselenperspectief van ethiek ingevoerd. De resultaten van dit onderzoek hebben dan ook 
aangetoond dat met al deze maatregelen en controlesystemen toezichthouders en leidinggevenden bij 
woningcorporaties niet meer ethisch leiderschap vertonen dan leidinggevenden in andere sectoren. 
Bestuurders  en medewerkers geven zelfs in respectievelijk 40% en 43% van de gevallen aan dat hun 
toezichthouder danwel leidinggevende onder het gemiddelde c.q. de norm van 3,6 zit. Dit onderzoek 
laat zien dat juist een hoge mate van ethisch leiderschap in organisaties zowel het moreel gedrag van 
leidinggevenden zelf vergroot, alsook een positieve uitwerking heeft op de ethische besluitvorming, 
motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast heeft ethisch leiderschap een positief effect 
op het ethisch organisatieklimaat. Ethisch leiderschap zou daarom binnen woningcorporaties ingevoerd 
moeten worden als controlesysteem vanuit het gevolgenperspectief. Het bevorderen van de 
verschillende dimensies van ethisch leiderschap, door middel van training en opleiding, maar ook bij 
selectie en beoordeling, versterkt dit leiderschap. Hier ligt dan ook een kans en een verantwoordelijkheid 
van Aedes als koepelorganisatie van woningcorporaties. De ELW kan hierbij als hét instrument worden 
ingezet om het daadwerkelijk waarneembare gedrag van leidinggevenden door medewerkers in kaart 
te brengen. Hierdoor kan in de toekomst dan ook worden aangetoond dat toezichthouders en 
leidinggevenden bij woningcorporaties meer ethisch leiderschap vertonen dan leidinggevenden in 
andere sectoren.  
 

6.2 Moreel voorbeeldgedrag als onderwerp van gesprek tussen toezichthouders, 

bestuurders en leidinggevenden  
Het onderzoek heeft aangetoond dat het gedrag van leidinggevenden, in zowel directe zin als in de 
context van de interne toezichthouder naar bestuurders, een groot effect heeft op hun volgers. Welke 
gedrags- of integriteitscodes ook worden gehanteerd, het waargenomen gedrag van leidinggevenden 
bepaalt in grote mate het vertrouwen dat medewerkers hebben in het management, hun prosociaal 
gedrag richting collega’s, en hun affectieve betrokkenheid naar de organisatie. Het is daarom ook niet 
van belang in hoeverre niet-ethisch gedrag in bijvoorbeeld juridische zin ‘fout’ is. Het morele gedrag van 
toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden heeft een cascade-effect dat in bijna alle lagen van 
de organisatie doordringt. In aanvulling op de Governancecode Woningcorporaties 2015, waarin vanuit 
een beginselenperspectief invulling wordt gegeven aan de voorbeeldfunctie van interne toezichthouders 
en bestuurders, zou daarom het daadwerkelijk waarneembare gedrag in moreel opzicht een onderwerp 
van gesprek moeten zijn tussen leden van de raad van commissarissen, bestuurders en 
leidinggevenden. Met name om te voorkomen dat ethiek en integriteit binnen woningcorporaties alleen 
‘het feestje’ van bestuurders is. Hoewel dit kan raken aan de motivatie, normen en overtuigingen van 
personen, kan een intervisie-achtige setting hier een passende vorm voor zijn.  
 

6.3 Ethiek en integriteit als onderwerp van gesprek binnen woningcorporaties 
De resultaten van het onderzoek hebben laten zien dat gedragingen van leidinggevenden als 
rechtvaardigheid en eerlijkheid, integriteit en zorgzaamheid door medewerkers gemiddeld genomen in 
hoge mate worden waargenomen. Dit is echter in veel mindere mate het geval voor het begeleiden van 
ethisch gedrag. In vergelijking met leidinggevenden in andere sectoren geven leidinggevenden binnen 
woningcorporaties zelfs minder aandacht hieraan. Een aantal mooie voorbeelden daargelaten, wordt er 
gewoonweg weinig gecommuniceerd over de regels met betrekking tot integriteit en het belonen van 
ethisch verantwoord gedrag. Hieraan dient dan ook veel meer aandacht te worden besteed. Het 
aangaan van het gesprek over ethiek en integriteit moet hierbij niet alleen bedoeld zijn om de codes en 
normen aan medewerkers uit te leggen, maar het doel hiervan is, zoals een van de geïnterviewde 
bestuurders treffend zei: “dat medewerkers, als ze zich op het hellend vlak begeven, gaan klankborden 
in de organisatie.”. Door middel van workshops, waarin het gesprek wordt aangegaan over morele 
dilemma’s, normen en waarden, wordt het bewustzijn met betrekking tot integriteit vergroot, kan het 
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herkennen van morele dilemma’s worden getraind, en kunnen daadwerkelijke handelswijzen worden 
geëvalueerd.   
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7. Discussie 
Het doel van het onderzoek was om uitspraken te kunnen doen over de hele woningcorporatiesector. 
Hiervoor was een zo groot mogelijke respons noodzakelijk. Door corporatiebestuurders aan te schrijven, 
om hen te vragen of zij met hun corporatie deel wilden nemen aan het onderzoek, konden zo veel 
mogelijk medewerkers direct worden benaderd. Gezien het aantal van meer dan 40 bestuurders en 
meer dan 790 medewerkers dat de enquête uiteindelijk heeft ingevuld, heeft deze strategie zeker 
gewerkt. Echter, de keerzijde hiervan was dat bestuurders die zelf minder waarde hechten aan ethiek 
en integriteit, door niet te reageren of te bedanken, hun medewerkers niet de kans gaven om deel te 
nemen aan het onderzoek. Met andere woorden: het is mogelijk dat de 49 deelnemende corporaties de 
‘beste jongetjes van de klas’ zijn. Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek dan ook niet volledig 
betrouwbaar en generaliseerbaar naar de gehele corporatiesector. Dit zou overigens de conclusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek alleen maar sterker maken. Om dit probleem te verhelpen en de 
resultaten van dit onderzoek, qua betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid, te valideren zou een 
vervolgonderzoek deze ‘poortwachtersfunctie’ van bestuurders niet moeten hanteren.  
 
Daarnaast is in de eerste brief aan bestuurders en de uitnodigingen aan corporatiemedewerkers 
aangegeven dat onder de deelnemers een draadloze speaker zou worden verloot. Dit goed bedoelde 
bedankje bleek een week na het uitzetten van de eerste vragenlijsten al voor discussie te zorgen. In de 
integriteitscode van een van de deelnemende corporaties stond dat zij de absolute nullijn voor giften en 
geschenken hanteerden. Deelname aan een onderzoek naar ethiek en integriteit zorgde, hoe ironisch 
ook, door het mogelijk aanbieden van dit bedankje, hiermee bij deze corporatie zelf voor een moreel 
dilemma. Om de discussie hierover weg te nemen is de verloting van het cadeau dan ook meteen 
gestaakt en uit de uitnodiging voor deelname gehaald. De respondenten die inmiddels de enquête al 
hadden ingevuld zijn hierover geïnformeerd, met daarbij een excuses voor het mogelijke ontstane 
dilemma.  
 
Wetenschappelijk gezien mag de vraag worden gesteld in hoeverre de directe relatie tussen ethisch 
toezicht en ethisch leiderschap is aangetoond. Vanuit het literatuuronderzoek mag worden 
geconcludeerd dat het gedrag van toezichthouders een cascade-effect heeft op alle lagen van de 
organisatie. Dit wordt ondersteund door het beeld dat vanuit de interviews met bestuurders naar voren 
komt en de resultaten van ethisch leiderschap van toezichthouders en leidinggevenden. Echter, in welke 
mate ethisch toezicht invloed heeft op ethisch leiderschap is in dit onderzoek niet vast komen te staan. 
 
Ook is de vraag of het gebruik van de Ethical Climate Index (ECI) van Arnaud & Schminke (2010) een 
gelukkige keuze is geweest. Dit instrument is, voor zover de resultaten openbaar beschikbaar zijn, niet 
in Nederland ingezet om het ethisch klimaat van organisaties in kaart te brengen. In tegenstelling tot de 
Ethical Leadership at Work (ELW) van Kalshoven et al. (2010), is het daarom niet mogelijk gebleken 
een vergelijking tussen het ethisch klimaat van woningcorporaties versus andere Nederlandse 
organisaties te maken. Ook is het, door de procesmatige opzet van de ECI, niet mogelijk een totaalscore 
of norm voor ethisch klimaat bij woningcorporaties te stellen.  
 
Uiteindelijk kan worden vastgesteld dat dit onderzoek een van de weinige onderzoeken is naar het 
gedrag van leidinggevenden binnen de woningcorporatiesector en uniek is vanuit de invalshoek van 
ethisch leiderschap van interne toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden. Toekomstig 
onderzoek op dit gebied zou met name van meerwaarde kunnen zijn door de progressie van ethisch 
leiderschap bij woningcorporaties te onderzoeken.   
 
Voor mij persoonlijk was deze scriptie een grote uitdaging. Mijn persoonlijke leerdoel was, als afsluiting 
van mijn MBA, om naast de kleinere, vaak kwalitatieve, onderzoeken vanuit de masterclasses, dit keer 
een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Met name om de beelden, verwachtingen en gevoelens die 
met een onderwerp als leiderschap en integriteit gepaard gaan, te kunnen staven met daadwerkelijk 
onderbouwde uitkomsten. Daarnaast wilde ik, buiten de corporaties waar ikzelf werkzaam ben geweest, 
meer inzicht hebben in hoe medewerkers het leiderschap van hun leidinggevende ervaren. Hoewel met 
name de statistische analyse van het onderzoek soms voor hoofdbrekende situaties heeft gezorgd, kan 
ik aan het eind van dit onderzoek vaststellen dat ik beide leerdoelen heb gehaald. Het heeft mij doen 
groeien als onderzoeker en professional en zeker ook als mens, in het blijven najagen van je dromen 
en doelen, het tonen van doorzettingsvermogen en in het aangaan van relaties met anderen.   
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DIMENSIE Α-WAARDE TOEZICHTHOUDERS Α-WAARDE LEIDINGGEVENDEN 

EERLIJKHEID .918 .950 

INTEGRITEIT .981 .957 

ZORGZAAMHEID .825 .918 

VERDUIDELIJKEN .833 .895 

BEGELEIDEN .896 .934 

DUURZAAMHEID .849 .892 

DELEN .828 .814 

Tabel 1: Cronbach’s Alfa-waarden ELW voor toezichthouders en leidinggevenden  

 

DIMENSIE N M SD MIN/MAX 1 2 3 4 5 6 

1. EERLIJKHEID 44 3,96 0,66 2,2 - 5       
2. INTEGRITEIT 44 4,16 0,91 1 - 5 ,40**      
3. ZORGZAAMHEID 44 3,62 0,72 1 - 4,9 ,45** ,72**     
4. VERDUIDELIJKEN 44 3,33 0,73 1 - 4,6 ,44** ,51** ,60**    
5. BEGELEIDEN 43 3,27 0,73 1,3 - 4,6 ,41** ,51** ,71** ,70**   
6. DUURZAAMHEID 43 3,22 0,76 1 - 4,3 ,33** ,51** ,62** ,56** ,74**  
7. DELEN 43 3,80 0,65 1,7 - 5 ,48** ,61** ,71** ,70** ,67** ,58** 
EL TOTAAL 43 3,62         

Tabel 2: Resultaten ethisch leiderschap toezichthouders  

**.  < 0.01 level (2 -tai led).  

 

DIMENSIE N M SD MIN/MAX 1 2 3 4 5 6 

1. EERLIJKHEID 848 3,96 0,77 1 – 5       
2. INTEGRITEIT 871 3,79 0,82 1 – 5 ,49**      
3. ZORGZAAMHEID 876 3,71 0,81 1 – 5 ,55** ,68**     
4. VERDUIDELIJKEN 843 3,61 0,68 1 – 5 ,41** .56** ,53**    
5. BEGELEIDEN 825 3,32 0,74 1 – 5 ,36** ,47 ,50** ,58**   
6. DUURZAAMHEID 825 3,25 0,78 1 – 5 ,28** ,36 ,34** ,36** ,50**  
7. DELEN 810 3,63 0,60 1,17 – 5 ,56** ,44 ,51 ,43** ,38** ,36** 
EL TOTAAL 810 3,62         
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Tabel 3: Resultaten ethisch leiderschap leidinggevenden  

**.  < 0.01 level (2 -tai led).  

 

FACTOR Α-WAARDE 
BESTUURDERS 

Α-WAARDE MEDEWERKERS 

MORELE GEVOELIGHEID -  MOREEL BESEF .825 .808 

MORELE GEVOELIGHEID -  EMPATHISCHE BEZORGDHEID .909 .866 

MOREEL OORDEEL - FOCUS OP ZICHZELF .755 .897 

MOREEL OORDEEL - FOCUS OP ANDEREN .556 .770 

MORELE MOTIVATIE .633 .852 

MOREEL KARAKTER .410 .701 

Tabel 4: Cronbach’s Alfa -waarden ECI voor bestuurders en medewerkers  

 

FACTOR N M SD MIN/MAX 1 2 3 4 5 

1. MG -  MOREEL BESEF 43 3,53 0,61 2 - 5      
2. MG -  EMPATHISCHE BEZORGDHEID 43 4,15 0,60 2 - 5 ,48**     
3. MO - FOCUS OP ZICHZELF 41 2,17 0,58 1 - 3,3 -,42** -,06    
4. MO - FOCUS OP ANDEREN 41 3,64 0,52 2,3 - 5 ,35* ,32* -,08   
5. MORELE MOTIVATIE 40 4,23 0,51 3 - 5 ,08 ,09 -,24 ,13  
6. MOREEL KARAKTER 40 3,63 0,42 2,3 - 4,3 ,49** ,36* -.43** ,34* ,32* 

Tabel 5: Resultaten ethisch organisat iekl imaat bestuurders  

*.  Correlat ion is signif icant at the 0.05 level (2 -tai led).   

**.  Correlat ion is signif icant at the 0.01 level (2 -tai led).   

 

FACTOR N M SD MIN/MAX 1 2 3 4 5 

1. MG -  MOREEL BESEF 798 3,59 0,63 1 - 5      
2. MG -  EMPATHISCHE BEZORGDHEID 798 3,87 0,61 1 - 5 ,56**     
3. MO - FOCUS OP ZICHZELF 795 2,41 0,84 1 - 5 -,45** -,45**    
4. MO - FOCUS OP ANDEREN 795 3,48 0,67 1 - 5 ,39** ,42** -,38**   
5. MORELE MOTIVATIE 795 4,06 0,80 1 - 5 ,35** ,42** -,49** ,28**  
6. MOREEL KARAKTER 793 3,56 0,57 1 - 5 ,44** ,49** -,48** ,44** ,36** 

Tabel 6: Resultaten ethisch organisat iekl imaat medewerkers  

**.  Correlat ion is signif icant at the 0.01 level (2 -tai led).   

 

DIMENSIE/FACTOR EERLIJKHEI
D  

INTEGRITEIT ZORGZAAMH
EID 

VERDUIDELI
JKEN 

BEGELEIDEN DUURZAAMH
EID 

DELEN 

MG -  MOREEL BESEF ,24** ,24** ,25** ,24** ,31** ,25** ,35** 

MG -  EMPATHISCHE 
BEZORGDHEID 

,28** ,25** ,31** ,25** ,27** ,25** ,38** 

MO - FOCUS OP 
ZICHZELF 

-38** -28** -28** -25** -29** -25** -36** 

MO - FOCUS OP 
ANDEREN 

,25** ,22** ,21** ,23** ,27** ,25** ,26** 

MORELE MOTIVATIE ,37** ,25** ,25** ,25** ,19** ,18** ,38** 

MOREEL KARAKTER ,28** ,22** ,19** ,26** ,27** ,24** ,31** 

Tabel 7: Correlat ies ethisch organisat iekl imaat en ethisch organisat iekl imaat  

**.  Correlat ion is signif icant at the 0.01 level (2 -tai led).   

 

VOORSPELLENDE VARIABELEN MG -  
MOREEL 
BESEF 

MG -  
EMPATHISCHE 
BEZORGDHEID 

MO - FOCUS 
OP ZICHZELF 

MO - FOCUS 
OP ANDEREN 

MORELE 
MOTIVATIE 

MOREEL 
KARAKTER 

EERLIJKHEID .01 .04 -.25*** .11** .31*** .11** 

INTEGRITEIT .02 -.01 -.06 .03 .02 .03 

ZORGZAAMHEID -.01 .07 .05 -.04 -.04 -.09* 

VERDUIDELIJKEN .01 .02 -.00 .05 .12* .08* 

BEGELEIDEN .14*** .07 -.13** .11** .03 .08* 

DUURZAAMHEID .05 .05 -.07 .10** .04 .06* 

DELEN .26*** .26*** -.23*** .11* .24*** .16*** 

R²   

F 

N        

.16*** 

21,98 

790 

.17*** 

24,35 

790 

.19*** 

27,54 

787 

.12*** 

16,04 

787 

.23*** 

34,26 

787 

.14*** 

19,79 
785 

Tabel 8: Regressieresultaten met de factoren van ethisch organisat iekl imaat als afhankeli jke variabele  

*.  Correlat ion is signif icant at the 0.05 level  

**.  Correlat ion is signif icant at the 0.01 level  

***.  Correlat ion is signif icant at the 0.001 level  


