
Integriteit, Vanzelfsprekend ! 
 

Zeven stappen model “Morele Oordeelsvorming” 

 
 
 
Stap 1: 
Voor welke beslissing sta ik / welke beslissing moet ik nemen?  
Beschrijf de problematiek vanuit een persoonlijk perspectief en geef nauwkeurig aan welke 
handeling wordt overwogen. Iets niet doen kan in voorkomende gevallen ook een handeling 
zijn.  
Formuleer de vraag als volgt: Behoor ik X te doen / na te laten? Van belang is dat de 
geformuleerde vraag alleen beantwoord kan worden met het antwoord ja of nee.   
 
Stap 2: 
Wie zijn er bij mijn beslissing betrokken / wie zijn de belanghebbenden? 
Maak een inventarisatie van alle partijen, individuen en instanties wiens belangen bij de 
beslissing in het spel zijn of van wie het welzijn door de beslissing wordt geraakt.  
(= alle partijen die de gevolgen ondergaan van wat jij doet)  
 
 
Stap 3: 
Wie neemt de beslissing?  
 
Stap 4: 
Heb ik meer informatie nodig om een verantwoorde beslissing te nemen / wat 
zeggen de beroepsregels, bedrijfscodes of andere bindende voorschriften? 
Zijn er kaders die behulpzaam kunnen zijn bij de beslissing, bijvoorbeeld beroepsregels, 
bedrijfscodes of bepalingen die voortkomen uit richtlijnen of wettelijke kaders (staat hier nog 
iets in de gedragscode?). 
 
 
Stap 5: 
Wat zijn de argumenten / welke argumenten kunnen worden aangevoerd? 
Om een positie te bepalen – iets doen of nalaten- moet ik argumenten kunnen geven die ook 
voor anderen overtuigend kunnen zijn. Ook moet ik aandacht besteden aan de argumenten 
die tegen mijn standpunt kunnen worden ingebracht; niet om ze volledig onschadelijk te 
maken maar om te laten zien dat ze in de overweging zijn meegenomen en om in de 
conclusie aan te kunnen geven hoe ik recht wil doen aan de tegenargumenten.  
 
Inventariseer de argumenten zowel pro als contra de in stap 1 geformuleerde beslissing / 
handeling. Maak een overzicht met twee kolommen, aan de ene kant de argumenten die voor 
de beslissing / handeling pleiten en aan de andere kant de tegen argumenten.  
 
Check of alle belanghebbenden uit stap 2 ook terugkomen in de argumentatie.  
 
Stap 6: 
Tot welke conclusie kom ik / wat is mijn conclusie? 
Zijn eenmaal de argumenten voor en tegen uitgewisseld en gewogen, dan kan en moet er een 
duidelijke conclusie worden geformuleerd.  
 
Geef aan welke argumenten hierbij de doorslag hebben gegeven. (ná stap 5, nog even terug 
naar stap 2 en 3. Hebben we alles “meegenomen”?)  
 
Stap 7: 
Ik peil bij mezelf of ik me goed voel over de genomen beslissing (of niet!) / doe ik 
het ook? 
Sta ik achter mijn conclusie? Kan ik mezelf in de spiegel blijven aankijken? Ga ik het 
daadwerkelijk doen (toets aan morele intuïtie). 
 


