
Mijn Test

Omgaan met dilemma’s in mijn werk.  
Hoeveel gevoel voor ethiek heb ik?

VRAAG 1  Er komt een klacht over mij 

binnen en mijn baas neemt gelijk aan dat het 

helemaal waar is.

A   Als ik zo benaderd word, wil ik niet eens praten.

B   Ik leg rustig uit dat de zaak veel 

genuanceerder ligt.

C   Ik bel de klager op om dit zelf te bespreken.

VRAAG 2  Mijn collega heeft zich ziek gemeld 

en opeens zie ik hem schaatsen.

A   Ik bemoei me niet met zijn zaken, dus ik 

doe net of ik hem niet gezien heb.

B   Ik ga op hem af en vraag hoe het met  

hem gaat.

C   Ik vertel dit voorval aan de manager.

VRAAG 3  Er wordt een mail rondgestuurd  

met een foto van mijn hoofd op een  

naaktfoto van een ander. 

A   Ik zoek tot op de bodem uit wie dit  

geflikt heeft.

B   Ik vraag mijn leidinggevende hoe  

hiermee om te gaan.

C   Ik mail er gelijk als grap over  

heen dat ik erg trots ben op dit  

slanke lijf.

VRAAG 4  Ik kom de koffiekamer binnen en 

gelijk wordt het onaangenaam stil.

A   Ik zeg: ‘Gaat het soms over mij? Vertel dan 

maar gelijk wat er is.’

B   Het geeft me een ‘niet-pluis-gevoel’, maar 

ik weet niet wat ik moet doen.

C   Ik voel me heel onaangenaam getroffen en 

vertrek gelijk weer.

VRAAG 5  Ik zie voor de zoveelste keer dat 

collega Leo collega Mark niet serieus neemt. 

Mark loopt teleurgesteld weg.

A   Op het eerstvolgende werkoverleg stel ik 

omgaan met elkaar aan de orde.

B   Ik spreek Leo er op een rustig moment  

over aan.

C   Ik zie het weer gebeuren, maar ik weet niet 

wat ik moet doen. 

Werknemers hebben in hun werk regelmatig  

te maken met dilemma’s die ethisch van  

aard zijn. We staan hier niet altijd bij stil.  

Het risico daarvan is dat de wijze van werken 

een gewoonte wordt. En dat daarmee goede 

alternatieven onbesproken blijven. Met onder-

staande test kunt u nagaan hoe het met uw 

ethische gevoeligheid gesteld is. Hoe staat u 

eigenlijk in uw werk? En welke uitdagingen 

brengt dat met zich mee? Op de volgende pagina 

vindt u een korte uitslag, waaruit blijkt wat  

voor type werknemer u ethisch gezien bent.  

Een uitgebreidere omschrijving vindt u op  

www.MijnVakbond.NL. Daar kunt u via het 

forum ook inhoudelijk op de test reageren.
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VRAAG 6  Mijn baas vraagt me niet naar de 

bijscholingscursus te gaan. Ik moet een  

zieke collega vervangen. 

A   Ik krijg al zo weinig gelegenheid tot 

bijscholing, dus deze cursus laat ik niet 

voorbij gaan.

B   Door andere oplossingen voor te dragen, 

probeer ik mijn scholingsdag door te  

laten gaan.

C   Ik bied aan nu te werken, als ik maar 

garantie krijg dat ik de volgende keer  

wel mee mag doen.

VRAAG 7  Mijn collega fantaseert wel  

heel veel en ik weet dat de grote verhalen  

van haar niet waar zijn. 

A   Ik laat haar weten dat ik hier niet aan  

mee doe. Als anderen vragen stellen,  

zeg ik de waarheid.

B   Ik probeer te achterhalen waarom zij dit 

doet en ik bespreek mogelijke gevolgen  

van haar gedrag.

C   Zij mag van mij fantaseren, zolang ze  

mij er maar niet bij betrekt. 

VRAAG 8  Collega’s maken plannen  

om gezamenlijk naar een populaire  

vakbeurs te gaan, maar ze vragen mij  

niet mee.

A   Ik vraag aan de leidinggevende of  

dit een bedrijfsuitje is en zeg dat dan 

iedereen mee moet kunnen.

B   Ik vraag aan hen of het voor iedereen 

mogelijk is om zich aan te sluiten.

C   Ik voel me buitengesloten en loop 

teleurgesteld weg.

VRAAG 9  Voor mijn collega’s kan ik het nooit 

goed genoeg doen. Ze hebben altijd wel wat 

aan te merken.

A   Het maakt mij niets uit wat zij zeggen;  

ik doe gewoon wat ik goed vind.

B   Hun opmerkingen neem ik serieus, maar 

ik leg wel uit dat ik hun benadering erg 

negatief vind.

C   De volgende keer geef ik gelijk ‘lik op stuk’.

VRAAG 10  Doordat een collega een wit voetje 

heeft gehaald bij de baas ben ik altijd de klos 

bij vervelende klusjes.

A   Dat accepteer ik niet en ik vraag 

overplaatsing aan.

B   Bij een werkbespreking probeer ik dit 

bespreekbaar te maken.

C   De volgende keer weiger ik en ik zeg dat 

mijn collega het maar moet doen.

VRAAG 11  Eén team binnen het bedrijf werkt 

heel anders dan de rest van de organisatie. 

Dat levert verwarring op voor de klanten. 

A   Dat team moet aangepakt worden, zodat  

zij op dezelfde manier gaan werken.

B   Ik kijk eerst welke zaken daar misschien 

beter gaan en welke juist niet. Daarna stem 

ik alles op elkaar af.

C   Ik bespreek in het betreffende team de ver-

schillen en probeer tot afspraken te komen.

VRAAG 12  De nieuwe jonge baas zien we niet 

zitten en in het team spreken we af zo min 

mogelijk mee te gaan met vernieuwingen. 

A   Dit zijn de consequenties dat de organisatie 

ons een baas geeft die we niet willen.

B   Per situatie kijk ik of ik me aan die  

afspraak houd.

C   Als zij zich bewezen heeft, draaien we wel bij.

KoRte uitsLAG

Mensen die het meest A hebben gescoord, 

kijken met een principiële blik naar situaties 

die op ze afkomen. Let op de nuances die er 

ook kunnen zijn.

Wie het meest B heeft gescoord, benadert 

zaken vanuit een breed perspectief. Zij 

houden met veel kanten rekening. Soms kan 

dat wel ingewikkeld zijn.

Het meest C gescoord duidt op een 

praktische en pragmatische aanpak. Deze 

persoon kijkt wat er in die situatie past en 

voert het dan uit. Dit hoeft niet altijd aan te 

sluiten bij de opvatting van collega’s. 

Benieuwd naar de uitgebreide score? Ga dan 

naar www.MijnVakbond.NL. U kunt daar ook 

inhoudelijk reageren. En maak tevens kans 

op een gratis workshop ethiek voor het hele 

team of uw organisatie.
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