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CONTEXT
Binnenkort organiseert Stichting Een-Twee 
een bijeenkomst met als thema ‘Impact op 
maatschappelijke integriteit’. Deze Happy Feet 
bijeenkomst is het begin van een ontdekkingsreis naar 
de betekenis en de invulling van dit thema. Een proces 
vergelijkbaar met de eerste jaren van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Wie wist 15 jaar geleden 
welke betekenis aan dit onderwerp kon worden 
gegeven. Ondertussen zijn de kaders steeds duidelijker 
en is het onderwerp gearriveerd in de bestuurskamers. 
De met een Oscar onderscheidde animatiefilm Happy 
Feet geeft inspiratie voor een reis die is gericht op 
ontwikkeling en verbetering voor ons allemaal. 

ONTDEKKINGSREIS
In Happy Feet wordt de kijker meegenomen naar 
een kolonie van keizerspinguïns. Deze prachtige 
dieren hebben een bijzondere kwaliteit: zij kunnen 
mooi zingen. Keizerspinguïn Muble wordt geboren 
en blijkt tot afschuw van de bestaande orde een 
vreselijk stem te hebben. Wel beschikt hij over een 
ander talent. Hij kan heel goed tapdansen. Dit talent 
wordt echter niet gewaardeerd door het bestuur 
in de kolonie. Dit leidt zelfs tot spanningen in de 
keizerspinguïnbestuurskamer. Dat er bijna geen 
voedsel meer beschikbaar is in de kolonie wordt 
ook toegeschreven aan de komst van Muble. De 
bestuurskamer besluit Muble te verbannen uit de 
kolonie aangezien hij een bedreiging vormt voor de 
voedselvoorziening en daarmee ook voor de positie 
van de bestuurders zelf. Muble gaat, met een aantal 
bondgenoten, op onderzoek naar het tekort aan 
voedsel. Uiteindelijk is hij op zichzelf aangewezen 

om het probleem van de kolonie op te lossen. 
Vanzelfsprekend komen zijn bijzondere kwaliteiten 
als tapdanser goed van pas bij de kennismaking 
met de mensen die de oceanen overbevissen en 
daardoor voor een tekort aan voedsel zorgen in 
de kolonie. Bij zijn terugkeer in de kolonie ziet de 
ook de bestuurskamer schoorvoetend in dat het 
gezamenlijk tapdansen een bijdrage levert aan het 
oplossen van het voedsel tekort in de kolonie. Op 
deze wijze maakt Muble op zijn eigen wijze impact op 
maatschappelijke integriteit doordat hij mensen en zijn 
eigen keizerspinguïnkolonie het inzicht verschaft dat 
overbevissing schadelijk is voor grotere geheel van de 
natuur op aarde.
 

IMPACT
De tagline van de film Happy Feet is ‘It takes a hero 
to change the world.’ En een held worden doe je niet 
zomaar. Het vraagt om impact en zo het verschil te 
maken. Wat is impact dan? Dit betekent van nature 
invloed uitoefenen op anderen en als autoriteit 
geaccepteerd worden. Het moment van raken van 
de bal is de andere betekenis die net zo treffend is 
en significant effect heeft. Feitelijk gaat hier over 
persoonlijk leiderschap. Met andere woorden durven 
dromen om op en vernieuwende manier naar gewone 
zaken in het leven te kijken en iets mee te doen 
voor andere mensen. Dat betekent ook loslaten van 
het ego en kwaliteiten inzetten ten dienste van de 
samenleving. Voorwaar geen gemakkelijke opgave 
als dat ook betekent dat afscheid wordt genomen 



Stichting Een-Twee is een opleidings- en 
ontwikkelingsinstituut voor iedereen die  
wil veranderen. De missie van Stichting Een-Twee: 
‘Van ambities succes maken’. 

Stichting Een-Twee heeft twee doelstellingen: 
• Samenbrengen van professionals uit diverse 

disciplines waardoor een creatief kader ontstaat 
voor vernieuwende oplossingen van complexe 
vraagstukken;

• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en 
ontwikkelen van professionele vaardigheden, 
verbonden met thema’s die relevant zijn in en voor 
het publieke domein.

van bestaande zekerheden. Dit heeft daadwerkelijk 
impact op de eigen manier van leven en juist vanuit 
deze beleving kan maatschappelijke impact worden 
gemaakt op onderwerpen die ertoe doen.

MAATSCHAPPELIJK
Wat zijn dan voorbeelden van maatschappelijke 
onderwerpen die ertoe doen? De pensioensector 
worstelt al jaren met het maken van keuzes met 
betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. En wat 
te denken van de worsteling van de banken om het 
wantrouwen te herstellen dat is ontstaan gedurende 
de kredietcrisis. Maar ook de opvang en begeleiding 
van vluchtelingen is een maatschappelijk relevant 
thema. Welke belangen gaan hiermee gepaard en hoe 
regelen wij dit met elkaar op een fatsoenlijk manier. 
En hoe gaan wij mede in relatie tot voorgaande om 
met internationale financiering van ontwikkelingswerk. 
Ook de waterveiligheid in Nederland in relatie tot 
klimaatverandering is een thema dat speelt. Ook 
de trustkantoren die zich sterk maken voor het 
vestigingsklimaat in Nederland en die tegelijkertijd in 
het beklaagdenbankje zitten in relatie tot het thema 
belastingmoraal, zijn een dilemma. En hoe zit het met 
de media? Doen zij aan onafhankelijke nieuwsgaring 
of zijn zij medeverantwoordelijk voor het ontstaan van 
nepnieuws. Zomaar een paar onderwerpen die impact 
op ons hebben, die maatschappelijk relevant zijn en 
die gerelateerd zijn aan integer gedrag.

INTEGRITEIT
Gedrag & cultuur mede in relatie tot integriteit neemt 
op dit moment een enorme vlucht. Iedereen zegt het 
belangrijk te vinden en de seminars en bijeenkomsten 
schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Toezichthouders als DNB en AFM dragen hun steentje 
bij. Recent kondigde DNB aan rondetafelbijeenkomsten 
te gaan organiseren over maatschappelijke 
betamelijkheid. Ook de woorden ethiek, moraliteit, 
waarden en normen duiken te pas en te onpas op. 
Alhoewel de economie weinig last heeft van inflatie 
lijken deze begrippen daar des te meer aan onderhevig 
te zijn. Ook dient gewaakt te worden voor integritisme, 
met andere woorden veralgemeniseren van dit begrip 
zodat op elk incident het etiket integriteit kan worden 
geplakt, terwijl er feitelijk iets anders aan de hand is. 
Kortom voldoende stof tot nadenken vanuit dilemma’s 
die zich voordoen vanuit de praktijk. De deelnemers 
van Stichting Een-Twee dansen op hun eigen manier 
in relatie tot impact op maatschappelijke integriteit. 
Uiteindelijk gaat het daar ook om, weten je wie je bent 
en weten wat je doet, zowel persoonlijk, professioneel 
als in het publieke domein. 
Dan ben je een echte Happy Feet!
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