
Lunchvoorstelling  
Broodje Ethiek 
 
 “Broodje Ethiek? Is dat niet dat 
broodje waar je altijd heel lang op moet 
kauwen? En dat dan nog moeilijk te 
verteren is?”  
“Nee, dit is de luchtige variant.” 
Nieuwsgierigheid is het beleg. Waarom 
doen we de dingen zoals we ze doen?  
 
Veel mensen hebben bij ethiek de 
associatie dat het moeilijk is en over 
lastige dilemma’s gaat. Tijdens deze 
voorstelling laten we zien dat ethiek van 
alledag en iedereen is.  En dat het ook 
leuk kan zijn om het er met elkaar over 
te hebben. Zonder te oordelen.  
 
Veel organisaties willen wel graag ”iets 
met ethiek”, maar vinden het lastig een 
ingang te vinden om ethiek bespreekbaar 
te maken. Als het gebeurt, gaat het vaak 
om problemen. Deze lunchvoorstelling 
biedt gespreksstof waardoor 
medewerkers op een meer luchtige 
manier over ethiek gaan praten en 
nadenken.  

 
Met een acteur spelen we een aantal 
alledag-ethiek situaties.  Naar aanleiding 
daarvan hebben we een gesprek waarin 
nieuwsgierigheid de leidraad is.  
Dit doen we tijdens de lunch. 
 
“Eén broodje kroket graag… of nee, doe 
toch maar een broodje ethiek.” 
	

	
 
Begeleiding: Marita van Rijs (trainer) 

en Eric Veldman (acteur) 
Duur:  30 minuten inclusief 

nagesprek.  
Tijdstip: tijdens de lunch. 
Locatie: op locatie.  
Doel: praten over ethiek is 

dagelijkse kost, zinvol en 
kan ook leuk zijn 

Prijs: maximaal € 500,- 
afhankelijk van eventueel 
vervolgtraject. 

Voor wie: iedereen in de organisatie  

 

 
 
 

 
De goede intentie 
Iedereen heeft de intentie het goede te 
doen. Dat is mijn uitgangspunt. Maar: 
goede bedoelingen leiden niet altijd tot 
de beste resultaten.  Ik leer 
medewerkers en teams goede 
beslissingen te nemen op basis van 
inzichten uit de ethiek.  
 
Over Marita van Rijs. 
Sinds 1987 werk ik als trainer. Als 
afgestudeerde ethica loopt de vraag wat 
is het goede om te doen als een rode 
draad door al mijn trainingen. Mijn 
ervaring heb ik opgedaan in zowel profit- 
als non-profit organisaties, zakelijke 
dienstverlening, overheid en zorg. 
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