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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift 

Contagious business: when we copy unethical behavior 

van  

Sanne Nienke Ponsioen 

 

 

1 Personen die sterk zijn in het moreel rationaliseren, nemen gemakkelijker onethisch 

gedrag over, maar alleen wanneer zij een lage morele identiteit hebben. (dit 

proefschrift) 

 

2 Het kopiëren van onethisch gedrag is een uniek fenomeen en daarom niet te verwarren 

met de overname van ander soort gedrag. (dit proefschrift) 

 

3 Het verschil tussen de overname van ethisch en onethisch gedrag wordt beïnvloed 

door de status van het gedragsvoorbeeld. (dit proefschrift) 

 

4 Onethisch gedrag van personen met een hoge status zal niet snel worden 

overgenomen. (dit proefschrift) 

 

5 Wanneer medewerkers zich niet of nauwelijks identificeren met de organisatie waar 

zij werken, zullen zij sterker geneigd zijn om onethisch gedrag dat schadelijk is voor 

de organisatie van collega’s over te nemen. (dit proefschrift) 

 

6 Onethisch gedrag dat ogenschijnlijk voordelig lijkt voor de organisatie zal 

voornamelijk worden overgenomen door werknemers die zich sterk met de organisatie 

identificeren. (dit proefschrift) 

 

7 Door de sociale onwenselijkheid van onethisch gedrag, kan wetenschappelijk 

onderzoek slechts het topje van de ‘onethische’ ijsberg tonen.  

 

8 Onethisch gedrag is menselijk. 

 

9 Het grijze gebied binnen de wetenschap moet meer zwart-wit ingekleurd worden. 

 

10 De sterke competitie binnen de wetenschap werkt fraude in de hand. 

 

11 De wetenschap laat zich te veel leiden door het resultaat; de weg ernaar toe wordt 

daarna pas relevant. 

 


