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Stellingen
Behorend bij het proefschrift
Unearthing the Moral Emotive Compass
Stacey Sanders

1. Hoogmoedige trots komt voor de ethische val (dit proefschrift).
2. Minachting ligt aan de basis van menige malversatie (dit
proefschrift).
3. Macht werkt als een vergrootglas (dit proefschrift).
4. Emoties beïnvloeden de werking van het morele kompas van
leidinggevenden (dit proefschrift).
5. Leidinggevenden die zich misdragen jegens ondergeschikten
kunnen beter uit voorzorg de sambal uit de kantine weghalen (dit
proefschrift).
6. Ethisch leidinggevenden induceren een geanticipeerde ‘guilt
trip’ in ondergeschikten met als gevolg dat deze minder deviant
gedrag vertonen (dit proefschrift).
7. Onderzoek naar discrete emoties geeft meer informatie dan
onderzoek naar algemene gemoedstoestanden (dit proefschrift).
8. Het is niet altijd voldoende om medewerkers te motiveren zich
ethisch te gedragen of om medewerkers aan te nemen die al
gemotiveerd zijn zich ethisch te gedragen, omdat het niet alleen
de nonchalante en kwaadwillige medewerkers zijn die zich
onethisch gedragen (vertaald uit Smith-Crowe & Warren, 2014).
9. Emotie, niet het verstand, ligt aan de basis van moraliteit
(vertaald uit Kagan, 1984).

