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Dinsdag 12 mei, 19.00 uur
Dossier K. (Jan Verheyen, 2009, 120 min.)
Een bloedstollende Vlaamse misdaadthriller waarin twee  
rechercheurs verstrikt raken in de wereld van de Albanese maffia.
Inleiding: Kim Loyens, criminoloog en bestuurskundige,  
verbonden aan USBO en de Katholieke Universiteit Leuven.

Dinsdag 26 mei, 19.00 uur
Shattered Glass (Billy Rae, 2003, 94 min.)
Het waargebeurde verhaal over een jonge ambitieuze journalist 
die ten onder gaat aan zijn eigen leugens.
Inleiding: Peter Leisink, hoogleraar Bestuurs- en Organisatie-
wetenschap bij USBO. 

Dinsdag 9 juni, 19.00 uur
Margin Call (J.C. Chandor, 2011, 107 min.)
Margin Call is een spannend drama over de financiële sector en 
het uitbreken van de wereldwijde crisis in 2008.
Inleiding: Annetje Ottow, decaan van de faculteit Recht, Economie, 
Bestuur en Organisatie en hoogleraar economisch publiekrecht. 

Dinsdag 23 juni, 19.00 uur 
Kitchen Stories (Bent Hamer, 2003, 95 min.)
Een tragikomische film over een Zweeds onderzoek naar  
patronen in het huishouden van alleenstaande mannen.
Inleiding: Gerolf Pikker, senior organisatieadviseur bij USBO 
Advies en programmacoördinator van de masteropleiding  
Strategisch Management in de non-profit sector. 

Wie is integer?
Wat is integriteit, wie kunnen we integer 
noemen? De dwang om te presteren en te 
scoren, zet professionals onder druk. Sommi-
ge journalisten en wetenschappers zijn als 
gevolg daarvan onzorgvuldig omgesprongen 
met de mores van hun vak. Om hun markt-
aandeel of positie te behouden, is integriteit 
voor sommige organisaties een relatief of 
onderhandelbaar begrip geworden. De dyna-
miek binnen organisaties kan ook ethische 
dilemma’s opleveren. Menig klokkenluider 
wordt geconfronteerd met de vraag wat 
beter is: de regels naleven of daar creatief 
mee omgaan. Goed willen doen kan ook in 
zijn tegendeel uitpakken, en in bijzondere 

omstandigheden kunnen gewone, integere 
mensen ineens tot ongewenst handelen 
komen. Misschien staat wat integriteit is niet 
vast, misschien is het gebonden aan de con-
text. Onze vraag is dan ook: wie is integer?

Science & Fiction
De filmreeks Science & Fiction brengt prik-
kelende wetenschap en films van beteke-
nis samen. De reeks is een initiatief van 
filmtheater Louis Hartlooper Complex en het 
departement Bestuurs- en Organisatieweten-
schap (USBO) van de Universiteit Utrecht. In 
de geest van filmexplicateur Louis Hartlooper 
houden wetenschappelijke onderzoekers 
een korte inleiding bij iedere film. Na afloop 
kunnen bezoekers met hen in gesprek. 

Meer informatie www.uu.nl/usbo/sciencefiction


