
Reshaping Business & Business Education  

In dit document worden eerst fundamentele veranderingen voor bedrijven besproken en daarna 
fundamentele veranderingen voor onderwijs. Tot slot, wordt de mogelijkheid verkend om building 
blocks voor Reshaping Business Education te ontwikkelen 

Fundamentele veranderingen voor bedrijven 

Een eerste verandering is de groeiende aandacht voor en noodzaak om – zeker op lange termijn − 
bedrijven en bedrijvigheid te realiseren die voldoen aan de eisen van een volhoudbare economie. De 
afgelopen twee eeuwen heeft de toenemende efficiëntere productie van steeds meer spullen geleid tot 
een hogere welvaart voor een groeiend deel van de bevolking. In de 21ste eeuw worden we echter in 
toenemende mate geconfronteerd met problemen zoals vervuiling en uitputting die het gevolg zijn van 
deze manier van organiseren (Rockström 2009; Whiteman, Walker & Perego 2013). Een ander 
ongewenst gevolg is de steeds groter wordende ongelijkheid. Met name de afgelopen veertig jaar zijn 
de lonen van topmanagers en de rendementen van investeerders sneller gestegen dan de lonen van 
werknemers in zowel de private als de publieke sector (Storm & Naastepad 2012; Mishel & Wolfe 2019). 
In ecologisch en sociaal opzicht lijkt de huidige vorm van bedrijvigheid onhoudbaar. Een bijkomend 
probleem is dat de huidige topmanagers onvoldoende kennis hebben van een circulaire economie. Ze 
stellen zelf dat er een ander type bestuurder nodig is om de transitie naar een dergelijke economie te 
laten slagen (Trouw 2018). 

Een tweede gelieerde verandering is de verschuiving van de missies van bedrijven. In de jaren zeventig 
stelden sommige economen dat bedrijven er enkel zijn voor hun aandeelhouders: “the social 
responsibility of business is to increase its profits” (Friedman 1970). In de decennia daarna is de filosofie 
van ‘het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde’ geformaliseerd in de economische wetenschap 
(bijv. Jensen & Meckling 1976) en gepraktiseerd in een groot deel van het (Westerse) bedrijfsleven. 
Mede door boekhoudschandalen (bijv. Worldcom en Enron), het schenden van mensenrechten (bijv. 
Apple) en de financiële crisis bekritiseren academici (Lazonick & O’Sullivan 2000; Lazonick 2017) en 
topmanagers in het bedrijfsleven (Denning 2013, 2017; Forbes 2019) deze filosofie. In de praktijk zien 
we ook dat steeds meer bedrijven hun missie verleggen van aandeelhouderswaarde naar een ‘purpose’. 
Zo wil de Nederlandse grootbank ABN ‘een positieve impact’ maken op haar omgeving. Daarnaast 
groeien (fundamenteel) andere bedrijfsmodellen zoals coöperatieven, B-corp bedrijven en sociale 
ondernemingen snel en wordt er gepleit voor andere concepten zoals delen, de commons, zorg, giften, 
ruilen en culturele ontwikkeling (Fournier 2009; D’Alisa e.a. 2015). Het lijkt erop dat alle bedrijven 
momenteel worstelen met (fundamentele) strategische vraagstukken die over hun eigen duurzaamheid 
en de duurzaamheid van hun stakeholders gaan. Een kernprobleem is dat minder onduurzaam nog 
steeds niet duurzaam is op lange termijn (Wright & Nyberg 2016: 705). 

Een derde verandering is de razendsnelle opkomst en de grote invloed van (digitale) technologieën op 
bedrijven. Door automatisering, robotisering en digitalisering zijn productieprocessen de afgelopen 
decennia efficiënter ingericht en zijn er banen verdwenen. Zo hebben bankcheques plaatsgemaakt voor 
internetbankieren. In de zogeheten Vierde Industriële Revolutie lost internet − zeker in combinatie met 
andere digitale technologieën − barrières op het gebied van plaats, tijd, informatie en actualiteit op. 
Diverse onderzoekers menen dat de huidige (digitale) revolutie veel verder en sneller gaat dan eerdere 
(industriële) revoluties (bijv. Floridi 2014; Schwab 2016; Molenaar 2019). De grootste bedrijven zijn 
tegenwoordig al geen ‘klassieke’ productiebedrijven meer, maar platformbedrijven zoals Amazon en 



Facebook. Deze bedrijven bieden een platforminfrastructuur voor directe interactie, realiseren 
grootschalige netwerkeffecten, en verzamelen en gebruiken data van de gebruikers van het platform 
(Molenaar 2019). De snelle groei van deze platformbedrijven leidt tot nieuwe vraagstukken op het 
gebied van data-bezit en privacy en op het gebied van monopolies en oligopolies. Digitale technologieën 
raken alle markten, alle producenten en alle consumenten en zullen het komende decennium naar 
verwachting worden ingezet om nieuwe (bedrijfs-)structuren en toepassingen te realiseren. Alle 
bedrijven worstelen momenteel dus ook met (fundamentele) strategische vraagstukken omtrent 
digitalisering. De grote innovaties zullen waarschijnlijk plaatsvinden op het snijvlak van publiek en 
privaat. 

Een vierde relevante verandering is de groeiende mogelijkheid dat het economisch beleid van 
overheden fundamenteel anders ingericht gaat worden de komende decennia. Diverse onderzoeken 
tonen aan dat economische groei: 1) vaak gepaard gaat met stijgende ongelijkheid; 2) lang niet altijd 
leidt tot meer welzijn/ geluk; 3) en duurzame ontwikkeling momenteel geregeld ondermijnt (bronnen 
toevoegen). Ook stellen steeds meer onderzoekers dat dat het dominante ‘neoliberale’ beleid niet 
bijdraagt aan vooruitgang. Bijvoorbeeld de OECD (2019: 4) stelt: “Many of the policies which have been 
implemented across the OECD, not just over the last decade but over the last forty years or so, appear no 
longer able to improve economic and social outcomes in the ways they once promised.” Vaak genoemde 
nieuwe doeleinden van beleid zijn ecologische duurzaamheid, het verminderen van de ongelijkheid, het 
vergroten van welzijn en het verbeteren van de veerkracht van systemen. Diverse overheden hebben al 
‘radicale’ doelstellingen geformuleerd. Zo is het doel van de Nederlandse overheid om in 2050 volledig 
circulair te zijn en willen diverse landen het gebruik van plastic de komende jaren drastisch reduceren 
(o.a. China) of zelfs volledig stoppen (o.a. Kenia). Daarnaast wordt er de laatste jaren steeds vaker 
gepleit voor fundamenteel in plaats van incrementeel ander beleid op gebieden als corporate 
governance en de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld een significant kortere werkweek (Coote & Franklin 
2013; Bregman 2013, 2016). 

Fundamentele veranderingen in het onderwijs 

Een eerste relevante verandering voor het onderwijs is de toenemende kritiek op neoklassieke 
economische theorie en de aandacht voor (nieuwe) alternatieve theorieën. Het maximaliseren van 
aandeelhouderswaarde, het beleidsdoel van economische groei en het dominante neoliberale beleid 
zijn in aanzienlijke mate gebaseerd op of verbonden met de neoklassieke theorie. Deze theorie 
veronderstelt ‘rationeel’ economisch gedrag en stelt dat individuen hun nut (dienen te) maximaliseren 
en bedrijven hun winst. De belofte is dat optimale productie, consumptie, lonen en winsten op 
competitieve markten worden bereikt. Op basis van deze aannames zijn de afgelopen decennia markten 
geliberaliseerd en is overheidsbemoeienis ontmoedigd. Na de financiële crisis van 2007-9 is de kritiek op 
de neoklassieke theorie aangezwollen. Er wordt sindsdien wel geschaafd aan deze theorie (bijvoorbeeld 
beperkte rationaliteit) en volgens diverse onderzoekers is dit onvoldoende; wat nodig is, is pluralisme in 
theorieën en methodologieën en aandacht voor ‘real-world problems’ (bijv. International Student 
Initiative for Pluralism in Economics 2014; Tieleman e.a. 2018; Butler-Sloss & Cotterill 2019). Daarnaast 
is er ook fundamentele kritiek op het bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en management onderwijs 
(bijv. Khurana 2007; Nussbaum 2010 Colby e.a. 2011; Muff 2013; Thomas e.a. 2014; Steyaert, Beyes en 
Parker 2016; van Baardewijk 2018; Parker 2018) en de manier waarop onderwijs wordt aangestuurd 
(Boele 2015). Dit onderwijs zou te instrumenteel, te functioneel, te veel gericht op nut en winst zijn. 
Daarnaast zouden vraagstukken te veel gericht zijn op goed-of-fout terwijl de dagelijkse bedrijfspraktijk 



vol is met dubbelzinnigheden en onzekerheden. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor moraal, 
ethiek, Bildung, praktische wijsheid, niet-financiële waarden, andere stakeholders dan de 
aandeelhouders en de integratie van ‘liberal arts’ (in de V.S.) of ‘the humanities and social sciences’ (in 
Europa) in bedrijfsopleidingen. Ook worden er nieuwe bedrijfsfilosofieën geformuleerd in de 
academische wereld. Zo stelt de British Academy dat: “The purpose of business is to solve the problems 
of people and planet profitably, and not profit from causing problems” (2019: 8). 

Daarnaast heeft digitalisering ten minste twee effecten op onderwijs. Ten eerste is er steeds meer 
aanbod en innovatie van (gratis of goedkope) onderwijscontent buiten traditionele onderwijsinstituten. 
Online onderwijsplatformen als Coursera en edX bieden steeds meer content aan die voor iedereen 
overal en altijd toegankelijk is. Deze platformen stimuleren bovendien innovatie van content. Indien up-
to-date content van hoge kwaliteit wordt aangeboden zullen veel studenten de cursus volgen. Een 
tweede verandering is de toenemende flexibilisering van onderwijs. Digitale onderwijsplatformen 
bieden studenten de mogelijkheid een ‘open’ curriculum samen te stellen. Op traditionele 
onderwijsinstituten zijn curricula nog steeds grotendeels ‘gesloten’. In een complexe en 
gespecialiseerde maatschappij lijkt maatwerk de toekomst.  

Reshaping Business Education 

Dan rijst de vraag: Wat zouden business studenten moeten leren om met deze veranderingen om te 
kunnen gaan/ om succesvol te zijn in deze veranderende omgeving? Op basis van het voorgaande lijken 
tenminste vijf zaken cruciaal in het kader van Reshaping Business Education.  

1. Studenten in business education zouden zich bewust moeten zijn van de complexe ecologische, 
sociale en culturele contexten waarin bedrijvigheid plaatsvindt. Dit betekent dat ze kennis 
dienen te hebben van (de kenmerken van) een volhoudbare economie en de rol die bedrijven 
spelen. Duurzaamheid kan “a heritical and even possibly a revolutionary concept” zijn voor het 
onderwijs over bedrijven (Wright & Nyberg 2016: 694).  

2. Studenten zouden in aanraking moeten komen met verschillende concepten van succes(vol) en 
waarde(vol) voor bedrijven en professionals. Een belangrijk inzicht is dat bedrijvigheid meer is 
dan winst voor aandeelhouders (Costea & Amiridis 2016: 757). Verschillende theorieën over 
bedrijven en economie onderwezen moeten worden. Dit betekent dat ze kennis moeten hebben 
over verschillende missies en strategieën van bedrijven en over verschillende bedrijfsvormen. 
Het is niet dat de ene theorie of missie juist is maar het is belangrijk om met verschillende 
theorieën in aanraking te komen 

3. Studenten zouden zich bewust moeten zijn dat ethisch gedrag altijd belangrijk is in het 
bedrijfsleven (Costea & Amiridis 2016: 757). Studenten dienen verschillende waarden tegen 
elkaar af te kunnen wegen, te kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguïteit, en over 
dilemma’s (meer winst of circulariteit) van gedachten kunnen wisselen. Ethiek en dilemma’s 
integreren in alle vakken. 

4. Studenten zouden zich bewust moeten zijn van de invloed van digitale technologieën op 
bedrijvigheid. Dit betekent dat ze kennis dienen te hebben van recente digitale technologieën 
en hoe deze binnen bedrijven worden toegepast.  

5. Studenten zouden gestimuleerd moeten worden een onderzoekende houding te ontwikkelen. 
We weten simpelweg nog niet wat de mogelijkheden van digitale technologieën zijn en hoe ze 
kunnen bijdragen aan de realisatie van een volhoudbare economie. Studenten zouden met 



docenten en bedrijven op zoek moeten gaan naar oplossingen voor complexe sociale en 
duurzame vraagstukken (indien nodig met behulp van digitale technologieën). 

Rethinking Economics NL stelt voor om via building blocks te komen tot vernieuwing van het 
economisch onderwijs. Voor business education is een eerste opzet met zeven blokken ontwikkeld:  

1. Introducing Business. Wat zijn bedrijven? Wat is de rol van bedrijven? Wat is de geschiedenis? 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 

2. Global Challenges and Trends. Wat zijn de belangrijkste trends, problemen en uitdagingen? 
Analyse middels verschillende perspectieven en methodologieën, case studies en debatten. 

3. Business Skills. Economisch, ecologisch en sociaal in de vakgebieden accounting, finance, 
marketing, strategie en management.  

4.  Personal & Professional Development. Leiderschap, communicatie, IT. 
5.  Organizational Varieties. Wat zijn organisaties? Welke vormen zijn er (geweest)? Dimensies van 

verschillende vormen van organisaties: purpose, eigenaarschap en besluitvorming. 
6. Business Models. Shareholder versus stakeholder. Traditioneel versus duurzaam. 
7. Political-Economic Systems. Conceptueel denken over politiek-economische systemen. 

Specifieke kennis van huidige politiek-economische systeem. 

Een andere vraag is welke vorm business education zou moeten hebben. Ten minste drie zaken lijken 
essentieel: 

1. Onderzoekende vakken ontwikkelen en aanbieden waarin praktijk, onderzoek en onderwijs 
samenkomen. 

2. Studenten (on)duurzaamheid aan den lijve laten ervaren: meer ervaringsgericht onderwijs zorgt 
voor experiential learning experiences die studenten langer zullen bijblijven dan het zoveelste 
hoorcollege. Het gaat hier om het zelf ervaren, zelf kritisch te leren kijken, alternatieven leren 
zien, bedenken en uitproberen. 

3. De fysieke leeromgeving combineren met digitale gepersonaliseerde leeromgevingen. 

Komend jaar zou Reshaping Business Education een proces kunnen optuigen om te komen tot 
scherpe(re) building blocks. Het voordeel van building blocks is dat ze richtinggevend zijn maar niet 
precies voorschrijven hoe het moet. Het geeft docenten, onderzoekers en opleidingsmanagers een 
kader en handvatten om te werken aan Reshaping Business Education.  
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