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Voorwoord

Ondernemers staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Zij gaan opere-

ren op een groter, internationaler speelveld. Dat biedt volop kansen voor inno-

vaties en marktverbreding. Maar er komen ook meer en nieuwe concurrenten, 

die ondernemers dwingen om hun kosten in de hand te houden en hun produc-

tiviteit te verhogen – door slimmer en efficiënter te werken. Daarvoor moeten 

ondernemers al hun beschikbare menselijke talent en creativiteit inzetten. 

Ook de maatschappelijke en politieke uitdagingen zijn groot. Nederland krijgt 

te maken met een krimpende en meer diverse beroepsbevolking, moet meer 

menselijk potentieel activeren en beter leren omgaan met verschillen. 

Deze brochure vormt de opmaat voor de Bilderbergconferentie op vrijdag 2 en 

zaterdag 3 februari 2007. Tijdens die conferentie willen we beter zicht krijgen 

op onze toekomst: de duurzame trends en uitdagingen waarmee ondernemers 

te maken krijgen, de maatschappelijke en politieke agenda en de toekomst van 

Europa. In 2007 is het 50 jaar geleden dat het Verdrag van Rome tot stand kwam, 

dat de grondslag legde voor de Europese Gemeenschap. Het project Europa is 

van onschatbare waarde geweest, voor burgers en bedrijfsleven. Onze toekomst 

is nauw verbonden met die van Europa. 

Volgens de historicus Toynbee worden de op- en neergang van een beschaving 

bepaald door de antwoorden die de samenleving weet te vinden op uitdagingen 

waarmee zij wordt geconfronteerd. We lijken ons te bevinden in een overgangs-

tijd, misschien zelfs op een keerpunt, waarin we dringend behoefte hebben aan 

hoop, perspectief én daadkracht. Voldoende reden om ons indringend met die 

uitdagingen bezig te houden. 

Ik hoop dat deze brochure leden van vno-ncw, met name ook leden van onze 

regionale verenigingen en Jong Management, uitnodigt tot reflectie en discus-

sie.

In december ontvangt u een uitnodiging voor de Bilderbergconferentie (waar-

over u ook meer informatie kunt vinden op www.vno-ncw.nl, onder dienstver-

lening/Bilderbergconferentie).

Bernard Wientjes,

voorzitter Vereniging vno-ncw

Reacties op de inhoud van deze brochure zijn van harte welkom bij de opsteller, Huib 

Klamer, secretaris Levensbeschouwing en Ondernemen van vno-ncw (klamer@vno-

ncw.nl, telefoon 070 – 3490468).
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Samenvatting in stellingen 

1.   Het sleutelwoord voor ondernemers in deze tijd is: innoveren (hoofd-

stuk 2). Dat vraagt inzicht in technologische vernieuwingen, demogra-

fische en sociaal-culturele ontwikkelingen en de betekenis van globali-

sering (hoofdstuk 3). 

De volgende onderwerpen op de maatschappelijke en politieke agenda 

zijn belangrijk voor ondernemers: hervorming van de overheid, voor-

waarden scheppen voor nieuw economisch perspectief, stimuleren van 

talent en nieuw arbeidsaanbod, omvorming van de verzorgingsstaat tot 

een participatiemaatschappij, bestrijden van uitsluiting, klimaatver-

andering en duurzame energievoorziening, en beheersing van veilig-

heidsrisico’s (hoofdstuk 4). 

Europa en de interne markt zijn van essentiële betekenis voor het Neder-

landse bedrijfsleven. Na het Nederlandse en Franse nee tegen de Euro-

pese grondwet blijven hervormingen nodig. Vraag is of Europa een eigen 

 sociaal en economisch model moet nastreven, gezien de eigen interne di-

versiteit, de externe concurrentie en de sterke Angelsaksische invloeden. 

Europa was eeuwenlang een verdeeld continent, maar kent een aantal 

 typische gemeenschappelijke waarden (de ‘Europese ziel’) (hoofdstuk 5). 

 Een toekomstverkenning: waar staat uw bedrijf in 2012?

•  Wat voor klanten, leveranciers, medewerkers en aandeelhouders heeft u in �01�?

•  Welke nieuwe producten/diensten brengt u op de markt?
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•  Welke nieuw technologie past u dan toe?

•  Wat zijn uw nieuwe concurrenten?

•  Wat is de betekenis van de Europese en globale markten?

•  Wat zijn voor uw bedrijf de relevante trends (maatschappelijk-demografisch- 

technologisch-duurzaamheid)?

2.  Wat zijn uitdagingen voor ondernemingen?

 •  Dé succesfactor voor de ondernemer is nu innovatie. Daarbij gaat het 

om het maken van ‘neue Kombinationen’, toepassing van nieuwe tech-

nologie, maar ook om kennis van markten, lifestyles en trends. ‘Oude’ 

succesfactoren als efficiency, kwaliteit en flexibiliteit blijven belang-

rijk. 

 •  Innoveren is ook sociale innovatie: nodig is een cultuur waarin passie en 

creativiteit de norm zijn, en diversiteit een bron is van vernieuwing in 

plaats van een probleem.

 •  Innoveren is van grote maatschappelijke betekenis: het levert econo-

mische impulsen op en is onmisbaar voor de aanpak van maatschap-

pelijke vraagstukken.

3. In welk krachtenveld opereren ondernemingen?  

 •  Globalisering leidt tot een reallocatie van bedrijfsactiviteiten over de 

wereld. Ook ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) krij-

gen er steeds meer mee te maken. Globalisering beperkt zich niet tot 

markten en consumenten, maar leidt tot een grotere ‘publieke ruimte’ 

met internationaal opererende non-gouvernementele organisaties 

(ngo’s) en meer internationale regels en normen, waarbij de Angel-

saksische stijl van ondernemen steeds meer de standaard wordt.

   Globalisering roept ook fricties en tegenbewegingen op. Westerse 

waarden (materialisme, individualisme) en leefstijlen zijn niet altijd 

welkom. Het protectionisme groeit. 

 •  Demografische ontwikkelingen. Vergrijzing en verkleuring bieden 

nieuwe marktkansen. De Nederlandse bevolking stabiliseert nu en 

de beroepsbevolking zal de komende jaren krimpen. Uitdaging is om 

de arbeidsdeelname te vergroten. De grote groeimarkten liggen in de 

werelddelen met een hoge economische- en bevolkingsgroei.

 •  Sociaal-culturele trends en diversiteit. Ondernemers krijgen te maken met 

andere medewerkers en consumenten. Zij moeten rekening houden 

met mensen die zelf eigen keuzes willen maken in levensloop, beroep, 

relaties, leefstijl en levensbeschouwing (individualisering). Individuali-

sering kan mensen egoïstischer maken, maar kan ook leiden tot gro-

tere persoonlijke sociale betrokkenheid.
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   Relaties worden losser en informeler (informalisering). Organisaties 

worden netwerken. Betrokkenheid is meer kortstondig, ad hoc en za-

kelijk. Ondernemers moeten zich meer inspannen om medewerkers, 

consumenten en aandeelhouders te binden en te boeien.

   Het leven mag vooral niet saai of eentonig, maar moet cool, opwin-

dend, leuk, afwisselend zijn (intensivering). Mensen stellen hoge eisen 

aan zichzelf, hun relaties, werk, producten, diensten en vrije tijd. 

   Groeiende diversiteit. Allochtonen zijn straks hard nodig op de arbeids-

markt en vormen een belangrijke consumentengroep. Grote uitdaging 

is om te leren omgaan met culturele verschillen en diversiteit te zien 

als kans en bron van creativiteit. 

 •  Nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor innovaties, ook in mkb-

bedrijven, en heeft grote maatschappelijke en persoonlijke betekenis 

(oplossing van het energie- en milieuvraagstuk, voedselvoorziening).

 •  Het blijft moeilijk om de toekomst te voorspellen, want er zullen zich 

tal van verrassingen voordoen. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar. 

Een optimistisch scenario van marktwerking met aandacht voor soci-

ale cohesie en veel vrijwillige initiatieven. Maar ook is een scenario 

denkbaar dat veel nadruk legt op beheersing van (veiligheids)risico’s 

en meer regelgeving, of een scenario van een sterk verdeelde wereld 

waarin landen zich protectionistisch opstellen. 

4.  Wat is de maatschappelijke en politieke agenda?

 •  Scheppen van economisch perspectief.  Sterke punten van Nederland zijn: 

de geografische ligging, de internationale oriëntatie, de harmonieuze 

arbeidsverhoudingen, het hoge opleidingsniveau, de kwaliteit van le-

ven (hoewel: dit is misschien de laatste jaren verslechterd). Zwak zijn 

de enorme regel- en bestuursdruk die ondernemerschap ontmoedigt, 

de hoge arbeidskosten, het geringe aantal arbeidsuren per werkende 

en de kraptes op de arbeidsmarkt. 

 •  Het kabinet heeft een nationaal innovatieplatform ingesteld onder 

leiding van de minister-president. Uitdaging is om effectieve stimu-

lansen voor innovaties te geven: door speciale projecten, door informele 

‘broeinesten’ van nieuwe kennis te bevorderen, naar het voorbeeld van 

Silicon Valley – partnerschappen van bedrijfsleven en onderzoeksin-

stituten, van bedrijven onderling. 

   Nederland is traditioneel sterk in een aantal sectoren: watertechnolo-

gie, land- en tuinbouw, voeding, energie, transport en logistiek, han-

del, financiële dienstverlening en creatieve producten en diensten.

 •  Bij alle hervormingen van het kabinet is de hervorming van de overheid 

zelf achtergebleven. De overheid benadert ondernemingen nog te zeer 
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vanuit wantrouwen, wat leidt tot onnodige  regelgeving, controle en 

bureaucratie. Overmatige, soms zelfs tegenstrijdige regelgeving maakt 

ondernemen in Nederland onnodig ingewikkeld en drijft de kosten 

op. Nodig is een scherpere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

verschillende overheden. De regelketen (van de Europese Unie tot en 

met de gemeenten) moet fundamenteel worden heringericht, evenals 

de vergunningverlening en het toezicht.

 •  Vanwege de te verwachten kraptes op de arbeidsmarkt is veel aan-

dacht nodig voor het stimuleren van talent en nieuw arbeidsaanbod. Het 

onderwijs moet meer uitdagend worden en de arbeidsdeelname moet 

worden verhoogd (minder parttime werken, langer doorwerken, meer 

allochtonen). 

 •  Door de hervormingen van de kabinetten Balkenende ontwikkelt de 

verzorgingsstaat zich naar een participatiemaatschappij waarin niet een 

uitkering, maar werk en reïntegratie centraal staan.

 •  Bij een aanzienlijk deel van de bevolking is sprake van sociale uitslui-

ting. Daartoe behoort ook een vrij grote groep migranten die zich af-

sluit in een eigen domein. 

   Bevorderen van sociale cohesie en bestrijding van uitsluiting zijn al-

lereerst een verantwoordelijkheid van de politiek. Zij moet beslissin-

gen nemen over inburgering, passende onderwijsvoorzieningen en 

uitkeringsniveaus. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de 

gemeentelijke sociale diensten, die bijstandsgerechtigden kunnen sti-

muleren en de budgetten voor bijzondere bijstand beheren.

   Het bedrijfsleven kan hier verantwoordelijkheid nemen door het in-

vullen van vacatures, aanbieden van stageplaatsen voor drop-outs, 

wegwerken van taal- en kennisachterstanden, aandacht voor intercul-

turele communicatie en tegengaan van vooroordelen. 

   De tekorten op de arbeidsmarkt die naar verwachting de komende ja-

ren ontstaan, zullen zulke initiatieven zeker stimuleren. 

   De samenleving zal diversiteit moeten leren waarderen als een bron van 

meerwaarde. Burgerschap betekent ook: kunnen omgaan met verschillen.

 •  Klimaatwisselingen door opwarming van de atmosfeer (het broeikasef-

fect) en de energievoorziening zijn uitdagingen om efficiënter met ener-

gie om te gaan, onder meer door innovaties in milieutechnologie. We-

reldwijd ontstaat concurrentie om schaarser wordende, gemakkelijk 

toegankelijke energie. 

 •  Er is meer aandacht nodig voor de toegenomen risico’s, waarvan terro-

risme het meest in het oog springt. In plaats van in regelgeving moe-

ten oplossingen ook worden gezocht in technologie, zelfregulering, 

vormen van sociale controle en vrijwillige afspraken en codes.
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5. Wat is de rol van Europa?

 •  Europa is na de Tweede Wereldoorlog cruciaal geweest voor vrede, ver-

zoening en economische ontwikkeling. De vorming van één interne markt 

was en is van grote betekenis voor het bedrijfsleven en de welvaart in 

Europa.

 •  Veel mogelijkheden bestaan nog om de interne markt verder te ontwik-

kelen, bijvoorbeeld in de dienstensector. Tegelijk reageren veel eu-lid-

staten protectionistisch, bijvoorbeeld bij fusies in de energiesector of 

bij banken, of in de discussie over de dienstenrichtlijn (de ‘Poolse lood-

gieter’).

 •  De toetreding tot de interne markt en de economische impulsen die 

dit geeft, tezamen met de structuurfondsen, vormen de belangrijkste 

 sociale winst van Europa: burgers krijgen uitzicht op een beter bestaan, de 

welvaart neemt toe. Zonder Europa zou onze welvaart op een aanzienlijk 

lager niveau liggen en zou de werkloosheid navenant hoger zijn.

 •  De Amerikaanse stijl van ondernemen wordt steeds meer de standaard. 

Eigen voor een Europees economisch model is dat ondanks de onmis-

kenbaar groeiende invloed van aandeelhouders ook andere stakehol-

ders hun plaats blijven houden, dat naast de kwartaalcijfers ook zicht 

blijft bestaan op de lange termijn, en ondernemingen maatschappe-

lijke betrokkenheid tonen.

 •  De vorming van de interne markt is vooral een Europese aangelegen-

heid, maar de hervorming van de verzorgingsstaat blijft vooral een 

nationale verantwoordelijkheid. Tussen beide is een relatie: voor een 

dynamische, op innovatie gerichte interne markt is een flexibel func-

tionerende arbeidsmarkt een voorwaarde. Als mensen en bedrijven te 

weinig flexibel zijn, ontstaat werkloosheid.

   Kenmerken van het Europees sociaal model zijn dat er solidariteit be-

staat, inkomens worden herverdeeld en essentiële voorzieningen voor 

alle burgers toegankelijk zijn. Maar eigenlijk bestaan er nu meerdere 

sociale modellen: het Rijnlands-continentale model, het Scandinavi-

sche model, het Angelsaksische model en het mediterrane model. 

 •  Hoe verder? Sinds het Nederlandse en Franse nee tegen de Europese 

grondwet in 2005 is Europa op zoek naar zichzelf. Het is nodig om 

scherper de vraag te stellen wat de taken en verantwoordelijkheden 

zijn van de Europese Unie en wat van de lidstaten. In plaats van de af-

gewezen grondwet is een aantal bescheidener maatregelen nodig om 

de besluitvorming met 25 lidstaten te vergemakkelijken. Vraag blijft 

hoe de burger meer kan worden betrokken bij de Europese Unie. Om 

te beginnen zal duidelijk moeten worden gemaakt welke voordelen 

Europa al heeft gebracht en nog kan brengen.
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 •  De Europese ziel. Europa kenmerkt zich van oudsher door een grote 

diversiteit. Europeanen spreken verschillende talen, lezen hun eigen 

krant, kijken hun eigen tv, hebben hun eigen sociale arrangementen 

en hun eigen staatsinrichting. Het aantal burgers dat zich Europeaan 

voelt, blijft vooralsnog beperkt tot een elite van politici, zakenmensen, 

journalisten, wetenschappers en kunstenaars. 

   Typisch Europese waarden zijn: de Verlichting, de grote vlucht in de 

ontwikkeling van techniek en wetenschap, de betekenis van mensen-

rechten, tolerantie, solidariteit, waardering van individuele verschil-

len, de vrijheid van economisch initiatief, de democratie, de rechts-

staat en de verzorgingsstaat. 

   Europa hoeft zich allerminst minderwaardig te voelen; het is minder 

individualistisch dan Amerika en minder collectivistisch dan Azië en 

kan daarmee in de wereld een belangrijke rol spelen. 
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1   Inleiding: een model om 
de toekomst te verkennen

Wat gemist wordt is een overgang van het in de samenleving inmiddels breed door-

gedrongen besef van de noodzaak tot verandering naar een breed gedragen gevoel 

van bereidheid tot verandering, dat de problemen en tegenslagen van nu tot een 

uitdaging kan maken.

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau[1]

Ondernemers ondervonden in de jaren negentig veel positieve impulsen 

van een aantal nieuwe ontwikkelingen: de val van de Berlijnse muur, de 

nieuwe openingen naar markten in Midden-en Oost-Europa, de succesvolle 

liberalisering van de wereldhandel, de versterking van de interne Europese 

markt, de vorming van de Europese Monetaire Unie bij het verdrag van 

Maastricht in 1992 en de doorbraak van de ict. Dat sloeg om in het nieuwe 

millennium. Bedrijven, burgers, en politiek zijn geconfronteerd met nieu-

we onzekerheden en uitdagingen: de nieuwe veiligheidsrisico’s, waarvan 

terrorisme het meest in het oog springt, de haperende welvaartsgroei, de 

opkomst van nieuwe economische mogendheden in het Oosten, de gebrek-

kige integratie van grote groepen immigranten en hun nazaten, hapering in 

de hervorming van Europa en het mislukte wereldhandelsoverleg (de zoge-

noemde Doha-ronde). Nederlandse burgers zijn tevreden met hun persoon-

lijke leven, maar maken zich zorgen over de maatschappij: “Met mij gaat het 

goed, met ons gaat het slecht”. 

[1] Sociaal en Cultureel 

Planbureau (2004): In het 

zicht van de toekomst, Sociaal 

en Cultureel Rapport 2004, 

Den Haag, p.48
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Wat betekent dit concreet voor de ondernemer? Een ondernemer streeft 

naar continuïteit en vernieuwing; hij of zij is steeds op zoek naar kansen en 

uitdagingen, maar ook voortdurend alert op bedreigingen en nieuwe con-

currentie. Hij vraagt zich af hoe veranderingen in markten, in de maatschap-

pij doorwerken naar het eigen bedrijf: wat is de betekenis van globalisering, 

demografische ontwikkelingen, veranderende waarden van consumenten 

en medewerkers, de groeiende diversiteit en nieuwe technologie? 

Innoveren is het sleutelwoord voor succes. De ondernemer staat voor de 

opgave en vraag om maatschappelijke en technologische veranderingen te 

vertalen in nieuwe producten en markten, zich zonodig opnieuw te posi-

tioneren, allianties aan te gaan, bedrijfsonderdelen te verplaatsen of af te 

stoten, interne processen te verbeteren, sociaal te innoveren. En dat alles op 

een maatschappelijk verantwoorde wijze. 

Daarbij is de internationale dimensie voor ondernemers onmisbaar gewor-

den, zoals ook in de politiek. De meeste aandacht gaat begrijpelijk uit naar 

het Verre Oosten en de Verenigde Staten, maar de meeste handel vindt nog 

altijd plaats binnen Europa. Daarom gaan we hier speciaal in op de toekomst 

van het ‘project Europa’ waarvan het welslagen juist voor ondernemers ui-

termate belangrijk is.

Uitdagingen voor ondernemers hebben een parallel in de maatschappelijke 

en politieke agenda; politieke en maatschappelijke organisaties – waaronder 

vno-ncw – moeten zich afvragen hoe zij de heroriëntatie van ondernemers 

kunnen faciliteren en ondersteunen, ook in Europees verband. Omgekeerd 

bevat deze agenda kwesties waarop van het bedrijfsleven een specifieke bij-

drage wordt verwacht. 

De toekomstoriëntatie zoals we die in de volgende hoofdstukken uitvoeren, 

is samengevat in het volgende schema.
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Model: uitdagingen voor het ondernemen in het Europa van morgen

Samengevat: de uitdaging van de ondernemer om te innoveren staat cen-

traal in hoofdstuk 2, de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving in hoofd-

stuk 3, de maatschappelijke en politieke agenda in hoofdstuk 4, de betekenis 

van Europa in hoofdstuk 5.

ontwikkelingen: 

• globalisering

• demografie

•  sociaal-culturele trends 

(onder meer diversiteit)

•  technologie 

(hoofdstuk �)

Het Europees antwoord:

• één interne markt

•  een passend sociaal 

en economisch model

•  de Europese ‘ziel’ 

(hoofdstuk �)

 Maatschappelijke en  

politieke agenda:

• hervorming overheid

•  sociale cohesie:  

omgaan met diversiteit 

(arbeids)participatie

• economisch perspectief

• duurzaamheid

•  veiligheidsrisico’ s 

(hoofdstuk �)

 Innoveren door  

ondernemingen:

•  nieuwe productmarkt-

combinaties

• technologie

•  interne processen, sociaal 

beleid

•  maatschappelijk innoveren 

(hoofdstuk �)
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2   Innovatie, dé uitdaging 
voor ondernemers

Bij het begin van de industriële revolutie had je werknemers nodig voor hun spier-

kracht. Na de Tweede Wereldoorlog had je ze nodig voor hun hoofd. Nu kan een be-

drijf alleen goed presteren als je ook de harten van de mensen weet te winnen.

Kees Halkes, ondernemer en commissaris[2]

2.1 Wat is innoveren?

If I had listened to consumers, they would have asked me to build a faster horse.

Henry Ford

De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) omschrijft on-

dernemerschap als creatieve destructie. De ondernemer breekt met traditi-

onele, gangbare producten en methodes, vooral door ‘neue Kombinationen’ 

te maken. Bekend voorbeeld is de horloge-industrie die uit Zwitserland ver-

dween naar het Oosten door de uitvinding van het digitale uurwerk, maar 

inmiddels weer terug is in Zwitserland nadat dit land het grote belang van 

design ontdekte. De digitale technologie is nu voor ieder beschikbaar en 

vormt niet meer het beslissende voordeel. Design vraagt kennis van de per-

soon die de consument wil zijn. 

Illustratief is de gedaanteverandering van Philips. Gerard Kleisterlee, 

ceo van Philips, zette op de aandeelhoudersvergadering in 2005 uiteen 
[2] Interview Kwartaalblad 

Stimulans maart 2005
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dat Philips zijn focus verlegt van ‘high volume electronics’ naar ‘high 

value’. Philips wil met zijn R&D-waarde creëren in basistechnologie en 

halfgeleiders én in producten die extra klantwaarde genereren, met als 

bekend voorbeeld het Senseo-koffiezetapparaat dat Philips ontwikkelde 

met Sara Lee/de. Een product, afgestemd op de nieuwe gebruiker die één 

kopje koffie drinkt (in plaats van het traditionele gezin dat met elkaar aan 

de tafel zit rondom een grote kan koffie), met toepassing van veel tech-

nische snufjes en een uitgekiend design. Productie zelf is geen activiteit 

meer waarin Philips zich van concurrenten kan onderscheiden.[3] Begin 

augustus 2006 verkocht Philips ook zijn halfgeleiders. Het bedrijf wil zich 

positioneren als marktgedreven onderneming, gericht op gezondheids-

zorg en lifestyle, met toepassing van veel technologische innovaties en 

als leidend motto sense and simplicity. 

De voorbeelden van de Zwitserse horloges en de strategie van Philips 

geven aan dat innoveren niet alleen gaat om nieuwe producten, nieuwe 

processen en nieuwe technieken, maar ook om: weten in welke behoef-

tes het eigen product voorziet, wat de belangrijke sociaal-culturele trends 

zijn, wat de invloed is van ontwikkelingen zoals veroudering, gezondheid, 

veiligheid, internationalisering, multiculturaliteit en diversiteit. De on-

dernemer moet kennis hebben van lifestyles, trends en issues: wat wil-

len mensen, wat vormt hun identiteit, welke rol spelen zijn producten en 

diensten daarbij? 

Producten moeten mooi zijn (esthetisch), krijgen steeds meer een functie 

als leveranciers van identiteit en zingeving (zoals het Philips-motto sense and 

simplicity treffend verwoordt); elke ondernemer moet nagaan, ontdekken 

hoe dat bij zijn product of dienst precies ligt. Ter verduidelijking nog enkele 

voorbeelden. Het maakt een groot verschil of een autofabrikant zijn product 

ziet als een efficiënt vervoermiddel of als een uitdrukking van eigen imago 

en identiteit, emotie en lifestyle. Voor dat laatste is design zeker zo belangrijk 

als technologie. Reclame-uitingen reiken de consument een ‘verhaal’ aan over 

het product dat hem moet aanspreken en hem belooft dat hij een gelukkiger 

mens zal worden. Een producent van verwarmingsketels kan streven naar het 

technisch beste product, maar kan ook proberen aan te sluiten bij wat de ge-

bruiker verwacht: huiselijke warmte, bedieningsgemak en veiligheid. Dat is 

een kwestie van visie: die visie bepaalt vervolgens de richting(en) waarin ver-

dere vernieuwing wordt gezocht. Dat is zeker niet voorbehouden aan grote 

bedrijven (zoals de voorbeelden in het kader laten zien). Ongeveer de helft 

van de mkb-bedrijven behoort tot de categorie vernieuwers.[4]

[3] The Philips strategy 

explained, inleiding Gerard 

Kleisterlee op de algemene 

vergadering van aandeel-

houders op 31 maart 2005

[4] volgens cijfers uit 2002 

van eim/Syntens, in Innova-

tiebevordering mkb, uitgave 

vno-ncw 2004
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 wat drijft de ondernemer?

Joseph Schumpeter (1883-1950) schrijft daarover in 1912:[�]

 “Allereerst is er de droom en de wil om een eigen koninkrijk te stichten, en gewoon-

lijk, maar niet altijd, ook een dynastie....Vervolgens is er de wil om te veroveren: de 

impuls om te vechten, om de eigen superioriteit tegenover anderen te bewijzen, 

om succes te hebben, niet met het oog op de vruchten van het succes, maar om het 

succes zelf...Tenslotte is er de vreugde om te creëren, dingen gedaan te krijgen, of 

eenvoudigweg om de eigen energie en verbeelding te gebruiken.” 

 voorbeelden van innoverende mkb-bedrijven 

Van Schijndel Metaal

 Van Schijndel Metaal in Dongen, met �� medewerkers, maakt plaatstalen construc-

ties. Jessica van Schijndel, technisch directeur van het familiebedrijf, ziet zichzelf als 

regisseur in een keten die begint met het meedenken met de klant over een geschikt 

ontwerp (bijvoorbeeld voor een display). Klanten worden steeds a-technischer, wat 

voor Van Schijndel een kans is. In de fabriek zelf heeft zij tal van innovaties doorge-

voerd. “We hebben een nieuwe lasersnijmachine van Japanse makelij aangeschaft 

die nog niet eerder in Nederland is geplaatst; we hebben een nieuwe methode voor 

het zetten van plaatwerk ontwikkeld waarmee we een nieuw product in één keer 

goed kunnen zetten én een nieuwe planning ingevoerd waardoor we minder voor-

raden hebben, sneller kunnen leveren en ook nog eens productiever zijn. Met andere 

metaalbedrijven in de fME en de Metaalunie ben ik nauw betrokken bij een regionaal 

initiatief om jonge mensen op te leiden voor het metaalvak. Ik hoop dat hier iets van 

de grond komt, waarbij ons een soort ambachtschool-oude-stijl voor ogen staat.”

Ferm

 ferm is een internationale handelsonderneming in elektrische doe-het-zelf-gereed-

schappen met 1�� medewerkers. Directeur Tineke Bakker: “‘Leading through inno-

vation’ is ons motto. Je loopt met nieuwe producten hoogstens een half jaar voorop, 

dan heeft de concurrent het nagemaakt. Innovatie zit in de toepassing van nieuwe 

technieken, bijvoorbeeld een nieuwe precisiezaag, schuurmachine, breekhamer. Of 

in nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld milieuvriendelijke batterijen zonder cadmium. Of 

in design: een apparaat moet er aantrekkelijk uitzien, de klant wil het mooi vinden, 

trots zijn op zijn product; elk product wordt een beetje ‘art’.”

 Hoe kom je tot innovatie? “Zo’n �0 procent van de medewerkers is betrokken bij 

innovaties. Iedere week komt een groep medewerkers bij elkaar. We bespreken ont-

wikkelingen op de markt, kijken om ons heen, bezoeken beurzen, kijken in winkels, 

zien wat producenten aan nieuws aanbieden, vragen bij klanten. We hebben altijd 

een lijstje met � à � nieuwe ideeën. Als er twee een succes worden, is dat genoeg. 

Als er niets op het lijstje zou staan, zou ik heel onrustig worden. Om te innoveren 

hebben wij een klein bedrijfje in Duitsland gekocht, alleen omdat daar zo’n goede 

uitvinder zit, een echte Willie Wortel.”

[5] geciteerd in Robert L. 

Heilbronner (1986): The 

worldly philosophers, New 

York: Simon & Schuster, 

p.297
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Bloemenkwekers[�]

Aalsmeer heeft de grootste bloemenveiling ter wereld, waarvan sinds kort ook bui-

tenlandse kwekers lid kunnen worden. Het unieke van Aalsmeer is het enorme as-

sortiment aan bloemen, de logistieke kennis om in één dag de bloemen binnen te 

krijgen, te verhandelen en in gewijzigde samenstelling weer de weg op te sturen, 

waarbij zelfs de financiële afhandeling op de dag zelf plaatsvindt. Het is niet meer, 

maar ook niet minder, dan een logistiek trucje, zoals een betrokkene het noemt. 

Tuinders hebben met elkaar een testcentrum voor nieuwe producten en werken sa-

men in de bestrijding van energiekosten door warmte-krachtkoppeling. “De truc om 

als rozenkweker te overleven is productiever te zijn dan het gemiddelde en nieuwe 

producten te blijven ontwikkelen”, aldus rozenkweker Zuurbier in een interview met 

Nrc Handelsblad. Een tweede optie is de spreiding van risico’s en investeringen over 

binnen- en buitenland. Zuurbier heeft ook een kwekerij in Kenia, en een duidelijke 

visie op de werkverdeling. “Afrika moet zich richten op bulkproducten, Nederlandse 

kwekerijen op specialiteiten.” 

2.2 Innoveren en andere succesfactoren

Ondernemen is moeilijk, vermoeiend, maar ook heel boeiend en uitdagend. Je moet 

voortdurend op je hoede zijn, bent altijd bezig met veranderingen en verbeteringen. 

Het is een toestand van permanente alertheid en stress. Het lijkt op de dierenwereld, 

want je bent altijd gericht op overleven, survival. 

Tineke Bakker-van Ingen, algemeen directeur Ferm

Dé succesfactor nu is innovatie. Maar ook andere succesfactoren blijven 

belangrijk: efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit. Het is een kwestie van ac-

centverschuiving, zoals is samengevat in onderstaande tabel.[7] Na de 

Tweede Wereldoorlog, in de jaren van de wederopbouw, ligt het accent op 

kwantiteit en efficiëntie. Met als bijpassende organisatie een gemechaniseerd 

productieproces en een hiërarchische arbeidsorganisatie. Op sociaal gebied 

ontstaan collectieve arbeidsovereenkomsten en wettelijke regelingen voor 

sociale zekerheid.

Nadat de belangrijkste materiële behoeftes zijn bevredigd, worden in de 

jaren zeventig werknemers en consumenten kritischer. Kwaliteit wordt het 

nieuwe succescriterium, ook al blijft efficiëntie belangrijk. Systemen van 

kwaliteitszorg doen hun intrede, waarbij vooral Japanse bedrijven het voor-

touw nemen. Nieuwe sociale thema’s worden: humanisering van de arbeid, 

medezeggenschap en milieu.

De jaren tachtig komen te staan in het teken van individualisering en dif-

ferentiatie van leefstijlen. Consumenten willen op maat en naar hun speci-

fieke wensen worden bediend. Bedrijven bieden een grotere diversiteit aan 

[6]  Voorbeeld ontleend 

aan rapportage in nrc 

Handelsblad van woensdag 7 

juni 2006

[7] De uiteenzetting hierna 

is goeddeels ontleend aan 

P.Y. Bolwijn en T. Kumpe 

(1992): Marktgericht onder-

nemen: Management van 

continuïteit en vernieuwing, 

Stichting Management 

Studies, Assen: Van Gorcum. 

De laatste succesfactor 

maatschappelijke betrok-

kenheid is een toevoeging 

van de auteur (Huib Klamer)
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producten en diensten. Flexibiliteit wordt het nieuwe succescriterium. Or-

ganisaties worden flexibeler door toepassing van flexibele automatisering. 

Ook worden ze platter, met veel aandacht voor logistieke processen, korte 

doorlooptijden en levering op maat en ‘just in time’. Nieuwe sociale thema’s 

zijn: arbeidsdeelname van vrouwen, differentiatie en keuzemogelijkheden 

in arbeidsvoorwaarden, faciliteiten voor kinderopvang, deeltijdarbeid en 

flexwerk.

Deze ontwikkelingen zetten door in de jaren negentig waarin innovatie 

steeds meer het centrale thema wordt: het toepassen van technologische 

vernieuwingen in producten en processen, en het vinden van niches in de 

markt. De informatietechnologie geeft hieraan een enorme impuls. Sociale 

thema’s zijn: intern ondernemerschap, talent- en kennisontwikkeling, re-

sultaatafhankelijke beloning, employability en persoonlijke ontwikkeling. 

Vanaf circa 2000 komt daar maatschappelijke betrokkenheid bij als nieuwe 

succesfactor (waarover meer in par. 2.4).

Overzicht: ontwikkeling van succesfactoren

Periode Succesfactor organisatie Sociale thema’s 

1��0- efficiëntie/kwantiteit lopende band/hiërarchie cao/beloning/sociale zekerheid

1��0- kwaliteit kwaliteitsbeheersing overleg/medezeggenschap

1��0- flexibiliteit procesbeheersing diversiteit/individuele keuzes

1��0- innovatie business units resultaatgerichte beloning

�000- maatschappelijke 

betrokkenheid

invloed stakeholders triple P (Profit, People, Planet)

2.3 Sociale innovatie

Talent alleen is niks. Heel leuk als je dat hebt, maar het is niks…Je moet met dat talent 

werken, het aanpakken, het die kant op sturen waar het heen moet…Heb je pijn in je 

buik? Nou jammer dan, doorzetten. Dat is niet slecht voor een mens.

Jasperina de Jong[8]

In de gemiddelde arbeidsorganisatie wordt de potentie van mensen maar voor de 

helft benut, soms zelfs maar voor vijf procent. 

Herman Wijffels[9]

Innoveren vraagt van de ondernemer om een passende bedrijfscultuur: open 

staan voor andere manieren van denken, loslaten van in de organisatie in-

[8] Interview Trouw van  

16 maart 2006

[9] Afscheidsinterview  

ser-bulletin van april 2006
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geburgerde gedragspatronen, expliciete aandacht voor nieuwe ideeën, tijd 

om nieuwe ideeën uit te zoeken en uit te werken, positief gebruik maken 

van verschillen tussen mensen in talent, persoonlijkheid en culturele ach-

tergronden, creëren van plekken waar plaats is voor experiment, beloning 

van succesvolle ideeën, en bevorderen van intern ondernemerschap. Een 

innovatiecultuur staat haaks op een boekhouders- en managersmentaliteit 

die de nadruk legt op procedures, budget- en rapportageverplichtingen en 

kortetermijnsucces. Kenmerken van innoveren zijn: andere dingen doen, 

buiten bestaande kaders treden; verbeteren blijft beperkt tot hetzelfde beter 

doen (minder fouten, efficiënter, sneller, meer service).

Innoveren betekent dus ook sociale innovatie. Anders gezegd: innoveren 

is een zaak van mensen. Concurrentievermogen staat of valt met mensen. 

Menselijk talent blijft ‘dood kapitaal’, als medewerkers er niets mee willen 

of kunnen doen, als het geen ruimte krijgt of niet wordt geactiveerd. Kunst 

is om medewerkers uit te dagen hun kennis en ervaring op het gebied van 

hun werk in te brengen, mee te denken, zelf verantwoordelijkheid te nemen 

voor vernieuwing en productiviteitsverbetering, en co-creator te zijn.

Nodig is een arbeidsethos waarin passie, betrokkenheid en creativiteit cen-

traal staan. Bezoekers van China worden het meest getroffen door de enor-

me drive van Chinezen om vooruit te komen en te presteren (zoals Neder-

land dat kende in de naoorlogse jaren van wederopbouw). Vraag voor elke 

ondernemer is hoe hij iets van dat elan in zijn eigen bedrijf kan brengen: 

door zijn eigen leiderschap, een stimulerend werkklimaat, uitdagende func-

ties en taken. 

Sociale innovatie gaat ook over kostenbeheersing en verhoging van de ar-

beidsproductiviteit, traditioneel een sterk punt van Nederlandse bedrijven. 

De productiviteit in Nederland ligt op een hoog niveau, maar de groei blijft 

achter bij concurrenten.

Het devies is: harder, langer, maar vooral slimmer werken. Door flexibelere 

werktijden die meer dan nu de drukte van het werkaanbod volgen. Door het 

continu verbeteren van processen, nieuwe werkmethodes, herontwerpen 

van de organisatie.

Met de krapper wordende arbeidsmarkt zullen werkgevers zich steeds meer 

de vraag stellen: hoe vind ik geschikte medewerkers, hoe bind en boei ik 

medewerkers, hoe kunnen medewerkers zich ontwikkelen? 

Werkgevers kunnen geen life time employment garanderen; medewerkers 

veranderen gemakkelijker van baan. Werkgevers eisen meer van medewer-

kers, maar deze stellen op hun beurt ook hogere eisen. Werkgevers moeten 

zich realiseren dat medewerkers meer zijn dan een productiefactor, maar 
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ook eigen opvattingen, wensen en waarden hebben. Medewerkers verwach-

ten arbeidsvoorwaarden die concurrerend en aantrekkelijk zijn, maar ook 

zijn toegesneden op hun specifieke wensen; afhankelijk van de levensfase 

waarin zij verkeren, willen zij werk en ouderschap kunnen combineren, 

zich professioneel ontwikkelen, zich voorbereiden op een volgende loop-

baanstap of werken aan hun employability.

2.4 Maatschappelijke innovatie: nieuwe succesfactor?

We are going to solve tough customer and global problems and make money doing it.

Jeff Immelt, ceo General Electric[10]

Een nieuwe succesfactor voor de onderneming is maatschappelijke betrok-

kenheid. Het betekent dat een ondernemer niet alleen het eigen succes tot 

norm verheft, maar ook waarde wil toevoegen voor mens, maatschappij en 

milieu (samengevat als triple P: Profit, People. Planet). Eigen succes en maat-

schappelijke waarde gaan hand in hand. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent allereerst dat onder-

nemers zich houden aan geldende regels, een goede werkgever zijn, geen 

schade toebrengen aan het milieu, goede buren zijn en rekening houden 

met opvattingen van stakeholders. Een stap verder betekent maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen dat de ondernemer zich de vraag stelt: hoe 

kan mijn onderneming met haar eigen producten, technologie, know how 

en competenties – het eigenlijke bedrijfskapitaal – bijdragen aan de aanpak 

van maatschappelijke vraagstukken? Die vraag betreft het doel van de on-

derneming: waartoe is zij op aarde? Juist in nieuwe producten en technolo-

gie ligt de oplossing voor tal van nieuwe maatschappelijke uitdagingen. 

Zoals Shell zich met haar r&d inzet voor duurzame energie, autofabrikan-

ten de brandstofcel ontwikkelen als alternatief voor de benzinemotor, Ne-

derlandse banken microkredieten bevorderen in ontwikkelingslanden en 

autoreparatiebedrijf Kwik-Fit kansarme jongeren opleidt tot automonteur. 

Maatschappelijke innovatie sluit aan bij de eigen kernactiviteiten, want 

juist daar kan een ondernemer het verschil maken. De unieke bijdrage ligt 

veel minder in de liefdadigheid (giften) – hoe prijzenswaardig dat op zich-

zelf ook is – want geld geven kan iedereen. Het ligt evenmin in het bedrijfs-

vrijwilligerswerk – hoe nuttig en motiverend dat kan zijn.

De uitdaging voor elk bedrijf dat maatschappelijk wil innoveren, is om zijn 

unieke maatschappelijk bijdrage te vinden en praktisch vorm te geven. Dat 

begint met het definiëren en zo nodig herdefiniëren van de eigen missie. 

Dus opnieuw de vraag stellen: waartoe bestaat mijn bedrijf eigenlijk? In 

[10] Gelezen op 

www.ge.com onder  

project ecomagination
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welke – maatschappelijke – behoeftes kan het voorzien?

In maatschappelijke innovatie – maatschappelijk verantwoord ondernemen 

– ligt de brug naar de maatschappelijke en politieke agenda die aangeeft op 

welke issues van ondernemers specifieke bijdragen worden verwacht (hier-

na uitgewerkt in hoofdstuk 5).

Die maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming is niet grenze-

loos. John Browne, ceo van British Petroleum, maakt zich sterk voor duur-

zaamheid bij bp, maar zegt ook: ”Business is about business, it’s not a sur-

rogate for governance or public service”.[11]

 Siemens: winst verhogen door aanpak wereldproblemen

cEO Klaus Kleinfeld van Siemens: “In de uitdagingen voor de wereld liggen voor 

ons de groeikansen”. Daar ligt voortaan het motto dat de veelsoortige activiteiten 

van Siemens samenbindt. De twee megatrends zijn volgens hem de groeiende be-

volking in de wereld, waarvan de gemiddelde leeftijd, zeker in het Westen, steeds 

hoger komt te liggen, en de verstedelijking. Samen leiden die tot problemen als 

een schaarste aan energie en dus oplopende prijzen, toenemende milieuvervuiling, 

extreem stijgende kosten voor gezondheidszorg, vastlopend verkeer en meer crimi-

naliteit. Voor al die problemen ontplooit Siemens activiteiten: energiecentrales die 

minder fossiele brandstoffen gebruiken, waterzuiveringsinstallaties, infrastructurele 

netwerken met snel openbaar vervoer en verkeersmanagementsystemen om de files 

terug te dringen en diagnostische apparatuur en computersystemen om de kosten 

in de gezondheidszorg terug te dringen. Daarvoor is een researchbudget beschik-

baar van �,� miljard euro per jaar.[1�] Om dezelfde redenen gaat ook het Ameri-

kaanse General Electric zich grootschalig toeleggen op ecotechnologie (in zijn project 

‘ecomagination’). GE wil geld verdienen met windenergie, technieken voor schoner 

verbranden van kolen, kerncentrales, ontwikkeling van energiearme motoren, de 

waterstof-brandstofcel en afvalwaterzuivering. Multinationale bedrijven ontdekken 

ook dat de gigantische markten van de armen in de wereld veel kansen bieden voor 

producten die zijn aangepast aan hun koopkracht (zie ook kader in par. �.�).

[11] Geciteerd in The Econo-

mist van 10 december 2005

[12] nrc Handelsblad van  

1 juli 2006
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3  Het schuivende decor:  
ontwikkelingen en 
 uitdagingen

3.1 Globalisering: betekenis – oorzaken – weerstanden

Multinationale ondernemingen nemen hun beslissingen vanuit een we-

reldwijd perspectief (think globally, act locally) en staan voor de keuze of zij 

bedrijfsfuncties – productie, research, administratie – zullen realloceren. Zij 

wegen arbeidskosten en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel af 

tegen extra kosten van transport, moeilijkheden met kwaliteitsbeheersing 

en langere levertijden. Ook mkb-ondernemers die zich van nature sterker 

oriënteren op nationale markten, overwegen steeds vaker om delen van het 

maakwerk – zeker het standaardwerk – te outsourcen en meer in te kopen 

in het buitenland.

Globalisering is niet nieuw, maar een eeuwenoud proces dat begint met de 

Europese ontdekkingsreizen in de 16e eeuw, zich voortzet in de kolonialise-

ring door Europa en nu zijn bekroning lijkt te krijgen in wat wel de ‘globale 

netwerkmaatschappij’ wordt genoemd.[13] De wereld wordt steeds kleiner. 

Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor politici en burgers. Het grensover-

schrijdend verkeer van informatie, tv-beelden, goederen, diensten, kapitaal 

en  mensen is exponentieel gegroeid. Oorzaken zijn: 

•  Nieuwe technologie: snellere transportmiddelen, media, satellietverbin-

dingen, internet. Fysieke afstanden in plaats en tijd zijn steeds gemakke-

lijker te overbruggen.

•  Liberalisering van handel in de jaren negentig, in Europa door de vooruit-

[13] Aldus de Spaanse 

 socioloog Castells (1996): 

The rise of the Network Society, 

Oxford: Blackwell
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gang van de interne markt, de wereldwijd verminderde handelsbarrières 

in de wto-rondes en liberalisering van kapitaalmarkten.

•  De sterke opkomst van landen die tot voor kort golden als ontwikkelings-

land (China, India en in mindere mate Brazilië en Rusland), nadat eerder al 

Japan en de Aziatische tijgers (Taiwan, Zuid-Korea, Singapore) een positie 

wisten te veroveren.

•  De toenemende migratie van mensen – als gevolg van wereldwijde wel-

vaartsverschillen, regionale conflicthaarden en arbeidskrapte.

 Globalisering in het mkb: het voorbeeld van Ferm

Tineke Bakker-van Ingen stapte in 1��� het door haar man in 1��� opgerichte be-

drijfje ferm binnen en bouwde dit uit tot een internationale handelsonderneming 

in elektrische doe-het-zelf-gereedschappen met 1�� medewerkers die actief is in 

heel Europa en daarbuiten. De gereedschappen worden onder de merknaam ferm of 

onder een private label op de markt gebracht.

ferm liet haar producten als één van de eerste importeurs van doe-het-zelf-gereed-

schappen in china produceren. Het bedrijf ontving in �00� de china Trade Award. 

Bakker: ”We hebben sinds 1��� een eigen vestiging in Sjanghai met �0 hoofdzakelijk 

chinese medewerkers. Dit is een 100 procent dochteronderneming en dat was in 1��� 

heel uitzonderlijk in china. Dagelijks is er contact met de chinese vestiging. Iedere 

maandag hebben we een videovergadering met het managementteam daar. IcT-ver-

bindingen zijn in het bedrijf uitermate belangrijk. Je kunt snel iedereen met email be-

reiken. Onze chinese medewerkers hebben met chinese fabrikanten een systeem voor 

kwaliteitscontrole opgezet. Alle producten worden op kwaliteit gecontroleerd. Kwali-

teit staat hoog in ons vaandel. Je kunt steeds beter monitoren op afstand. Technisch is 

het zelfs mogelijk om in chinese fabrieken de bedrijfsprocessen visueel te volgen.”

Globalisering beperkt zich niet tot markten en consumenten. Nationale 

staten verliezen een stuk autonomie. Ondernemers krijgen te maken met 

een zich uitbreidende internationale publieke ruimte. Media en ngo’s (Niet 

Gouvernementele Organisaties) worden internationaal steeds actiever en 

brengen hun nieuws ogenblikkelijk tot in alle uithoeken van de wereld. 

Ook krijgen ondernemers te maken met steeds meer internationale regels 

en normen. Amerika heeft eenzijdig regels geformuleerd voor corporate 

governance en accounting die de standaard zijn geworden voor het beurs-

genoteerde Europese en Nederlandse bedrijfsleven. Zoals de Angelsaksische 

stijl van ondernemen steeds meer de norm wordt, ook al is niet iedereen blij 

met de nadruk op shareholders’s value, korte termijn winst en de grotere rol 

van investeringsmaatschappijen.

Ook multilateraal komen nieuwe internationale normen en regels tot stand. 

Allereerst binnen de eu. Maar ook binnen internationale organisaties als de 
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ilo, die tal van normen heeft geformuleerd voor menswaardige arbeid, en 

de wto (World Trade Organisation), die spelregels vaststelt voor de handel.  

Een voorbeeld van een vrijwillige internationale code is het Global Compact, 

een initiatief van Kofi Annan, secreatis-generaal van de Verenigde Naties, 

dat tien principes formuleert waaraan ondernemingen zich kunnen com-

mitteren (zie kader). 

 Global compact: een code voor ondernemingen

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties riep in 1��� op het World 

Economic forum in Davos bedrijven op om VN- organisaties te helpen bij het verbe-

teren van mensenrechten, de positie van werknemers, het milieu en corruptie. Daar-

voor is een Global Compact opgesteld waarbij bedrijven zich vrijwillig kunnen aan-

sluiten. Honderden – vooral grote – bedrijven hebben de tien geformuleerde principes 

inmiddels onderschreven. In Nederland ABN AMrO, Shell, TNT en Unilever. Herman 

Mulder, directeur-generaal van ABN AMrO, trekker van het Nederlandse ‘chapter’ van 

Global compact, zegt hierover: “De filosofie hierachter is dat met name het interna-

tionale bedrijfsleven vanuit zijn core-strategie een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan het tot stand brengen van een betere, welvarende wereld, waarvan datzelfde 

bedrijfsleven direct zal kunnen profiteren. Voorts speelt hierbij een rol de erkenning 

dat samenwerking met college-bedrijven en andere belanghebbenden essentieel is: 

overhead, universiteiten, maatschappelijke organisaties”.[1�] 

De 10 principes van het Global compact zijn:

Human Rights

1.  Businesses should support and respect the protection of internationally proclai-

med human rights. 

�.  Make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

Labour Standards

�.  Businesses should uphold the freedom of association and the effective recogni-

tion of the right to collective bargaining.

�. The elimination of all forms of forced and compulsory labour.

�. The effective abolition of child labour.

�. The elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 

Environment

�.  Businesses should support a precautionary approach to environmental 

 challenges. 

�. Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

�. Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

10.  Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and 

bribery.   [14] icc Nieuwsbrief van juni 

2006
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Fricties, protectionisme en tegenbewegingen

Globalisering is gunstig voor een open economie als die van Nederland. Zelfs 

de opkomst van China heeft per saldo een positief effect: het leidt tot lagere 

inflatie, levert meer banen in doorvoer van producten, terwijl de effecten 

van economische herstructureringen beperkt blijven.[15] Tegelijk werkt glo-

balisering lang niet altijd harmonieus. Het veroorzaakt schokken, fricties 

en tegenbewegingen. Met regelmaat sluiten multinationals hun Europese 

vestigingen of krimpen deze in: in Frankrijk Hewlett Packard; in België Ford 

en Renault; in Nederland bat (British American Tabacco) in Zevenaar, terwijl 

voor de toekomst van Nedcar in Born gevreesd wordt. Sluiting stuit vaak 

op onbegrip en weerstanden, maakt de betrokken medewerkers onzeker, 

brengt politici in beweging en verklaart waarom burgers globalisering als 

een bedreiging kunnen zien. Dergelijke reacties zijn onvermijdelijk, maar 

vaak tijdelijk als nieuwe perspectieven ontstaan in andere sectoren en me-

dewerkers flexibel zijn om elders emplooi te zoeken. 

Protectionistische en nationalistische tegenkrachten worden sterker, ook 

in Europa. De laatste wto-ronde voor verdere liberalisering van de handel, 

begonnen in 2001, is na vele jaren van onderhandelen in 2006 vastgelopen. 

De modernisering van de Europese Unie is met de afwijzing van de grond-

wet op dood spoor. De eu-lidstaten springen steeds moeilijker heen over 

de schaduw van hun nationale belangen. Zoals blijkt bij de overnames van 

energiebedrijven binnen Europa, de perikelen rondom de overname van 

het Luxemburgs-Frans-Spaanse staalbedrijf Arcelor door Mittal Staal, en het 

verzet tegen de Europese dienstenrichtlijn (het schrikbeeld van de Poolse 

loodgieter). Tal van sentimenten steken dan de kop op. Het voorbeeld van 

Mittal laat zien dat globalisering een tweerichtingskarakter heeft, waarin de 

Westerse landen niet langer vanzelfsprekend de leidende rol hebben.

De fricties kunnen ook meer fundamenteel zijn. Het Westen kent zelf zijn te-

genstanders van globalisering. De antiglobalisten, of liever gezegd andersglo-

balisten, wijzen op de armoede en inkomensverschillen die wereldwijd niet 

of nauwelijks afnemen, ondanks de forse vooruitgang van een omvangrijke 

middenklasse. Deze bezwaren zijn niet uit de lucht gegrepen, want in 2000 

committeerden zich 189 regeringsleiders in de Verenigde Naties aan acht mil-

lenniumdoelen die de ergste armoedeproblemen in 2015 moeten hebben op-

gelost. De anders-globalisten kunnen evenwel moeilijk ontkennen dat hoge 

groeicijfers voor arme landen noodzakelijk zijn voor een meer rechtvaardige 

internationale welvaartsverdeling, zoals de Nederlandse Nobelprijswinnaar 

Jan Tinbergen in de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk benadrukte. 

Krachtig zijn de tegenbewegingen tegen globalisering, vooral in de islamiti-

sche wereld, die de Westerse waarden en leefstijlen (materialisme, consu-

[15] Persbericht Centraal 

Planbureau van 13 septem-

ber 2006
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mentisme, individualisme, secularisme) afwijzen en zien als een bedrei-

ging van de eigen identiteit. Dan ontstaan nationalisme, etnocentrisme, ja 

zelfs terrorisme. Sommigen voorzien een clash of civilizations[16] (MacWorld 

versus Jihad), maar die visie miskent dat de overgrote meerderheid van de 

bevolking in islamitische landen – zoals overal elders trouwens – gematigd 

is en allereerst verlangt naar een redelijk bestaansniveau. Er is eerder sprake 

van een veel beperktere clash of values. De gematigde krachten in de islam 

worden vaak vergeten, maar vormen het beste aanknopingspunt voor een 

constructieve dialoog over modernisering. De grote vraag bij de conflicten 

in het Midden-Oosten en de discussie over de islam is of de radicale dan wel 

de  gematigde krachten de overhand gaan krijgen. 

Interessant is dat Shell in zijn toekomstscenario’s voor 2025 naast het scena-

rio dat wordt gedomineerd door voortzettende globalisering, een scenario 

schetst met een sterk protectionisme waarin naties vooral hun eigen belan-

gen veilig stellen.[17] 

3.2 De dynamiek van de demografie 

Ondernemers merken de gevolgen van demografische ontwikkelingen aan 

het arbeidsaanbod en veranderingen op de consumentenmarkten. Signalen 

in diverse bedrijfstakken en regio’s wijzen nu al op nieuwe kraptes op de 

arbeidsmarkt. Bedrijven in de metaal en de ict-industrie hebben proble-

men om geschikte mensen te vinden. Ook in het onderwijs en de zorg zijn 

personeeltekorten te verwachten. Vergrijzing biedt ook veel commerciële 

kansen (denk aan vakantie, vrijetijds-, gemaks- en zorgartikelen), want een 

aanzienlijk deel van de ouderen heeft een goed inkomen.[18]

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog nauwelijks toe, maar 

in verschillende provincies vindt afname nu al plaats; opvallend is de groei 

van het aantal emigranten uit Nederland dat het aantal immigranten over-

treft (uniek voor West-Europa).[19] De beroepsbevolking gaat krimpen, als na 

2010 de generatie van de babyboomers met pensioen gaat. Nederland en Eu-

ropa krijgen te maken met vergrijzing en verkleuring. De maatschappelijke 

en politieke vraag wordt hoe het aantal actieven kan worden vergroot. 

In de vorige eeuw verviervoudigde de wereldbevolking en verdrievoudigde 

de Nederlandse bevolking.[20] Die trend is volledig omgeslagen. Het aantal 

kinderen dat nu in Nederland wordt geboren, ligt met 1,7 kind per vrouw 

fors onder het ‘vervangingsniveau’. In de meeste Europese landen (Duits-

land, Spanje, Italië) en ook Japan is de bevolkingsafname al eerder ingezet. 

Nederland ijlt na. Europa wordt meesmuilend wel het bejaardenoord of mu-

seum van de wereld genoemd. Wereldwijd groeit de bevolking nog verder, 

[16] Samuel Huntington 

(1996): The clash of Civili-

sations and the Remaking 

of World Order, New York:  

Schuster 

[17] Shell Global Scenarios 

to 2025, uitg. Shell Londen 

(2005), zie www.shell.com/

scenarios (zie par. 3.5 )

[18] Adjiedj Bakas (2004): 

Marketing en de demografische 

revolutie, Schiedam: Scriptum

[19] Bericht cbs 10 augustus 

2006, www.cbs.nl

[20] Wim Derks: Bevolkings-

afname vereist ander beleid, 

in Economisch Statistische 

Berichten van 7 april 2006
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tot circa 2075, met name in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, maar ook in de 

Verenigde Staten. Heel sterk is de groei bijvoorbeeld in Noord-Afrika, wat 

zorgt voor een sterke migratiedruk in de richting van Europa. 

De demografische ontwikkelingen worden wel de moeder van alle grote 

vraagstukken genoemd: armoede, honger, migratiestromen, gevecht om 

grond, water en grondstoffen, milieudruk, integratie van minderheden. 

Migranten die uitzicht op een beter bestaan zoeken, verdringen zich aan de 

Europese buitengrenzen of proberen de Verenigde Staten binnen te komen. 

Poolse werknemers zoeken gretig werk buiten hun landsgrenzen, waardoor 

sommige westelijk gelegen Poolse steden zelfs dreigen te ontvolken. Met 

het gevaar van een braindrain. In Engeland werken meer Nigeriaanse artsen 

dan in Nigeria zelf.

De wereldwijde demografische ontwikkelingen werken ook positief: zij lei-

den tot nieuwe economische dynamiek in landen met een groeiende am-

bitieuze bevolking (de Aziatische landen, Brazilië). Daar bevinden zich de 

groeimarkten, niet alleen vanwege een groeiende koopkrachtige midden-

klasse, maar ook vanwege mogelijkheden bij de omvangrijke arme onder-

kant (zie het kader). 

 Multinationals die rijk worden met de armen[21]

Innovatie en concurrentie op verzadigde concurrenten kosten een vermogen. Er zijn 

�00 miljoen rijke mensen, maar miljarden armen die van � tot � dollar per dag moe-

ten rondkomen. Daar liggen grote kansen. De kosten moeten dan wel met een factor 

10 omlaag. Unilever werkt mee met het World food Programme van de Verenigde 

Naties, helpt met het verstrekken van gezonde maaltijden op scholen, het uitdelen 

van zeep tegen diarree en het stimuleren van tandenpoetsen. Het vraagt een totaal 

andere manier van zaken doen en distributie, waarbij vooral lokale netwerken een 

grote rol spelen. Philips heeft een houtoven ontwikkeld die zesmaal minder hout 

nodig heeft voor het bereiden van een maaltijd en heeft in India bussen uitgerust 

met hoogwaardige medische apparatuur die afgelegen dorpen kunnen bereiken. Ook 

lokale bedrijven en Amerikaanse bedrijven zijn actief in deze nieuwe markt met 

producten als goedkope mobieltjes en laptops.

3.3  Sociaal-culturele trends: individualisering – informalisering 
– intensivering – diversiteit

Ondernemers krijgen te maken met nieuwe consumenten en medewer-

kers en vooral met een grotere diversiteit. De belangrijkste sociaal-culturele 

trends voor Nederland zijn door Paul Schnabel, directeur van het Sociaal-

Cultureel Planbureau, samengevat als de vijf I’s: Individualisering, Informali-[21] Forum van 29 juni 2006



��

sering, Intensivering, Internationalisering, Informatisering, die overigens nauw 

met elkaar samenhangen.[22] Op de betekenis van de eerste drie I’s voor de 

onderneming wordt hierna verder ingegaan (internationalisering is al aan 

de orde geweest in par. 3.1, informatisering wordt in par. 3.4 verder bespro-

ken). 

Individualisering 

Ondernemers krijgen te maken met medewerkers en consumenten die zelf 

ontwerper willen zijn van hun leven, eigen keuzes willen (en moeten) ma-

ken in levensloop, beroep, relaties, leefstijl, levensbeschouwing. Niemand 

wil zich in zijn keuze laten beperken door tradities, collectiviteiten, autori-

teiten. Elk mens maakt een eigen levensverhaal en -project, ook al vertoont 

hij daarin misschien ‘kuddegedrag’ (door dominante hypes, modes, leefstij-

len te volgen, die worden geïnitieerd door media, reclame en referentie- en 

‘peer’groepen waarmee hij zich identificeert). 

Individualisering werkt door in alle haarvaten van de maatschappij: mede-

werkers willen op hun wensen en leef situatie afgestemde arbeidsvoorwaar-

den, consumenten stellen specifieke eisen, burgers krijgen keuzemogelijk-

heden in de sociale zekerheid (bijvoorbeeld in hun ziektekostenverzekering 

of levensloopregeling) en zoeken eigen vormen van zingeving. Bedrijven 

spelen in op specifieke wensen van consumenten. Toen Henry Ford in het 

begin van de vorige eeuw met de lopende band de massaproductie tot norm 

verhief, ging hij er vanuit dat één type Ford goed was voor iedere autobezit-

ter. De autofabrikanten van nu zijn – geholpen door flexibele productieme-

thoden en internetverbindingen met de dealer – in staat en bereid om voor 

iedere klant een auto op maat te leveren. 

Producten en diensten moeten ook zingeving bieden.[23] Jeroen Sanders, 

directeur van Leolux, speelde daarop in toen hij enkele jaren geleden zijn 

nieuwe collectie designmeubels als motto ‘Een vleugje eeuwigheidswaarde’ 

meegaf.[24]

Individualisering kan mensen egoïstischer maken doordat zij zich afvra-

gen: ‘What is in it for me?’, zich weinig bekommeren om minder succes-

volle medeburgers, ongeïnteresseerd zijn in politieke participatie, of zelfs 

hufterig gedrag vertonen (onder het motto “wat anderen vinden, kan me 

niets schelen”). Maar individualisering kan bij burgers ook leiden tot een 

grotere persoonlijke sociale betrokkenheid die voortkomt uit authentiek 

engagement en minder uit opgelegde sociale dwang.

Herman Wijffels, oud ser-voorzitter, zei in een afscheidsinterview: “De 

centrale vraag waar het nu om gaat is hoe de vrijheid die de emancipatie 

heeft opgeleverd, omgezet kan worden in betrokkenheid. Individuen moe-

[22] Sociaal en Cultureel 

Planbureau (2004): In het 

zicht van de toekomst, Sociaal 

en Cultureel Rapport 2004, 

Den Haag

[23] Meerten ter Borg 

(2003): De zineconomie, 

de samenleving van de 

overtreffende trap, Schiedam: 

Scriptum. Zingeving betreft 

niet uitsluitend de ‘hogere 

waarden’ of religieuze zin-

geving, maar betekent in 

brede zin: betekenis geven, 

eigen waarden uitdrukken; 

zingeving heeft ook een 

heel materiële dimensie

[24] Interview in Rutgers 

van der Loeff e.a (2001): 

Leermeesters, Zoetermeer: 

Meinema
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ten zich verantwoordelijk gaan voelen voor het geheel.”[25] De mens is een 

sociaal wezen; hij is geen Robinson Crusoe die autonoom en onafhankelijk 

functioneert, maar is voor zijn bestaan afhankelijk van talloze andere men-

sen en brengt met zijn handelen altijd gevolgen teweeg, positief dan wel ne-

gatief. Vanuit dat besef van onderlinge afhankelijkheid (interdependentie) 

kan een verantwoordelijkheidsbesef ontstaan: de wil om nadelige effecten 

van het eigen handelen te beperken, en – een stap verder – de inzet om naar 

vermogen het welzijn van anderen te bevorderen. Afhankelijk van de eigen 

levens- en wereldbeschouwing kunnen mensen en organisaties die verant-

woordelijkheid zien als een kwestie van verlicht eigenbelang, goed burger-

schap, morele plicht, deugd of spirituele opdracht.

In de huidige, sterk interdependente wereld, kunnen individuen en naties niet langer 

veel van hun problemen zelf oplossen. We hebben elkaar nodig. We moeten daarom 

een gevoel ontwikkelen van universele verantwoordelijkheid.

Het is onze collectieve en individuele verantwoordelijkheid om de wereldfamilie te 

beschermen en te voeden, haar zwakkere leden te steunen en het milieu te onderhou-

den waarin we allen leven.

de Dalai Lama[26]

Informalisering

Nauw verbonden met de individualisering is de informalisering. Vanuit het 

besef van gelijkwaardigheid ontstaan in organisaties meer egalitaire, per-

soonlijke omgangsvormen, verdwijnen hiërarchische structuren, vermin-

deren gezag en sociale controle. Medewerkers wisselen gemakkelijker van 

baan, aandeelhouders zijn vooral aandeelhandelaar geworden (met als gevolg 

grote kapitaalbewegingen), consumenten worden minder merkentrouw. 

Bedrijven moeten zich meer dan ooit inspannen om hun medewerkers, 

consumenten, aandeelhouders te binden en te boeien (door een uitgebreide 

communicatie, via internet, speciale bladen voor klanten, speciale bijeen-

komsten voor relaties en dergelijke). 

Dat verschijnsel is ook elders waar te nemen. Relaties worden minder duur-

zaam. Het huwelijk ‘tot de dood ons scheidt’ wordt steeds meer een uitzonde-

ring, ook al blijft een duurzame partnerrelatie nog steeds het overheersende 

ideaal. Persoonlijke relaties worden losser: partners gaan bijna altijd eerst 

samenwonen; het aantal huwelijken daalt; er zijn meer ‘combi-gezinnen’ 

met kinderen uit diverse relaties, en meer alleenstaande ouders.[27] Politieke 

partijen en vakorganisaties verliezen aanhang. One issue-organisaties doen 

het beter, maar hun ledenaantal kan ineens stijgen of teruglopen als er iets 

speciaals gebeurt. Zoals er ook steeds meer zwevende kiezersgroepen zijn. 

Maatschappelijke organisaties worden losse netwerken. Betrokkenheid is 

[25] ser-bulletin van april 

2006

[26] in Sogyal Rinpoche 

(1994): The Tibetan book of 

living and dying, San Fran-

cisco: Harper, p.39

[27] Aldus onderzoek van 

het cbs, Trouw van 3 juli 

2006
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meer kortstondig, ad hoc en zakelijk. Dat verklaart mede de opkomst van 

de zzp’ ers (zelfstandigen zonder personeel) en houding van jonge profes-

sionals die weinig waarde hechten aan een vast dienstverband. 

In plaats van de duurzame sociale verbanden ontstaan informele netwerken 

en ‘lichte gemeenschappen’ zoals de vele groepen chattende internetters. 

Ter compensatie van de lossere bindingen, het verminderde vertrouwen, 

de geringere loyaliteit in organisaties ontstaat behoefte aan nieuwe regel-

geving, bijvoorbeeld in de sfeer van corporate governance, toezicht en aan-

sprakelijkheid van bestuurders en professionals. 

Intensivering

De voortreffelijkheid moet …alle aandacht richten op de gevoelens van genot en pijn. 

Wie daar goed mee omgaat zal goed zijn, wie er slecht mee omgaat slecht.

Aristoteles[28]

Ondernemers krijgen te maken met mensen die veel willen beleven. Leven 

en werken mogen niet saai of eentonig, maar moeten vooral cool, opwin-

dend, leuk, afwisselend zijn. Veel nadruk ligt op genieten, amusement (he-

donisme), kicks; de grootste vijand is de verveling. Mensen stellen hoge 

eisen aan zichzelf, hun relaties, werk, vrije tijd. Consumenten zijn ongedul-

dig, kiezers veeleisend, werknemers veranderen gemakkelijker van baan, 

partners hebben hoge verwachtingen van elkaar. Veel problemen in relaties 

en in de maatschappij worden veroorzaakt omdat mensen niet goed weten 

om te gaan met hun emoties; mensen hebben steeds meer ook emotionele 

intelligentie nodig (naast een goed iq is ook een goed eq belangrijk).[29]

In de beleveniseconomie moeten bedrijven producten en diensten aanbie-

den die emoties, belevenissen creëren. Bijvoorbeeld door design, kleuren, 

gebruiksgemak. Producten moeten een verhaal bieden, ja zelfs een stukje 

zingeving. Grote kunst voor het bedrijfsleven is om steeds weer te ontdek-

ken wat de consument nu eigenlijk wil. Heel sterk speelt dat in de mode. Het 

succes van kledingwinkels staat of valt met hun collecties en hun reactiesnel-

heid op signalen uit de markt. Een dankbare opdracht voor trendwatchers 

die bedrijven adviseren over de voorkeuren van de grillige consument.

cultuurverschillen

De grotere culturele diversiteit, waarmee globalisering onvermijdelijk 

gepaard gaat, biedt tal van kansen voor bedrijven. Door Arabisch, Turks of 

Chinees sprekende Nederlanders aan te nemen, kunnen bedrijven een brug 

slaan naar kansrijke nieuwe markten in landen waarmee zij door hun af-

komst een speciale band hebben. Om dezelfde reden kunnen Nederlandse 

[28] Ethica Nicomachea van 

Aristoteles, vertaling van 

J. A.E. Bons en J.M. van Op-

huijsen (1999): Aristoteles 

Ethica, Groningen: Histori-

sche Uitgeverij, 1105a10

[29] David Goleman (1997): 

Emotionele intelligentie, 

Amsterdam: Contact
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banken, verzekeraars en supermarkten met Marokkaanse of Turkse mede-

werkers allochtone klantengroepen beter bereiken en bedienen.

Veel leden uit minderheidsgroepen weten de aansluiting te vinden met de 

omringende cultuur, assimileren, worden ‘bicultureel’ of nemen een ‘hybri-

de’ identiteit aan – een mix van brokken uit verschillende culturen. Integra-

tie betekent zelden algehele assimilatie, opgaan in de andere cultuur, maar 

meestal: leven in meerdere culturen tegelijk. Zoals Joden sinds eeuwen in de 

diaspora leven en hun eigen cultuur hebben behouden (ondanks veelvuldi-

ge pogroms en antisemitisme) en zoals Chinezen leven in hun Chinatowns; 

in New York heeft elke etnische groep zijn eigen wijken. 

Maar minderheidsgroepen kunnen zich ook afsluiten, met alle gevolgen 

van dien: ze leven in ‘apartheid’, in een eigen buurt met eigen scholen, heb-

ben eigen voorzieningen, spreken hun eigen taal, zijn vaak werkloos; zij 

uiten hun frustraties in passiviteit, apathie, of – actief – in baldadigheid, cri-

minaliteit, gewelddadigheid (zoals bij de rellen in 2005 in de grote Franse 

steden) of in godsdienstig fundamentalisme en verzet tegen ‘verdorven’ 

Westerse waarden. Het gedrag van minderheden laat zien dat mensen hun 

identiteit ontlenen aan groepen waartoe zij behoren; niemand leeft op zich-

zelf, is alléén individu, ieder blijft een sociaal wezen. Margaret Thatcher had 

ongelijk met haar uitspraak “De samenleving bestaat niet, er bestaan alleen 

individuen”.

De hiervoor genoemde drie I’s (Individualisering, Informalisering en In-

tensivering) zijn typisch Westers en staan haaks op veel traditionele, niet-

Westerse culturen, waar de eigen groep of collectiviteit voorop staat – gezin, 

‘groot’familie, clan, stam of natie. Die eigen groep biedt bescherming, maar 

schept ook sociale verplichtingen, kent een sterke hiërarchie, gebaseerd op 

leeftijd en geslacht, definieert gescheiden rollen voor mannen en vrouwen 

en oefent forse sociale controle uit. In deze context zijn keuzes veel min-

der persoonlijk, maar worden ingegeven door eer en welzijn van de groep 

(‘extern geweten’). Enigszins vergelijkbaar met de traditionele Nederlandse 

zuilen.

 cultuurverschillen in het internationaal zaken doen

Tineke Bakker-van Ingen, directeur van ferm: “Als ik naar een vreemd land ga, lees 

ik er altijd wat over. Interesse is de essentie in het omgaan met mensen uit andere 

culturen. Dat is ook een voorwaarde voor succes. 

�0 Procent van het zakendoen in china komt neer op relatie en reputatie. Hiërarchie 

is in china erg belangrijk. confucius leerde al om verschillen te respecteren, ook tus-

sen arm en rijk. In het Westen is iedereen gelijk. Je moet weten dat chinezen niet 
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altijd zeggen wat ze denken. chinezen moet je nooit confronteren met een fout, ze-

ker niet als er een ander bij aanwezig is; gezichtsverlies is er erger dan een gevange-

nisstraf; kritiek moet je heel omzichtig formuleren. Ook met Arabieren moet je eerst 

een relatie opbouwen. russen daarentegen willen juist directheid, helderheid. Voor 

een Duitser geldt: een man een man, een woord een woord. Engelsen zijn beleefd en 

meegaand, maar dat betekent helemaal niet dat ze het met je eens zijn.”

3.4 Technologische vernieuwingen

I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it 

might give to others... I find out what the world needs, then I proceed to invent.

Thomas Edison, stichter General Electric[30]

Ondernemers kunnen met nieuwe technologieën nieuwe producten en 

diensten ontwikkelen, maar ook bedrijfsprocessen verbeteren en produc-

tiviteit verhogen. Koplopers bij zulke innovaties zijn vaak grote bedrijven. 

Bijvoorbeeld als het onderzoek hoge researchkosten vraagt, zoals bij het uit-

vinden van een nieuw geneesmiddel. Maar soms zijn de koplopers kleine 

bedrijven, bijvoorbeeld in de biotechnologie. Andere bedrijven kunnen in 

de slipstream van de koplopers eigen toepassingen ontdekken (zoals allerlei 

nieuwe software- en internet toepassingen bij elke nieuwe generatie chips). 

Een voorbeeld is het succesvolle routenavigatieprogramma TomTom.

De doorbraak van de informatietechnologie aan het einde van de vorige 

eeuw is wel de derde industriële revolutie genoemd (de eerste vormde de 

uitvinding van de stoommachine door James Watt; de tweede de uitvinding 

van elektriciteit, brandstofmotor, telegraaf, telefoon, gloeilamp, radio). De 

ontwikkelingen gaan verder. Fascinerend is dat de wetenschap steeds ver-

der doordringt in de kleinste bestanddelen van materie en leven:

•  In de micro-elektronica blijkt het mogelijk om de elektronische circuits 

(chips) elke twee jaar met een factor twee te verkleinen (conform de wet 

van Moore die al 40 jaar zijn juistheid heeft bewezen), wat steeds weer 

nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt. Kleinere geheugens kunnen 

steeds meer informatie opslaan en verwerken. Na digitale fotografie komt 

er digitale televisie, mobiele telefoons krijgen steeds meer functies (fo-

tografie, muziek, internet, e-mail, beeldtelefoon, tv, ‘videoconferencing’, 

afstandsbediening van huishoudelijke apparaten, creditkaart; probleem 

is alleen dat consumenten de nieuwe functies niet altijd willen). Mensen 

zullen chips krijgen ingeplant om lichaamsstoornissen te signaleren en te 

reguleren (zoals nu de pacemaker bij hartritmestoornissen). Computers 

gaan spraak herkennen en teksten vertalen. De kwaliteit van beeldscher-

men zal verder verbeteren en papier verdringen. De miniaturisering be-

[30] Gevonden op  

www.ge.com onder project 

ecomagination
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reikt in dit tempo zijn eindpunt als omstreeks 2015 de afmetingen van het 

atoom zijn bereikt. 

•  Het atoom, molecuul en de superkleine structuren die uit atomen kun-

nen worden opgebouwd, zijn het onderwerp van de nanotechnologie. Die 

technologie is in staat om uit nanodeeltjes nieuwe verbindingen te maken 

voor nieuwe materialen, brandstoffen en voedsel (ter oriëntatie: 1 nano is 

één miljardste deel van 1 meter; in 1 nanometer (nm) passen 6 koolstofato-

men). De voorspelling is dat het bij toepassingen om markten van honder-

den miljarden euro’s zal gaan. Enkele Nederlandse universiteiten hebben 

inmiddels centra voor nanotechnologie. Een eenvoudige toepassing is de 

krasvrije zonnebril (door een krasvrije nano-deklaag). 

•  Het dna van planten, dieren en mensen wordt ontcijferd. Met biotechno-

logie is het mogelijk om met genetische modificatie nieuwe plantenrassen 

te kweken die resistent zijn tegen ziektes en bacteriën of geschikt zijn als 

basis voor biobrandstoffen. Andere toepassingen liggen in de voedselvoor-

ziening, de ontwikkeling van geneesmiddelen en de geneeskunde (diag-

nostiek, gen-, stamceltherapie).

Opmerkelijk is dat deze technologieën steeds meer naar elkaar toegroeien: 

de zogenoemde nibc-convergentie (Nanotechnologie, Informaticatechno-

logie, Biotechnologie, Cognitieve wetenschappen).

Naast deze doorbraaktechnologieën zijn er op tal van andere gebieden tech-

nologische vernieuwingen, bijvoorbeeld bij energieopwekking, chemische 

procestechnologie en nieuwe materialen. 

Nieuwe technologie geeft nieuwe economische impulsen, maar heeft ook 

grote maatschappelijke en persoonlijke betekenis: het draagt bij aan de op-

lossing van maatschappelijke vraagstukken en verhoogt de levenskwaliteit. 

Het energie- en milieuvraagstuk bijvoorbeeld kan alleen worden opgelost 

met nieuwe technologie (bijvoorbeeld opslag en gebruik van zonne-ener-

gie, de hybride- of waterstofcelmotor, op lange termijn kernfusie). Duur-

zame voedselvoorziening staat of valt met een verdere productiviteitsver-

hoging in de landbouw in ontwikkelingslanden. Ter herinnering: in de 

19e eeuw voorspelde Malthus (1766-1834) dat de bevolkingsgroei in het 

Westen onvermijdelijk tot catastrofale voedseltekorten zou leiden, maar 

hij voorzag niet de enorme productiviteitsstijgingen in de landbouw die 

nadien zijn gerealiseerd. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van 

(bio)technologie is het onverstandig om te veel de risico’s te benadrukken. 
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3.5 Toekomstscenario’s 

De toekomst blijft ongewis. Er zijn trends, maar ook tegenbewegingen. Er 

kunnen zich trendbreuken voordoen. Bekend is het voorbeeld van de Franse 

statisticus die aan het begin van de vorige eeuw voorspelde dat Parijs zou 

ondergaan in de mest als gevolg van het toenemende aantal koetsen met 

paarden in de stad. De uitvinding van de auto deed deze trend volledig te-

niet.

Om grip te krijgen op de alternatieven voor de toekomst kan een onderne-

ming scenario’s ontwikkelen. Shell bijvoorbeeld ontwikkelt al jaren scena-

rio’s om beter zicht te krijgen op ontwikkelingen in de eigen omgeving en 

gaat in zijn laatste scenario’s uit van drie drijvende krachten (en daarmee 

corresponderende doelen): marktprikkels (met efficiency als doel), gemeen-

schapskrachten (gericht op sociale cohesie en rechtvaardigheid) en drang naar re-

gulering (gericht op veiligheidsrisico’s).[31] Met als actoren: markt, maatschap-

pij en staat. Het liefst zou iedere regering alledrie doelen tegelijk realiseren, 

maar volgens Shell sluiten efficiëntie, cohesie en veiligheid elkaar uit. Keuze 

voor één of twee van deze drie doelstellingen heeft het karakter van een tri-

lemma. 

Opvallend in het laatste Shell-scenario is de zorg voor veiligheid die velerlei 

vormen kan aannemen: bestrijding van armoede, ziektes, beschikbaarheid 

van hulpbronnen (water, energie), (burger)oorlogen, zorgen over werkge-

legenheid, terrorisme, gebrek aan vertrouwen in bedrijven, persoonlijke 

veiligheid, computervirussen, inbreuken op de privacy, gevaren van kern-

energie, piraterij. Daarom heeft Shell in zijn laatste scenario’s nadrukkelijk 

aandacht gegeven aan de rol van de staat die op deze gebieden dwingend 

kan optreden en regels stellen.

De wisselwerking tussen deze drie drijvende krachten leiden tot drie scena-

rio’s voor 2025:

•  Het low trust globalisation scenario, dat toepassing van marktprikkels com-

bineert met regelgeving die veiligheid moet garanderen. Hierin is een be-

langrijke rol voor de staat weggelegd; hij respecteert marktwerking, maar 

stelt tegelijk regels. Dit scenario voorziet veel en soms conflicterende re-

gels, veel publiek toezicht, introductie van veel checks and balances, veel 

aandacht voor compliance, veelvuldige juridische procedures, NGO’s die 

aandringen op regelgeving en ook veel internationale standaarden. De 

openbare voorzieningen in dit scenario zijn beperkt; een progressief be-

lastingstelsel gericht op herverdeling van inkomen ontbreekt en er is wei-

nig aandacht voor sociale cohesie.

[31] Shell Global  

Scenarios to 2025, uitg.  

Shell Londen (2005), zie 

voor de samenvatting  

www.shell.com/scenarios
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•  Het scenario open doors laat een pragmatische wereld zien waarin sociale 

cohesie samengaat met efficiency. Voortdurend nemen burgers, bedrijven, 

cso ‘s (Civil Society Organisations) en politici initiatieven om veiligheid 

en vertrouwen te versterken. Met veel aandacht voor codes, best practices, 

certificatie, goede relaties tussen stakeholders en een sterke civil soci-

ety. Competitie gaat samen met samenwerkingsvormen tussen bedrijven, 

overheden en ngo’s, ook internationaal. Voor een sterke Europese Unie 

die grotendeels is gebaseerd op vertrouwen en onderling overleg, is dit het 

meest gunstige scenario. 

•  Het scenario flags toont een dogmatische, verdeelde wereld waarin veilig-

heid en sociale cohesie belangrijker zijn dan efficiency. Kenmerken zijn: 

gefragmenteerde regels, veel nationale regelgeving, ‘gated communities’, 

veel conflicten over waarden en religies, en protectionisme, mede onder 

invloed van nationaal denkende ngo’s. Nadruk ligt op de binnenlandse 

politiek, de belangen van de verschillende groepen en bescherming tegen 

externe bedreigingen. Vertrouwen is beperkt tot de eigen groep of natie, 

buitenstaanders worden gewantrouwd. De wereld is meer inter-nationaal 

dan globaal. 

De opstellers van de Shell-scenario’s doen geen uitspraken over de gewenste 

ontwikkelingen. Het scenario open doors lijkt erg aantrekkelijk: het is posi-

tief over globalisering, hecht betekenis aan rechtvaardigheid en diversiteit, 

doet een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrij-

ven, kortom op de positieve krachten in markt en maatschappij; het leidt tot 

een hogere economische groei en lijkt het beste te passen bij Europa. De ver-

schillende scenario’s geven aan dat het scenario open doors niet vanzelfspre-

kend is. Protectionisme en een ‘clash of cultures’ passen meer in het scenario 

flags, terwijl het Amerikaanse streven naar regelgeving en risicobeheersing 

eerder leiden tot een low trust globalisation.
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4   De maatschappelijke en 
politieke agenda

4.1 Hervorming van de overheid

Bij alle hervormingen van het kabinet is de hervorming van de overheid zelf 

achtergebleven. De overheid benadert ondernemingen nog te zeer vanuit 

wantrouwen, wat leidt tot onnodige  regelgeving, controle en bureaucratie. 

Overmatige, zelfs soms tegenstrijdige regelgeving maakt ondernemen in 

Nederland onnodig ingewikkeld en drijft de kosten op.

De overheid stoot formeel taken af, maar durft ze vervolgens niet echt los te 

laten; ze wil controle vooraf (vergunningen met vaak gedetailleerde voor-

schriften) én toezicht achteraf.

De overheid zit daarmee de benodigde dynamiek, creativiteit, excellentie en 

ondernemerschap in de weg. In plaats daarvan zou zij ondernemers, instel-

lingen en individuen ruimte en vertrouwen moeten geven. Sommige zaken 

zou zij helemaal niet moeten willen regelen, andere taken kunnen beter 

overgelaten worden aan marktpartijen, maatschappelijke organisaties of 

decentrale overheden.

Daarbij is sprake van een grote ‘bestuurlijke drukte’, die leidt tot een vage 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuurslagen (Europa, rijk, lagere 

overheden en bestuursorganen). Meerdere overheden, departementen of 

overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor dezelfde taken, waardoor 

verantwoordelijkheden diffuus zijn en besluitvorming traag verloopt. 
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vno-ncw heeft een groot aantal voorstellen gedaan om hier wat aan te 

doen.[32] Nodig is een scherpere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

verschillende overheden. Helder moet zijn welke overheid waarvoor verant-

woordelijk is. De regelketen (van de Europese Unie tot en met de gemeen-

ten) moet fundamenteel worden heringericht, evenals de vergunningverle-

ning en het toezicht.

Het grote aantal publiekrechtelijke toezichthouders en inspectiediensten 

moet worden ontkokerd en verkleind. Civielrechtelijke handhaving (gedu-

peerden die naar de rechter stappen) moet waar mogelijk in de plaats ko-

men van ambtelijke toezichthouders die een verbod krijgen op regelgeving 

en louter toezicht houden.

Een omslag moet plaatsvinden van preventief naar repressief toezicht op 

basis van risico-analyses en past performance. Ondernemingen zonder over-

tredingen worden met rust gelaten (witte lijsten) en krijgen ook bij (reste-

rende) vergunningverlening een voorkeursbehandeling.

Departementen worden verkleind en samengevoegd tot een klein aantal 

kerndepartementen. Het aantal beleidsambtenaren moet verminderen, wat 

zal leiden tot minder (overbodig) beleid en regels.

 nutteloze regels voor banken[33] 

“We zijn steeds minder bankiers en steeds meer opsporingsambtenaren”, vindt ra-

bobank-bestuursvoorzitter Bert Heemskerk. Een voorbeeld is de plicht van banken 

om van alle klanten een kopie van het paspoort te verzamelen. “Daarvoor hebben 

we honderden mensen extra rondlopen. Het doel van die regelgeving is om boeven 

te vangen, maar daarvoor heb je andere regels nodig.” 

De branchevereniging voor banken NVB vindt dat er een vergoeding moet komen 

voor alle gegevens die banken doorspelen naar de overheid.

4.2 Scheppen van economisch perspectief

Ondernemers hebben veel belang bij een gunstig klimaat voor vestiging, 

ondernemerschap en innovatie. Nederland moet kunnen concurreren en 

tenminste in de pas lopen met andere landen (bijvoorbeeld als het gaat om 

een cruciale vestigingsfactor als de vennootschapsbelasting).

Sterke punten voor ondernemers in Nederland zijn: de geografische ligging 

(‘mainport’ voor Europa), de internationale oriëntatie, de harmonieuze ar-

beidsverhoudingen, het hoge opleidingsniveau, de kwaliteit van leven (hoe-

wel: dit is misschien in de laatste jaren verslechterd). Zwak zijn de enorme 

regel- en bestuursdruk die ondernemerschap ontmoedigt, de hoge arbeids-

kosten, het geringe aantal arbeidsuren per werkende en de kraptes op de 

arbeidsmarkt.

[32] Voor een uitvoeriger 

behandeling vno-ncw en 

mkb-Nederland: Nederland 

kán winnen, 93 adviezen van 

ondernemend Nederland voor 

2007-2011, juli 2006

[33] Trouw van 6 september 

2006
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Iedere beleidsmaker in Nederland onderschrijft het grote belang van in-

novatie. Het kabinet heeft een nationaal innovatieplatform ingesteld onder 

leiding van de minister-president. Uitdaging is om effectieve stimulansen 

te geven: door speciale projecten, door informele ‘broeinesten’ van nieuwe 

kennis te bevorderen, naar het voorbeeld van Silicon Valley – partnerschap-

pen van bedrijfsleven en onderzoeksinstituten, van bedrijven onderling, 

zoals de high tech campus Eindhoven en de concentraties rondom universi-

teiten zoals in Wageningen en Twente -. 

Beleidsvraag is waarin Nederland zich internationaal echt kan onderschei-

den, het verschil kan maken. Dan moet niet alleen worden gedacht aan de 

sectoren waarin alle landen investeren  zoals ict en biotechnologie. Daarin 

ligt niet de specifieke kracht van Nederland. Er moet vooral worden gedacht 

aan de sectoren waarin Nederland traditioneel sterk is: watertechnologie, 

land- en tuinbouw, voeding, energie (Nederland heeft veel ervaring met ex-

ploreren en distributie van gas), transport en logistiek, handel, financiële 

dienstverlening en onderhoud. Nederland kent een hoog internetgebruik 

en is sterk in creatieve producten en diensten, zoals het ontwikkelen van 

tv-programma’s, nieuwe computerspellen, mode en reclame.

4.3 Stimuleren van talent en nieuw arbeidsaanbod

Innovatie in ondernemingen staat of valt met het ontwikkelen van creativi-

teit, talent en vakmanschap, op alle niveaus. Ondernemers hebben behoefte 

aan nieuwe gekwalificeerde medewerkers, terwijl het arbeidsaanbod door 

demografische oorzaken terugloopt. Extra knelpunt is nog dat de belang-

stelling voor bêtavakken en technische beroepen beperkt is. Ondernemers 

komen dan voor de keuze te staan: meer kennismigranten aantrekken, werk 

verplaatsen naar andere landen, of kiezen voor een combinatie van beide.

Het Nederlandse onderwijssysteem biedt weinig uitdaging aan toptalent, 

terwijl in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs het aantal 

uitvallers schrikbarend hoog is.[34] Hier is zeker nog veel winst te boeken. De 

onderwijsparticipatie en het opleidingsniveau in de minderheidsgroepen 

zullen nog kunnen stijgen (juist deze groep vormt een steeds groter deel 

van het nieuwe arbeidsaanbod). Opvallend genoeg zijn de uitgaven voor 

onderwijs in Nederland relatief laag (in vergelijking met andere Europese 

landen en oeso-landen).

De aard van de werkgelegenheid tendeert duidelijk in de richting van hoger 

gekwalificeerd werk, maar tegelijk blijft een aanzienlijke vraag bestaan in 

de lagere en middelbare beroepen. Huizen en kantoren moeten nog steeds 

[34] Wil Derkse, hoogleraar 

aan de Radboud Univer-

siteit en lid van de Raad 

van Toezicht van de Fontys 

Hogeschool spreekt van een 

‘ondraaglijke lichtheid van 

de opleiding’
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worden verbouwd, onderhouden en schoongemaakt, goederen vervoerd, 

zieken verzorgd, klanten in winkels en restaurants bediend. 

Beleidsvraag is hoe de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden opge-

vangen. Nodig is een hogere participatiegraad, door hogere deelname van 

vrouwen en ouderen. Maar die stijging is aan een plafond gebonden (vol-

gens een schatting circa 3,5 procent)[35]. fnv-voorzitter Agnes Jongerius roept 

deeltijdwerkende vrouwen op om langer te gaan werken, want ‘iedereen zal 

aan de slag moeten, waarmee kinderopvang als basisvoorziening een van-

zelfsprekendheid zal zijn’. Zij verzet zich tegen de huidige praktijk waarin 

de man een fulltime baan heeft en de vrouw een kleine deeltijdbaan.[36] 

Economen van de Rabobank zien in de instroom van allochtonen dé reme-

die voor de vergrijzing.[37] In de grote steden vormen de nazaten van migran-

ten het merendeel van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Opvallend is 

ook de groei van het aantal allochtone ondernemers. Zorgelijk is dat onder 

allochtonen de schooluitval hoog is, discriminatie nog steeds voorkomt en 

veel jongeren moeizaam integreren (en daardoor ontsporen). 

Waarschijnlijk moet Nederland positiever gaan denken over immigratie, 

een onvermijdelijk en ook wenselijk verschijnsel. Migranten zijn onmis-

baar voor onze economie. Uitdaging is om migratie beheersbaar te laten 

verlopen, te voorkomen dat er omvangrijke kansarme groepen komen en te 

leren omgaan met culturele verschillen.

4.4  Omvorming van de verzorgingsstaat tot een participatie-
maatschappij

Met de hervorming van de verzorgingsstaat horen de kabinetten-Balken-

ende tot de meest veranderingsgezinde kabinetten van na de Tweede We-

reldoorlog. Volgende kabinetten zullen daarop verder kunnen bouwen. Veel 

andere Europese landen zijn minder ver met hun hervormingen, bijvoor-

beeld van hun pensioenstelsels (de Nederlandse pensioenen zijn voor een 

belangrijk deel gebaseerd op kapitaaldekking, terwijl veel Europese landen 

veel meer omslagfinanciering kennen).

De Nederlandse verzorgingsstaat ontwikkelt zich in de richting van een par-

ticipatiemaatschappij: niet de uitkering staat centraal, maar het opnieuw 

vinden van werk; niet de arbeidsongeschiktheid, maar arbeidsgeschiktheid. 

Eigenlijk alle onderwerpen zijn op de politieke agenda gekomen. Ondanks 

forse tegenstand heeft dit geleid tot vele wetswijzigingen: aanpassing van 

de (pre)pensioenleeftijd, invoering van een nieuwe levensloopregeling die 

mensen de mogelijkheid biedt om individuele keuzes te maken voor verlof 

(zorg voor kinderen, een sabbatical, een opleiding, vervroegd uittreden), de 

[35] Wim Derks: Bevolkings-

afname vereist ander beleid, 

in Economisch Statistische 

Berichten van 7 april 2006

[36] Interview Trouw van 28 

juni 2006

[37] Trouw van 30 juni 2006
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nieuwe wet wia (de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) ter ver-

vanging van de wao, aanpassing van de Werkloosheidswet, een nieuwe Wet 

werk en bijstand (als vervanger van de Algemene bijstandswet), een nieuw 

zorgverzekeringsstelsel (waarmee na 30 jaar discussie het onderscheid tus-

sen ziekenfonds en particuliere verzekering is opgeheven) en de Wet maat-

schappelijke ondersteuning. 

Een belangrijk item is nog de aanpassing van het ontslagrecht, een onder-

werp voor het volgende kabinet. Ook gevoelige onderwerpen als de aow-

leeftijd en de financiering van de aow komen ongetwijfeld opnieuw in dis-

cussie.

Burgers en bedrijven zijn steeds meer medeverantwoordelijk geworden en 

moeten veel meer dan vroeger aandacht geven aan preventie en reïntegra-

tie.

 SEr-advies voor verhoging arbeidsparticipatie

Om de arbeidsparticipatie te bevorderen adviseert de Sociaal Economische raad om 

de fiscale arbeidskorting voor werkenden te concentreren op werknemers met een 

laag inkomen; middeninkomens en hogere inkomens worden daarvoor gecompen-

seerd met een lager tarief. De dubbele heffingskorting voor gezinnen waarin één 

van partners niet werkt, moet worden afgebouwd en vervangen door een individuele 

korting.[��] 

4.5 Sociale cohesie en uitsluiting

Nederland maakte zich altijd sterk voor anti-apartheid, liet zich voorstaan 

op zijn multi-culturele samenleving, zijn tolerantie, maar de verhoudingen 

zijn na de moord op Fortuyn en Van Gogh verzuurd en verhard. Buitenland-

se commentatoren verbazen zich over de verandering die zich in Nederland 

heeft voltrokken. 

Een mogelijke verklaring is dat Nederland nooit te maken heeft gehad met 

terrorisme zoals Engeland met de ira, Spanje met de eta, Italië met de Rode 

Brigades. In Engeland waren de reacties op de aanslagen op de metro in Lon-

den gematigd en de regering sloot direct een pact met islamitische leiders. 

Moslims worden er minder over één kam geschoren dan in Nederland het 

geval lijkt.[39] De tolerantie die wordt geroemd als typerend voor Nederland 

(en Europa), blijkt een kwetsbare waarde. 

De meeste migranten weten succesvol te integreren, maar een aanzienlijk 

deel hoort tot de groep mensen die weinig zelfredzaam is. Volgens het Soci-

aal Cultureel Planbureau zou bij circa 10 procent(!) van de bevolking sprake 

zijn van sociale uitsluiting. Daartoe behoren gehandicapten, schoolverlaters 

[38] Het betreft een ont-

werp-advies dat nog moet 

worden vastgesteld in de 

ser vergadering van 20 

oktober 2006

[39] Aldus de Engelse jour-

nalist Simon Kuper die tien 

jaar in Nederland woonde, 

in nrc Handelsblad van 7 

mei 2006
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zonder opleiding, thuis- en daklozen, zwervers en verslaafden. De grootste 

risicogroepen zijn oudere alleenstaanden, eenoudergezinnen en allochtone 

huishoudens. Huishoudens met een inkomen tot 105 procent van het soci-

aal minimum hebben een grote kans op ‘materiële deprivatie’, waarbij ba-

sale levensbehoeftes, zoals een dagelijkse warme maaltijd, soms niet meer 

kunnen worden vervuld. De betreffende personen hebben een beperkt soci-

aal netwerk en relatief veel problemen op het gebied van zorg, huisvesting 

en onderwijs, en hun gezondheid en welbevinden ligt op een relatief laag 

niveau.[40]

Veel leden uit minderheidsgroepen weten de aansluiting te vinden met 

de omringende cultuur, maar aanzienlijke groepen migranten in Frank-

rijk, Duitsland en Nederland blijken moeilijk te integreren, leven in eigen 

wijken in een eigen wereld, spreken hun eigen taal, kijken met hun satel-

lietschotel naar tv-programma’s uit hun land van herkomst. Ze sluiten zich 

af, leven in ‘apartheid’, hebben eigen voorzieningen, gaan naar hun eigen 

‘zwarte school’, zijn vaak werkloos; zij uiten hun frustraties in passiviteit, 

apathie, of – actief – in baldadigheid, criminaliteit, gewelddadigheid (zoals 

bij de rellen in 2005 in de grote Franse steden) of in godsdienstig fundamen-

talisme en verzet tegen ‘verdorven’ Westerse waarden. 

Vaak wordt culturele diversiteit gezien als probleem. Maar er is een ander 

‘paradigma’ mogelijk waarin verschillen ‘mooi’ zijn, waardevol en een bron 

van creativiteit en innovatie. De Amerikaanse samenleving is daarvan een 

voorbeeld. Eigentijds burgerschap[41] betekent dat burgers – en ondernemers 

– kunnen omgaan met zulke verschillen en zich niet laten leiden door voor-

oordelen. Wederzijds respect voor verschillen is meer dan ooit hét kenmerk 

van menselijke waardigheid en een voorwaarde voor vooruitgang en vrede, 

juist ook na de terroristische aanslagen in New York van 11 september 2001. 

Diversiteit schept waarde, of het nu gaat om sekse, markten of culturen; 

ieder heeft iets dat de ander mist. Zoals ook de natuur, heeft elke samenle-

ving diversiteit nodig.[42] De kunst en kunde is om onderlinge verschillen 

op waarde te schatten en tegelijk een aantal spelregels te formuleren vanuit 

een aantal gemeenschappelijke waarden. Zoals internationale concerns re-

kening houden met verschillen in nationale culturen, en tegelijk overkoe-

pelende gemeenschappelijke doelstellingen en principes hanteren. Multi-

nationale ondernemingen zijn in toenemende mate ook multiculturele (of 

transculturele) ondernemingen.

Bevorderen van sociale cohesie en bestrijding van uitsluiting zijn allereerst 

een verantwoordelijkheid van de politiek (die beslissingen neemt over in-

[40] Sociaal en Cultureel 

Planbureau (2005): Toekomst 

arbeidsmarkt en sociale zeker-

heid, notitie voor de vaste 

commissie voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid 

van de Tweede Kamer

[41] H.R. van Gunsteren 

(1992) Eigentijds burgerschap, 

studie wrr

[42] Jonathan Sacks (2002): 

The dignity of difference, how 

to avoid the clash of civiliza-

tions, Londen: Continuum. 

Sacks is Engels opperrab-

bijn, geleerde en actief 

betrokken in de interreligi-

euze dialoog in Engeland
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burgering, passende onderwijsvoorzieningen en uitkeringsniveaus) en van 

de gemeentelijke sociale diensten die bijstandsgerechtigden kunnen stimu-

leren en de budgetten voor bijzondere bijstand beheren.

Werkgevers kunnen hier verantwoordelijkheid nemen door niet te discri-

mineren bij het invullen van vacatures, het aanbieden van stageplaatsen 

voor drop-outs, wegwerken van taal- en kennisachterstanden, aandacht 

voor interculturele communicatie en tegengaan van vooroordelen in de ei-

gen organisatie. De tekorten op de arbeidsmarkt die naar verwachting de 

komende jaren ontstaan, zullen dit zeker stimuleren. 

4.6 Duurzaamheid: zorgen om klimaat en energie 

Veel aandacht bestaat voor klimaatveranderingen. Het merendeel van de 

deskundigen schrijft de klimaatveranderingen toe aan co2-uitstoot, maar 

volgens anderen treden klimaatwisselingen veelvuldig op in de geschiede-

nis, waarbij vergeleken het co2-effect klein is. De opwarming van de atmos-

feer (het broeikaseffect) leidt tot stijging van de zeespiegel, verdroging in 

Afrika en Zuid-Europa, grotere tegenstellingen tussen droge en natte peri-

odes, meer overstromingen van rivieren, meer orkanen, kortom extremer 

weer. Het stijgen van de zeespiegel is desastreus voor arme landen met laag 

gelegen delta’s zoals Bangladesh, maar heeft ook voor Nederland ingrijpen-

de gevolgen (zoals aantasting van dijken en duinen, instroom van meer zout 

water. Nederland is al hard bezig met het verbreden van rivieren en opho-

gen van dijken).

In het Kyoto-verdrag in 1997 zijn afspraken gemaakt over beperking van 

co2-uitstoot. Europa moet zijn emissies in 2012 met 8 procent terugbrengen 

ten opzichte van 1990. Nederland – dat al relatief schoon produceert – moet 

een reductie realiseren van 6 procent. De Kyoto-afspraken scheppen de mo-

gelijkheid van ‘joint implementation’. Dat betekent dat een land gedeeltelijk 

aan zijn verplichtingen kan voldoen door te investeren in co2 reductie in 

een ander land. 

Milieuvraagstukken verplaatsen zich naar de nieuwe industriële mogend-

heden die daaraan in de beginfase van hun economische ontwikkeling geen 

prioriteit geven. 150 tot 180 miljoen Chinezen zullen over 20 jaar in een auto 

rijden (tegenover 20 miljoen in 2005).[43] Met alle mogelijke gevolgen voor 

co2-uitstoot, energie-, water- en bodemgebruik, milieubelasting, sneller 

opraken van schaarse grondstoffen. Milieuwinst en energiebesparing zijn 

het gemakkelijkst te vinden in deze nieuwe landen. Dan klemt des temeer 

dat China, India, de Verenigde Staten en Canada zich niet hebben aange-

sloten bij het Kyoto verdrag, terwijl Europa wel verplichtingen heeft, maar 
[43] Schatting uit de Shell-

scenario’s van 2005
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slechts verantwoordelijk is voor 14 procent van de wereldwijde co2-uitstoot  

(Nederland is goed voor 0,7 procent). Maar ook Westerse landen zullen hun 

bijdrage moeten leveren; hier ligt een enorme kans voor ondernemers om 

milieutechnologie te ontwikkelen (zie ook de voorbeelden in hoofdstuk 2).

Nieuwe Kyoto-afspraken zullen volgens vno-ncw minder kwantitatief 

moeten zijn, ook al omdat afspraken in de vorm van exacte percentages voor 

veel landen niet acceptabel zijn. Ze zullen vooral moeten gaan over techno-

logie, benchmarks en baanbrekend onderzoek. Eenzijdige Nederlandse 

reductieverlichtingen zijn inefficiënt; hier te investeren bedragen kunnen 

elders een veelvoud aan rendement opleveren.

Voor verdere co2-reductie is technologie opnieuw cruciaal, bijvoorbeeld ge-

bruik van biomassa (huisvuil, afval, hout), zonne-energie, gebruik van wind, 

waterkracht. De laatste energievormen zijn sterk plaatsgebonden (afhanke-

lijk van de aanwezigheid van wind en zon), maar de kostprijs zal geleidelijk 

steeds meer concurrerend worden met de prijs van fossiele brandstoffen. 

De traditionele energiebronnen – gas, olie, steenkool – lijken voorlopig nog 

wel in voldoende mate aanwezig, maar de gemakkelijk toegankelijke olie-

velden raken uitgeput, en  de exploratie en exploitatie van nieuwe velden 

worden veel kostbaarder.[44] Wereldwijd spannen landen zich in om hun 

energievoorziening veilig te stellen. Veel olievelden bevinden zich boven-

dien in politiek instabiele gebieden (Iran, Irak). Kernenergie wordt weer 

bespreekbaar.

Het Nederlandse bedrijfsleven is energie-efficiënt. Nederland is al lang over-

geschakeld op het milieuvriendelijke gas. Andere landen moeten die omslag 

nog maken. Voor Nederlandse bedrijven liggen hier ongetwijfeld kansen.

Vaak wordt gesproken over het groeiend milieubewustzijn van de burger, 

maar de Nederlandse consument toont twee gezichten. Als het op daden 

aankomt, blijkt hij vooral milieubewust te handelen als het hem weinig 

moeite, tijd en geld kost. Hij brengt oud papier en glas naar de daarvoor be-

stemde bakken en isoleert zijn huis. Maar hij neemt ook steeds vaker een 

goedkope verre vliegvakantie, pakt gemakkelijk de auto – en steeds zwaar-

dere auto’s die meer brandstof gebruiken[45] – en schaft steeds meer elektri-

sche apparaten aan die zijn gemak dienen, zoals afwasmachine, wasdroger, 

magnetron (ook al zijn die apparaten steeds energiezuiniger).[46] Wellicht 

wordt het milieubewustzijn sterker als de prijzen van energie en water ver-

der stijgen, of  zich meer milieu-incidenten voordoen.

[44] Aldus Jeroen van der 

Veer, ceo Shell, op de aan-

deelhoudersvergadering op 

16 mei 2006
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Natuurplanbureau zal de 

binnenlanddoelstelling 

voor co2-reductie niet 

worden gehaald door de 

onverwachte toename 

van de co2-uitstoot per 

kilometer. Motoren worden 

energiezuiniger, maar dit 

effect wordt tenietgedaan 

door de zwaardere auto’s. 

Gelezen in nrc Handelsblad 

van 23 mei 2006
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4.7 Veiligheidsrisico‘s 

De meest basale behoefte van de mens is veiligheid en bestaanszekerheid. 

De terroristische aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 

2001 hebben het vredige wereldbeeld van de jaren negentig totaal omge-

gooid en een schokgolf teweeg gebracht die nog altijd voortduurt. De aansla-

gen laten zien hoe kwetsbaar een samenleving is voor terroristische acties 

van relatief kleine groepen. 

Mensen gaan zich onveilig voelen, maken zich ongerust over de islam 

– waarbij zij de meer gematigde stromingen in de islam over het hoofd zien – 

en trekken zich terug op hun eigen domein (naast ‘zwarte wijken’ ontstaan 

‘gated communities’). Met als gevolg: toenemend wantrouwen naar min-

derheden en verzurende verhoudingen, wat funest is voor sociale cohesie, 

saamhorigheid en solidariteit.

Risico’s doen zich voor op andere terreinen. Na de gebeurtenissen rondom 

Enron en Ahold, die door alle media-aandacht grote proporties aannamen, 

wensen beleggers en investeerders meer dan ooit zekerheid (‘no surprise’). 

Ze vragen om corporate governance, doen hun aandelen bij de minste onze-

kerheid van de hand. 

Ziektes zoals aids, gekkekoeienziekte, varkenspest, sars en vogelgriep ver-

spreiden zich gemakkelijker door de grotere internationale mobiliteit. Dit 

leidt tot angstreacties. Andere nieuwe risico’s betreffen klimaatverande-

ringen, energievoorziening, nieuwe technologieën. Iedere dag dienen zich 

nieuwe computervirussen aan die zich razendsnel verspreiden, hackers 

blijken in staat in te breken in databestanden. Ook sociale risico’s nemen 

toe met de grotere breekbaarheid van relaties en de hoge eis van zelfred-

zaamheid.

Elke samenleving moet de risico’s minimaliseren die verbonden zijn aan 

terrorisme, dreigende energietekorten, integriteitsinbreuken en com-

putercriminaliteit. In een ‘low trust society’ leidt dat gemakkelijk tot een 

overdaad aan regelgeving, toezicht en controle. Zonder garantie dat de risi-

co’s afdoende zijn bestreden (volgens de chaostheorie kan een opvliegende 

vlinder in het Amazone-oerwoud onder bepaalde voorwaarden een orkaan 

veroorzaken aan de andere kant van de aardbol). De totale risicobeheersing 

door de overheid – zoals Orwell schetst met het schrikbeeld “Big brother is 

watching you” in zijn boek 1984 – is onmogelijk. In plaats van in regelge-

ving moeten oplossingen vooral worden gezocht in technologie, zelfregule-

ring, vormen van sociale controle en vrijwillige afspraken en codes.
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5  Is er een Europees  
antwoord?

Tussen afzonderlijke landen haalt elk slechts voordeel uit het resultaat van zijn indi-

viduele inspanningen, uit de overwinningen die het op zijn buurland behaalt en de 

moeilijkheden die het erop kan afwentelen. In onze Gemeenschap haalt elk van de 

lidstaten voordeel uit de welvaart van het geheel.

Jean Monnet[47]

Voor ondernemers is de Europese markt van enorme betekenis; de handel 

binnen Europa is nog altijd veel groter dan de handel met landen buiten Eu-

ropa (zie kader). Het bedrijfsleven heeft er daarom veel belang bij om zich 

in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Europa en speciaal van de in-

terne markt.

De vorming van de Europese Gemeenschap was een direct gevolg van de 

Tweede Wereldoorlog. De eg werd een enorm succes; de samenwerking 

maakte een einde aan een eeuwenlange historie van conflicten en oorlogen, 

gaf een sterke impuls aan de handel tussen lidstaten en verhoogde de le-

vensstandaard van de burger. 

De gedachte van de ‘founding fathers’ van Europa was om door een zich 

geleidelijk uitbreidende economische samenwerking veiligheid, vrede en 

verzoening te bereiken en tegelijk een sterk blok te vormen tegenover het 

communistische Oostblok (zie kader). Met het verdwijnen van het ‘IJzeren 

Gordijn’ tussen West en Oost in 1989 is Europa in een nieuwe fase beland. 

Europa hielp landen in Midden- en Oost-Europa zich te hervormen en stel-

[47] Toespraak tot het 

Europees Parlement op 30 

november 1954, geciteerd in 

Pascal Fontaine: Een nieuw 

idee voor Europa, De verklaring 

van Schuman 1950-2000, 

www.ec.europa.eu/ 

publications/booklets
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de voor hen het lidmaatschap van de eu open. Deze uitbreiding vraagt ook 

om hervorming van de eu. Een voorstel voor een Europese Grondwet dat 

door het merendeel van de eu-lidstaten was aanvaard, werd verworpen in 

referenda in Frankrijk en Nederland (de meeste andere lidstaten zagen af 

van een referendum). Europa bevindt zich in een malaisestemming, maar 

de vraag is of dat terecht is. De Amerikaanse auteur Jeremy Rifkin is van me-

ning dat Europa ten onrechte lijdt aan een minderwaardigheidsgevoel. De 

‘European dream’ belooft naar zijn mening een veel betere toekomst dan de 

‘American dream’ (zie par. 5.4). 

De maatschappelijke uitdagingen waarvoor Nederland staat ( zoals beschre-

ven in hoofdstuk 4), spelen eveneens in de meeste andere Europese landen. 

Van deze uitdagingen zal moeten worden vastgesteld welke een nationale 

dan wel Europese aanpak vergen en wat kan worden overgelaten aan het 

vrije maatschappelijke krachtenspel. Een gezamenlijke Europese aanpak 

is zeker niet altijd vanzelfsprekend of gewenst. Integendeel, een nationale 

aanpak kan effectiever zijn. Veel eu-lidstaten voeren discussies over hun 

pensioensysteem, maar de besluitvorming blijft een nationale aangelegen-

heid (het heeft wel zijn weerslag op het kunnen voldoen aan de Europese 

begrotingsnormen). Het immigratiebeleid daarentegen moet wellicht op 

Europees niveau worden getild, zodat eu-staten niet opnieuw beslissingen 

hoeven te nemen over personen die elders afgewezen zijn. Ook terrorisme-

bestrijding moet internationaal worden aangepakt.

 De grote economische voordelen van Europa: enkele feiten[48]

De afschaffing van invoerrechten tussen EU-lidstaten (de douane-unie) leidt tussen 

1��0 en 1��� tot een groei van de handel binnen Europa met ��0 procent, verge-

leken met een groei van 1�0 procent van de handel met landen buiten Europa. De 

welvaartsgroei in de EU is in die periode fors hoger dan in de Verenigde Staten, 

canada en Australië (�,1 procent per jaar vergeleken met �,� procent). Na 1��� komt 

de groei in Europa op een lager niveau te liggen. Dat leidt in de jaren tachtig tot een 

grootschalig EU-programma om resterende handelsbarrières te slechten. Vervolgens 

neemt de handel tussen EU-lidstaten opnieuw fors toe in vergelijking met de handel 

met landen buiten Europa.

Ook voor nieuwe lidstaten is toetreding gunstig gebleken. De internationale handel 

en groei in Ierland (toegetreden in 1���), Spanje en Portugal (1���), en meest re-

cent de Midden- en Oost Europese landen zijn meer toegenomen dan het Europees 

gemiddelde. De welvaartsniveaus groeien geleidelijk naar elkaar toe, met als meest 

frappante voorbeeld Ierland dat qua welvaart nu tot de Europese top behoort.

[48] Ontleend aan een 

rapport van het Britse 

ministerie van Financiën 

Long-term global economic 

challenges and opportunities 

for Europe, London:  

hm Treasury (2005),  

www.hm-treasury.gov.uk
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 Monnet en Schuman: founding fathers van het idee Europa[49]

Het onderliggende concept voor Europa is afkomstig van de fransman Jean Monnet. 

De franse minister van buitenlandse zaken robert Schuman vroeg Monnet in 1��0 

om advies, nadat zijn Britse en Amerikaanse ambtgenoten er bij hem op aandrongen 

om een voorstel te doen om de Bondsrepubliek Duitsland te integreren in de wes-

terse wereld. Jean Monnet, een man met veel (internationale) ervaring in politiek en 

bedrijfsleven, deed een voorstel om op een beperkt maar uiterst belangrijk gebied 

– de kolen- en staalmarkt – een gemeenschappelijke beslissingsstructuur te creëren 

voor Duitsland en frankrijk, waarbij andere landen zich vrijwillig konden aansluiten. 

Monnet zat de onderhandelingen voor die leidden tot de ondertekening van het Ver-

drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1��1. 

Hier werd de basis gelegd voor de Europese institutionele structuur: een onafhan-

kelijke Hoge Autoriteit (de latere Europese commissie), een raad van Ministers (dit 

laatste vooral op aandringen van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken 

Jan-Willem Beyen), een Parlement en een Hof van Justitie. Maar Monnet die zelf de 

eerste voorzitter werd van de Hoge Autoriteit, had een verder liggend ideaal: “Gelei-

delijk een zo groot mogelijk gemeenschappelijk belang tot stand brengen tussen de 

mensen van Europa, en dat laten beheren door democratische instellingen waaraan 

de nodige nationale soevereiniteit is overgedragen, dat maakt de dynamiek uit die 

sedert het begin van de Europese Gemeenschap onophoudelijk aan de gang is en die 

vooroordelen overwint, grenzen doet vervagen …”. Geheel in lijn hiermee zei robert 

Schuman in zijn belangrijke verklaring van � mei 1��0, waarin hij zijn voorstel deed 

aan de Duitse bondskanselier Adenauer: “De vereniging van Europa kan niet ineens 

worden verwezenlijkt noch door een allesomvattende schepping tot stand worden 

gebracht: het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van con-

crete verwezenlijkingen, waarbij de feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten 

worden genomen…Door de samenvoeging van de kolen- en staalproductie zullen 

onmiddellijk de gemeenschappelijke grondslagen voor de economische ontwikke-

ling, de eerste fase van de Europese volkerengemeenschap, worden gelegd…”. Dit 

waren geen loze woorden. Na de EGKS in 1��1 werd in 1��� bij het Verdrag van rome 

de Europese Gemeenschap opgericht. Vele verdragen zouden volgen. Maar Monnet 

en Schuman zouden wellicht teleurgesteld zijn over de haperingen die het Europese 

proces nu laat zien.

5.1 De economische dimensie van Europa  

De interne markt

De vorming van één interne markt was en is van enorme betekenis voor on-

dernemers. Het Europese bedrijfsleven heeft traditioneel een grote handi-

cap in vergelijking met het Amerikaanse en Japanse (en straks het Chinese) 

bedrijfsleven: het ontbreken van één grote homogene thuismarkt. Juist top-

[49] Pascal Fontaine: Een 

nieuw idee voor Europa, De 

verklaring van Schuman 

1950-2000,  
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bestuurders van de grote Europese ondernemingen – onder aanvoering van 

Philips-topman Wisse Dekker – dringen aan het eind van de jaren tachtig 

aan op versterking van de interne markt. Europese bedrijven hadden te ma-

ken met interne tariefbarrières, douaneformaliteiten, verschillende munt-

eenheden en verrekening van btw aan de grens. Jacques Delors, toenmalig 

voorzitter van de Europese Commissie, stelde een witboek op met 300 maat-

regelen om die hindernissen vóór 1992 op te ruimen, wat begin jaren ne-

gentig leidde tot een zeker euforie en als concreet resultaat veel extra handel 

tussen Europese landen, grensoverstijgende fusies en schaalvergroting. De 

Europese bedrijven hebben zo hun positie ten opzichte van de andere grote 

blokken, tóen de Verenigde Staten en Japan, weten te versterken. 

De geschiedenis herhaalt zich. De echte concurrentieslag vindt niet plaats 

binnen Europa, maar met de economische grootmachten daarbuiten: de Ver-

enigde Staten, de opkomende landen (Brazilië, Rusland, India, China), Japan 

en de andere ‘Aziatische tijgers’. Om deze concurrentie het hoofd te bieden 

is vervolmaking van de interne markt een eerste vereiste. eu-landen hebben 

nog steeds veel productvoorschriften die de werking van de interne markt 

belemmeren. Veel mogelijkheden bestaan voor verdere liberalisering van 

de dienstensector (inmiddels groter dan de industriële sector), waarover on-

langs een emotionele, grotendeels op misverstanden gebaseerde discussie 

oplaaide (de discussie over ‘de Poolse loodgieter’). eu-lidstaten werpen nog 

steeds belemmeringen op aan bedrijven die vanuit een andere lidstaat dien-

sten willen aanbieden of zich daar willen vestigen. Ook een voor de hand 

liggend idee als één octrooi voor heel Europa stuit vanwege de taalkwestie 

nog steeds op politieke weerstand.

eu-staten vertonen regelmatig protectionistische reacties, bijvoorbeeld bij 

bedrijfsovernames (bijvoorbeeld van Arcelor door het Indiaas-Europese 

Mittal Staal, de concentratie van energiebedrijven en de overname van een 

Italiaanse bank door abn amro). Dan blijken nationale regeringen opeens 

sterker te hechten aan nationale kampioenen dan aan Europese (en wereld) 

kampioenen.  

 Ervaringen van mkb-bedrijven in Europa

MHB

Het familiebedrijf MHB heeft 1�0 medewerkers en maakt gevels, kozijnen en deuren 

voor de utiliteitsbouw. Directeur-eigenaar Mark Mathijsen is namens de branche lid 

van een Europese NEN-commissie die regels voorbereidt voor brandwerende pro-

ducten. De verschillende EU-landen hanteren elk eigen standaarden. Mathijsen: “Er 

is grote behoefte aan ondernemers die in zo’n commissie meedoen”. Over vijf jaar 
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zijn de eisen voor brandwerende deuren geharmoniseerd. Nationale verschillen in 

niveaus van bescherming kunnen blijven bestaan, maar de eisen worden transpa-

rant. Het moet steeds gaan om drie aspecten: vlamdichtheid, straling, temperatuur. 

Vastgelegd wordt hoe die eisen moeten worden gemeten, welke instituten dat kun-

nen doen etc. Op dit moment exporteert MHB niet, maar de nieuwe norm maakt dat 

misschien straks interessant. Mathijsen: “Europa kun je dus zien als een bedreiging 

of als een kans, afhankelijk hoe je er mee omgaat.”

Ferm

Tineke Bakker-van Ingen, directeur van ferm: “Europa is heel belangrijk. Tot begin 

jaren negentig hanteerden EU-landen eigen normen voor doe-het-zelf-apparaten. In 

elk land afzonderlijk was keuring nodig. Nu is er één cE-norm voor heel Europa en 

is één keuring voldoende. De euro maakt prijsvergelijking veel gemakkelijker. Alles 

wordt meer transparant. De EU stimuleert dat in sterke mate.”

Van Dorp Installatiebedrijven

Opereren in Europa is vaak nog niet zo gemakkelijk, vindt Henk-Willem van Dorp, 

directeur-eigenaar van een installatiebedrijf met acht vestigingen in Nederland. 

Sommige klanten gaan de grens over en Van Dorp installaties wil met ze mee. “In 

Engeland is dat geen probleem, maar in Duitsland krijg ik te maken met tal van 

regels en productvoorschriften; die regels gelden vooral voor buitenlanders. Je bent 

gedwongen om een Duits adviesbureau in te huren. Ze maken je het leven behoorlijk 

zuur. Ik zie dat landen voorschriften verschillend interpreteren, en gebruiken om 

buitenlanders te weren.”

Een Europees economisch model?

Heeft Europa een eigen economisch model? De nationale verschillen zijn 

groot: het Engelse model lijkt sterk op dat in de Verenigde Staten en geeft 

aandeelhouders veel invloed. De Rijnlandse staten kijken behalve naar aan-

deelhouders ook naar andere stakeholders (medewerkers hebben medezeg-

genschapsrechten en hebben invloed bij de benoeming van commissaris-

sen); in Duitsland hebben banken veel invloed in bedrijven, in Frankrijk de 

staat en in Italië families.

Veel multinationale bedrijven beschouwen zich allereerst als een wereld-

speler en voelen zich minder een nationaal of Europees bedrijf, zoeken 

daarom ‘global standards’ (bijvoorbeeld voor accounting, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, milieu- en arbeidsnormen).

Europese standaarden moeten daarom niet alleen vanuit een intern-Euro-

pees, maar vooral uit een extern, dus mondiaal perspectief, worden bezien. 

Het Amerikaanse ondernemingsmodel wordt steeds meer de standaard. 

Niet iedereen is even blij met de grotere nadruk op aandeelhouderswaarde, 

kortetermijnresultaten, de uitgebreide regelgeving voor corporate gover-

nance en accounting, en de rol van investeringsmaatschappijen en private 
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equity. Analisten en beheerders van de immens gegroeide private equity 

fondsen[50] zoeken voortdurend nieuwe beursgenoteerde kandidaten voor 

overnames (liefst als de aandelen ondergewaardeerd zijn). Zo is inmiddels 

een aantal toonaangevende, meestal beursgenoteerde Nederlandse bedrij-

ven gekocht: Vendex kbb (sinds kort Maxeda geheten), vnu, pcm-uitgevers. 

vno-ncw heeft zich er in de discussie over beschermingsconstructies sterk 

voor gemaakt dat ondernemingen met het oog op de continuïteit bescher-

mingsconstructies kunnen blijven maken (en houden).

Eigen voor een Europees model is dat ondanks de onmiskenbaar groeiende 

invloed van aandeelhouders ook andere stakeholders hun plaats blijven 

houden; dat naast de korte termijn kwartaalcijfers ook zicht blijft bestaan op 

de lange termijn; dat winst belangrijk is, maar niet persé het maximaliseren 

van winst; dat ondernemingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

tonen en streven naar continuïteit.

 Ex-InG-topman Aad Jacobs vreest nationale uitverkoop[51]

Ook ondernemers zijn niet altijd gelukkig met de opkomst van de Angelsaksische 

stijl van ondernemen. “Dit is mijn wereld niet meer”. Oud-ING-topman Aad Jacobs, 

commissaris bij diverse bedrijven als VNU en Shell, spreekt van de razernij van finan-

ciële opkopers (private equity) en speculatieve beleggingsfondsen (hedge funds). 

“Niemand is meer veilig. Kortetermijndenken is de norm geworden”. Hij vreest dat 

over 10 tot 1� jaar geen Nederlands bedrijf meer te vinden is in de AEx index. “Kijk 

naar de strijd om de macht bij de effectenbeurzen. chirac komt op voor het franse 

belang, Merkel voor het Duitse, maar heeft u Balkenende of Zalm iets horen zeggen 

over het Nederlandse belang?... Niemand komt op voor het landsbelang. Wij zijn vol 

van handelsgeest en Europese level playing fields, maar andere landen niet. Ik heb 

het gevoel dat we zo Europees zijn en zo voor globalisering, dat we vergeten dat het 

niet slecht is om aan je zelf te denken en aan het belang van het land. Maar kijk je 

naar het voetbal, dan zijn we opeens wel nationalistisch.”

 Een Europees of Amerikaans model?

Volgens criticus Donald Kalff[��] dreigen Amerikaanse ondernemingen door hun ren-

dementsstreven en kortetermijnpolitiek de komende jaren in ernstige problemen 

te raken. Vernieuwing staan op de tocht doordat te veel wordt bespaard op r & 

D. Bestuurders gebruiken hun liquide middelen om eigen aandelen in te kopen en 

zo een aantrekkelijk kortetermijnrendement te bieden. Het Amerikaanse succes is 

volgens Kalff slechts schijn. 

Velen zijn het niet met Kalff eens; zij wijzen juist op de enorme dynamiek, de flexibi-

liteit en het succes van Amerikaanse bedrijven en het achterblijven van Europa. Voor 

een eigen Europees model is geen plaats, vindt Kees Storm, voormalig topman van 

[50] Wereldwijd ging het 

volgens het Duitse Handels-

blatt van 17 augustus 2006 

om 269 miljard dollar in 

2005, inmiddels opgelopen 

tot 181 miljard dollar in de 

eerste helft van 2006

[51] nrc Handelsblad van 1 

juli 2006

[52] bijvoorbeeld op de 

conferentie Europa bin-

nenste buiten van Socires, 

in samenwerking met de 

Stichting ncw, op 31 januari 

2005 in Eindhoven
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AEGON en nu actief als commissaris in diverse ondernemingen: “De grote beursgeno-

teerde bedrijven zijn wereldspelers. Je moet daarom niet denken aan een Europees 

model, maar een wereldmodel, waarbij je steeds kijkt naar good practices. Dat model 

moet beginnen en eindigen bij de klant. Bedrijven moeten worden aangestuurd door 

world class management.” In toenemende mate ontstaan internationale standaar-

den, bijvoorbeeld voor corporate governance, accounting en maatschappelijk onder-

nemen. Het verschil met familiebedrijven is minder groot dan het lijkt volgens Storm. 

Ondernemers-eigenaren ontvangen hun beloning bij de verkoop van hun bedrijf.

De verklaring van Lissabon

De Europese regeringsleiders (de Europese Raad) stelden zich in 2000 in de 

Verklaring van Lissabon ten doel dat Europa in 2010 de meest dynamische 

en concurrerende op kennis gebaseerde economie van de wereld zal zijn, ge-

richt op duurzame economische groei met meer en betere banen en grotere 

sociale cohesie. De sleutelwoorden die steeds vallen, zijn: innovatie, onder-

nemerschap, hervorming van de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat. De 

regeringen hebben afgesproken om de Lissabon-doelstellingen te realise-

ren via een proces van open beleidscoµrdinatie waarbij de eu richtsnoeren 

formuleert voor bijvoorbeeld economische groei, werkgelegenheid en pen-

sioenen waarna de lidstaten zelf plannen maken en daarover rapporteren.

Politici lijken vrij veel consensus te hebben over de wenselijkheid van een 

hervorming van de verzorgingsstaat, maar veranderingen stuiten niette-

min op grote weerstanden in de traditionele eu-lidstaten (vooral Frankrijk 

en Italië). 

De meeste eu-landen kunnen nooit concurrerend zijn als het gaat om loon-

kosten, maar moeten het voor hun concurrentiekracht vooral hebben van 

innoverende producten en productiviteit.

5.2 De sociale dimensie van Europa 

Wat is het voor sociaal model dat 20 miljoen werklozen in Europa telt, waarbij de 

productiviteitscijfers onder die van de Verenigde Staten liggen en waarbij India meer 

afgestudeerde wetenschappers aflevert dan Europa?

Tony Blair, in zijn toespraak voor het Europees Parlement in Brussel op 23 

juni 2005

Een belangrijke doelstelling van de eu is het vrije verkeer van werknemers. 

Dat vraagt bijvoorbeeld om een regeling voor de erkenning van buitenland-

se diploma’s en regeling van de sociale zekerheidsrechten van migrerende 

werknemers. Ondernemingen hebben te maken met tal van sociale voor-

schriften die hun oorsprong vinden in eu-richtlijnen, bijvoorbeeld voor 
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arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Tal van richtlijnen die minimumnormen voor de lidstaten formuleren, zijn 

vertaald in Nederlandse wetgeving. 

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zullen meer ondernemers overwe-

gen om goed opgeleide werknemers uit de nieuwe eu-landen aan te trek-

ken. Het aantal werkenden uit de tien nieuwe lidstaten die in 2004 toetra-

den, is fors toegenomen. Poolse medewerkers bijvoorbeeld zijn onmisbaar 

geworden in de Nederlandse land- en tuinbouw en Poolse chauffeurs rijden 

steeds vaker op de Nederlandse wegen. 

De welvaartsverschillen tussen Europese landen nemen af door voortgaande 

economische ontwikkeling, zoals de praktijk in de nieuw aangesloten lid-

staten te zien geeft. De toetreding tot de interne markt geeft enorme econo-

mische impulsen en vormt de belangrijkste sociale winst die Europa biedt: 

burgers krijgen uitzicht op een beter bestaan; welvaart en werkgelegenheid 

nemen toe. Zonder Europa zou de welvaart in Nederland op een aanzienlijk 

lager niveau liggen en zou de werkloosheid navenant hoger zijn.

De Europese solidariteit krijgt vorm in de inkomensoverdrachten van rijke 

naar arme gebieden via de Europese Structuurfondsen (en via de subsidies 

aan boeren), maar niet in één stelsel van sociale zekerheid.

De sociale zekerheid zelf blijft een nationale aangelegenheid en verschilt 

sterk per lidstaat.

Geert Mak schrijft: “De markt is nu wel Europees gereguleerd, maar het me-

dedogen wordt vooral nationaal georganiseerd. En het blijkt buitengewoon 

lastig om dit mededogen op Europees niveau te brengen, omdat het, traditi-

oneel, per land zo sterk verschilt.”[53] 

Lidstaten kunnen hun eigen systemen van sociale zekerheid behouden (wel 

vindt een zekere coµrdinatie plaats: een werknemer kan opgebouwde rech-

ten op sociale zekerheid meenemen naar een nieuw land van vestiging). 

Arbeidsvoorwaarden (cao’s) en het stelsel van arbeidsverhoudingen blijven 

vooral nationale aangelegenheden. Wel is op Europees niveau een overleg-

model van sociale partners geïnstitutionaliseerd, de ‘sociale dialoog’, waarin 

sociale partners uit de lidstaten aanbevelingen formuleren die zij ieder in 

eigen land zullen vorm geven (bijvoorbeeld over levenslang leren, telewer-

ken, stresspreventie, intimidatie en geweld op het werk). 

Voor transnationale ondernemingen bestaat een Europese regeling voor 

informatie en consultatie van werknemers. In de arbeidsverhoudingen 

blijven evenwel tussen Europese landen aanmerkelijke verschillen bestaan, 

die samenhangen met verschillen in de basishouding van werkgevers en 

werknemers tegenover elkaar (kort gezegd: neiging tot overleg of conflict), 

[53] Geert Mak (2004):  

In Europa, reizen door de 

twintigste eeuw, Amsterdam/

Antwerpen: Atlas, epiloog
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de organisatiegraad van werknemers, het institutionele overlegkader voor 

sociale partners en de regeling van de medezeggenschap in ondernemin-

gen. Er bestaat geen noodzaak om deze verschillen op te heffen.  Integen-

deel, het is belangrijk dat de arbeidsverhoudingen op decentraal niveau 

vorm krijgen, zodat deze tegemoet komen aan de wensen van werkgevers 

en werknemers.

Een ‘eigen’ Europees sociaal model?

De vorming van de interne markt is vooral een Europese aangelegenheid, 

de hervorming van de verzorgingsstaat blijft vooral een nationale verant-

woordelijkheid. Tussen beide is een relatie: voor een dynamische, op inno-

vatie gerichte interne markt is een flexibel functionerende arbeidsmarkt 

een voorwaarde. Als bedrijven en mensen te weinig flexibel zijn, ontstaat 

werkloosheid. Daarover bestaat vrij brede consensus.

Regeringen van de eu-lidstaten zeggen daarom hun sociale arrangementen 

te willen hervormen, maar onderschrijven tegelijk de grote betekenis van de 

verzorgingsstaat en van een eigen sociaal model voor Europa. Zeker de rij-

kere eu-lidstaten kennen van oudsher een uitgebreid stelsel van sociale ze-

kerheid. Met het Europese sociaal model wordt meestal bedoeld een sociaal 

model dat afwijkt van het Amerikaanse model (dat weinig sociale zekerheid, 

grote inkomensverschillen, veel armoede en weinig ontslagbescherming 

kent). Kenmerken van het Europese sociaal model zijn dat er solidariteit be-

staat, inkomens worden herverdeeld en essentiële voorzieningen voor alle 

burgers toegankelijk zijn. Maar eigenlijk bestaat er niet één Europees soci-

aal model, maar zijn er tenminste vier of vijf sociale modellen:[54]

•  Het Rijnlands-continentale model zoals dat vorm heeft gekregen in Duits-

land, Frankrijk, België, Oostenrijk en Luxemburg, met een uitgebreid stel-

sel van sociale verzekeringen voor werknemers, veel ontslagbescherming 

en krachtige vakbonden.

•  Het Scandinavische model met hoge uitkeringen, weinig ontslagbescher-

ming, geringe inkomensverschillen en een actieve arbeidsmarktpolitiek.

•  Het Angelsaksische model in Groot-Brittannië en Ierland met weinig ont-

slagbescherming en een laag uitkeringsniveau. 

•  Het mediterrane model (Griekenland, Italië, Portugal) met veel nadruk op 

ontslagbescherming en vroege uittreding.

•  De nieuwe Midden- en Oost-Europese lidstaten, waar nauwelijks sprake is 

van een verzorgingsstaat.

Bij vergelijking van deze modellen blijkt de arbeidsparticipatie in de Scan-

dinavische en Angelsaksische landen relatief hoog (ook in Nederland), ter-

wijl de armoede het grootst is in de Angelsaksische en mediterrane landen. 

Nederland vertoont kenmerken van het Scandinavische en het Rijnlandse 

[54] Ontleend aan André 

Sapir: Globalisation and 

the Reform of European 

Social Models, paper voor 

ecofin, de bijeenkomst 

van Europese ministers en 
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model. De discussie over hervorming gaat over de vraag naar de richting van 

de gewenste aanpassingen, over het meest aansprekende model.

5.3  Hoe verder na het Nederlandse en Franse nee tegen de 
Europese grondwet?

Zoals onze provincies vroeger, moeten onze volkeren vandaag de dag leren samen-

leven in het kader van vrij aanvaarde regels en instellingen indien zij de omvang 

willen bereiken die voor hun vooruitgang nodig is en hun lot in eigen hand willen 

houden. De soevereine naties van het verleden vormen niet langer het kader waarbin-

nen de problemen van vandaag kunnen worden opgelost. En de Gemeenschap zelf is 

slechts een stap in de richting van de organisatievormen van de wereld van morgen.

Jean Monnet[55]

De inrichting van Europa

Sinds het Nederlandse en Franse nee in 2005 tegen de Europese grondwet 

is Europa op zoek naar zichzelf. De Europese regeringsleiders hebben beslo-

ten tot een jaar van reflectie dat zij hebben verlengd tot 2007. Ook zullen zij 

verder werken aan de noodzakelijke institutionele aanpassingen, ook al zal 

daarvoor het woord ‘grondwet’ waarschijnlijk niet meer gebruikt worden.

De dringende vraag blijft hoe Europa institutioneel vorm dient te krijgen, 

gezien de grote uitdagingen waar het continent voor staat. Op belangrijke 

onderwerpen moet de besluitvorming nog met unanimiteit plaatsvinden, 

zoals in het Europa van de zeven lidstaten (en vastgelegd in het Verdrag van 

Rome in 1957).

Volgens Europakenner Ad Geelhoed, advocaat-generaal bij het Europese Hof 

in Luxemburg, zal het moeilijk zijn om de grondwet vlot te trekken, maar 

kan de eu met een beperkt aantal aanpassingen van de huidige verdragen 

vooruit:

•  Een eenvoudiger procedure voor besluitvorming met gekwalificeerde 

meerderheid.

•  Over meer onderwerpen besluiten bij gekwalificeerde meerderheid.

•  Eén wetgevingsprocedure voor de belangrijke onderwerpen.

•  Versterken van de coµrdinatie van het economisch beleid.

•  Sterkere vertegenwoordiging van de emu in de internationale organisa-

ties.[56]

Voor Nederlandse en Franse burgers was de Europese grondwet een brug te 

ver. Veel is gespeculeerd over de redenen: het algehele wantrouwen in de po-

litiek dat doorwerkt naar Europa; het gebrek aan duidelijke communicatie 

[55] Geciteerd in Pascal 
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over de voordelen van Europa; de Brusselse regel-, bemoeizucht en bureau-

cratie; de onzekerheid over de toegetreden nieuwe lidstaten en de zorgen 

over de eigen zekerheden (werkgelegenheid, verzorgingsstaat); te hoge fi-

nanciële afdrachten (in het geval van Nederland); het algehele malaise ge-

voel vanwege het lang uitblijven van economisch herstel. Waarschijnlijk 

zijn meerdere redenen tegelijk waar.

Grote vraag blijft hoe de burger overtuigd kan worden van de betekenis 

van de Europese Unie en de hervormingen die noodzakelijk zijn om de eu 

beter te laten functioneren. Dat zal moeten beginnen met hem duidelijk 

te maken welke voordelen Europa heeft gebracht en nog kan brengen. Het 

Nederlandse parlement zal vaker over Europese onderwerpen moeten spre-

ken. Geelhoed verwijt de Nederlandse politici dat zij de confrontatie met 

het electoraat over Europa niet aangaan. De verkiezingsprogramma’s zeg-

gen nauwelijks iets over Europa.[57]

Europese uitdagingen

Een hernieuwde discussie lijkt nodig over de vraag wat taken en verant-

woordelijkheden zijn voor de Europese Unie en wat voor de lidstaten. Wel-

licht biedt het subsidiariteitsbeginsel (afkomstig uit de katholiek-sociale 

leer) aanknopingspunten, door veel indringender de vraag te stellen: wat 

kunnen de lidstaten zelf doen en welke onderwerpen vragen een eu-aan-

pak? De Europese beleidsmakers – Europese Commissie en Europees Parle-

ment – zien al snel verantwoordelijkheden voor Europa.

De eu zou zich moeten richten op de grensoverstijgende kwesties die vragen 

om een gemeenschappelijke oplossing. De inrichting van de sociale zeker-

heid en de inkomstenbelasting bijvoorbeeld blijven een nationale aangele-

genheid (ook al zullen regeringen meer kijken naar buurlanden). Daarnaast 

zijn er ook nieuwe taken denkbaar, bijvoorbeeld de regulering van de immi-

gratie en de aanpak van grensoverschrijdende misdaad. Voorwaarde is wel 

dat lidstaten autonomie opgeven en de taken op Europees niveau doelmatig 

worden uitgevoerd.

Een gemeenschappelijk aandachtspunt is zeker energie. Een wereldwijde 

concurrentie ontstaat om schaarser wordende, gemakkelijk toegankelijke 

energiebronnen. Europa, de Verenigde Staten en China zijn voor hun ener-

gie afhankelijk van instabiele landen in het Midden-Oosten en van Rusland 

dat met zijn energievoorraden machtspolitiek bedrijft, langetermijnafspra-

ken wil maken, Europese distributiebedrijven wil overnemen. Met veel ge-

duld versterkt China zijn banden met ontwikkelingslanden in Afrika en het 

Midden-Oosten.
[57] Het Financieele Dagblad 

van 18 september 2006
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Europese landen als Frankrijk, Duitsland en Polen kampen met aanzienlijke 

werkloosheid. In veel mindere mate geldt dit voor Nederland, dat met 3,9 pro-

cent de laagste werkloosheid in de eu kent.[58] Bedrijven in het ‘oude Europa’ 

verplaatsen industrieel maakwerk, maar ook diensten en kenniswerk, naar 

lagelonenlanden, in het Verre Oosten en Midden-Europa. Dat leidt gemak-

kelijk tot defensief protectionistische gedrag (bijvoorbeeld verzet tegen 

migratie binnen Europa of tegen bedrijfsovernames), terwijl juist verster-

king van de interne markt werkgelegenheid creëert. Lidstaten zullen zelf 

het nodige moeten doen om flexibiliteit van bedrijven en werknemers te 

vergroten; hier ligt geen taak voor de eu.

verdere uitbreiding van de EU wenselijk?

De eu werd in 2004 uitgebreid tot 25 landen. In het najaar van 2006 besluit 

de Europese Raad van ministers of Roemenië en Bulgarije zo ver gevorderd 

zijn dat ze kunnen toetreden per 1 januari 2007. Een intensieve discussie vindt 

plaats of Turkije eu-lidstaat kan worden. Kroatië zou een volgende kandidaat 

kunnen zijn, terwijl Oekraïne en Servië verlangend uitzien naar de eu.

Turkije is een groot land, met een omvangrijke islamitische bevolking, een 

groot economisch potentieel, een sterk leger, is al jarenlang lid van de navo 

en vormt een bufferzone naar de landen in het Midden-Oosten. Turkije zou 

een brugfunctie kunnen vervullen; het kent van oudsher een seculier staats-

bestel dat religie en staat strikt gescheiden houdt. Maar de islamitische be-

weging wordt sterker; juist dat maakt Europese burgers ongerust. 

Toetreding van Turkije zou zeker een impuls betekenen voor de versterking 

van de democratie en de mensenrechtensituatie aldaar. Omgekeerd zou uit-

sluiting van Turkije het land in de richting kunnen drijven van de landen in 

het Midden-Oosten.

Voor het bedrijfsleven lijken de voordelen van verdere uitbreiding evident, 

maar voor de burger lijken op dit moment de onzekerheden over de omvang 

van Europa, de angst over groeiende invloed van de islam en de zorgen over 

het behoud van eigen zekerheden op de voorgrond te staan.

5.4 De ziel van Europa

Alles van waarde is kwetsbaar

Lucebert

Identiteit heeft meerdere lagen: ik kan Nederlander zijn én Marokkaan én Europe-

aan én  wereldburger. Het is niet een kwestie van óf óf maar van én én.

[58] Aldus cijfers van 

Eurostat over juli 2006 (anp 

bericht 4 september 2006)



��

Ondernemers die internationaal zaken doen, hebben te maken met een 

grote diversiteit aan culturen in Europa. Europa kenmerkt zich van oudsher 

door grote diversiteit. Naast de van oorsprong christelijke bevolking zijn er 

thans miljoenen moslims. Met de aansluiting van landen in Midden-Euro-

pa en de Balkan tot de eu en de discussie over de aansluiting van Turkije is 

de aanwezigheid een ‘Europese ziel’ steeds minder evident.

Heeft Europa bij al die toenemende verscheidenheid zoiets als een eigen 

cultuur, een eigen ziel, gemeenschappelijke waarden? Europeanen spre-

ken verschillende talen, lezen hun eigen krant, kijken hun eigen tv, hebben 

hun eigen sociale arrangementen, een eigen staatsinrichting en hun eigen 

omgangsvormen. Voor hun identiteit blijven zij sterk afhankelijk van en 

verbonden met hun eigen land, volk, cultuur, religie. Europeanen zijn sterk 

gehecht aan hun streek, migratie blijft beperkt, in tegenstelling tot Ameri-

kanen die gemakkelijk verhuizen van de ene naar de andere staat (Amerika-

nen hebben van oudsher meer een pioniersmentaliteit).

Het aantal burgers dat zich Europeaan voelt, blijft vooralsnog beperkt tot 

een elite van politici, ambtenaren, internationale ondernemers, weten-

schappers, journalisten, topsporters, filmsterren en kunstenaars. Ook die 

elite maakt zich zelden echt sterk voor Europa, zoals Nederlandse schrijvers 

in het begin van de 19e eeuw zich verantwoordelijk voelden voor het vormen 

van de Nederlandse identiteit.[59]

Het Europa van de burger en de Europese civil society zijn nog zwak, ook al 

hebben zich in Brussel inmiddels vele lobbyorganisaties gevestigd en krij-

gen internationaal actieve ngo’s veel media-aandacht. Maar een Europees 

publiek forum voor debat, een Europese krant of iets simpels als een Brus-

sels Europees café ontbreken, zo constateert Geert Mak in zijn boek ‘Euro-

pa’. Mak heeft hoop, want tot twee eeuwen geleden bestonden Nederland 

en Frankrijk als staat nauwelijks. Over een langere tijd bezien kunnen zich 

bewustzijnssprongen voordoen. Zo zal zich ook in de toekomst een meer 

Europees bewustzijn kunnen ontwikkelen. 

Aanknopingspunten voor Europese waarden zijn te vinden in de geschie-

denis: gemeenschappelijke ervaringen, gedeelde waarden, de Joods-chris-

telijke en Grieks-humanistische wortels van Europa (denk aan Europeanen 

als Benedictus en Erasmus, zie het kader), de Verlichting. Typisch Europees 

zijn: de ontwikkeling van techniek en wetenschap, de betekenis van de 

mensenrechten, tolerantie, waardering van individuele verschillen, de vrij-

heid van economisch initiatief, de democratie, de rechtsstaat en de verzor-

gingsstaat. Maar veel hiervan is zeker niet altijd gemeengoed geweest in 

[59] Aldus Atte Jongstra in 

het artikel Pennen voor de 

goede zaak, Hoe Nederland in 

de 19e eeuw zichzelf uitvond 

– met behulp van taal en litera-

tuur, in nrc Handelsblad van 

12 mei 2006
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Europa. De democratie was tot de Tweede Wereldoorlog beperkt tot enkele 

Europese landen; religieuze minderheden zaten vaak in de verdrukking; de 

mensenrechten werden vaak flagrant geschonden; de Wereldoorlogen wa-

ren massale slachtpartijen die hun weerga in de geschiedenis niet kenden. 

Met de verstandscultuur schoot ook het materialisme (zowel in de beteke-

nis van consumentisme als secularisme) juist in Europa stevig wortel. De 

vraag wordt daarom regelmatig gesteld of de veelgeprezen Verlichting in 

alle opzichten vooruitgang heeft gebracht. Hier ligt ook een groot kritiek-

punt vanuit andere culturen. 

Zoeken naar de Europese ziel betekent: een selectief normatief zoeken naar 

het beste dat Europa heeft voortgebracht zoals: mensenrechten, tolerantie, 

solidariteit, respect voor verschillen, democratie en zich vervolgens voor 

deze grondwaarden sterk maken.

De Europese en Amerikaanse droom, een vergelijking

Niet-Europeanen zijn soms opvallend positief over Europa. De Amerikaan 

Jeremy Rifkin – invloedrijk maar ook omstreden in eigen land – maakte een 

verrassende vergelijking tussen de Amerikaanse en Europese droom. In de 

American dream kan de burger alles krijgen en worden, als hij zijn best doet, 

ongeacht ras, sekse en afkomst.[60] Deze droom is individualistisch en mate-

rialistisch: ieder moet het zelf doen en de uitkomsten zijn materialistisch. 

Voor de verliezers is weinig aandacht; het is ‘zwemmen of verzuipen’. Het 

ideaal voor iedere burger is onafhankelijkheid. 

De Europese droom is minder individualistisch. In Europa staat culturele di-

versiteit boven assimilatie, is meer aandacht voor duurzame ontwikkeling 

en kwaliteit van leven; economische groei is niet het enige doel waarnaar 

gestreefd wordt. Europa heeft geleerd samen te werken; de verschillende 

landen en culturen kunnen elkaar niet eenzijdig hun wil opleggen, kijken 

verder dan hun eigen grenzen en zijn zich bewust van hun onderlinge af-

hankelijkheid. Het gaat niet alleen om individuele rijkdom, er is solidariteit 

met anderen. Zwak punt van Europa is de immigratieangst. Europa is eco-

nomisch succesvol, en de misdaad is er aanmerkelijk lager. Juist in een glo-

baliserende wereld heeft Europa een uitstekende positie tussen het extreme 

Amerikaanse individualisme en het Aziatische collectivisme.

 

[60] Jeremy Rifkin (2005): 

De Europese droom (vert.), 

Business Contact
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 Erflater van Europa: Benedictus (ca. 480-547)[61]

De tijd van Benedictus kenmerkt zich door grote volksverhuizingen. Nieuwe volken 

stromen Italië binnen. De cultuur van de Oudheid is niet meer krachtig genoeg om 

die nieuwe volkeren te vormen zodat een geestelijk vacuüm ontstaat. De economi-

sche situatie is hopeloos. Boeren stoppen met het bewerken van hun land omdat ze 

voortdurend in vrees leven dat een nieuwe vloed van verwoesting hun oogst zou 

vernielen. De kerk is verscheurd.

In die losgeslagen wereld schrijft Benedictus zijn regel en sticht zijn monnikenge-

meenschappen waarvan de leden in vrede met elkaar proberen te leven. De mon-

niken beginnen de velden te bewerken en kunst te vervaardigen. Het werk van deze 

groep heeft een cultiverende invloed op heel de Westerse wereld. 

In de �e eeuw verspreidt de regel zich naar Noord-Europa, met name naar Engeland, 

waaruit de regel zich verspreidt naar Duitsland en Nederland. Op aandringen van 

Karel de Grote wordt de regel voor alle kloosters van toepassing verklaard. De Be-

nedictijner kloosters worden centra van spiritualiteit, maar tevens culturele en mis-

sionaire centra, ze richten scholen, schrijfkamer en ateliers op, rooien en bebouwen 

het land. Europa raakt bezaaid met Benedictijner kloosters, rondom abdijen ontstaan 

talrijke steden. 

De Benedictijnen worden de dragers van de Westerse cultuur. Typisch Europees in de 

regel van Benedictus zijn de grote aandacht voor individuele verschillen, de mense-

lijke maat en het persoonlijk oordeelsvermogen. Paus Paulus VI roept Benedictus uit 

tot patroon van Europa.

 Erflater van Europa: Erasmus (1469-1536)[62]

Geboren in rotterdam, maar meer Europeaan dan Nederlander (Nederland werd 

duidelijk te klein voor Erasmus). Vertoeft in veel landen, is adviseur van bisschop-

pen, pausen en vorsten, schrijver, polemist, geleerde. Leeft in een tijd van oorlogen 

en twisten, tussen landen (Duitsland en frankrijk), tussen de Italiaanse stadsstaten, 

maar ook in het binnenland (de Hoekse en Kabeljauwse twisten), en in de kerk. 

Steeds pleit Erasmus voor beheersing, verdraagzaamheid, eenheid. Hij mengt zich in 

alle discussies en dispunten in zijn tijd. Schrijft een open brief aan de franse koning 

frans I over de onredelijkheid en onzedelijkheid van de oorlog (zie de citaten hierna). 

Bekritiseert tal van bekrompen gewoontes, met name in de katholieke kerk, streeft 

naar hervorming van de veruiterlijkte, in vormendienst en bijgeloof verstarde kerk. 

Maar pleit ook voor eenheid in de kerk als hij zich verzet tegen de afscheiding door 

Maarten Luther (die hij aanvankelijk ziet als bondgenoot).

Erasmus zoekt de oorsprong van de beschaving in de verbinding tussen de klassieke 

literatuur (de bonae litterae) en een oorspronkelijk, gezuiverd christendom. Hij gaat 

terug naar de bronnen zelf, verzorgt een nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament 

in het oorspronkelijke Grieks (eeuwen lang werd alleen de Latijnse vertaling, de 

Vulgaat, gebruikt; Erasmus leert zichzelf Grieks). Erasmus is een bijbelse humanist en 

[61] Anselm Grün: Meesters 

in spiritualiteit, Benedictus, 

Averbode

[62] Jan en Annie Romein 

(1959): Erflaters van onze 

beschaving, Amsterdam 

Antwerpen: Wereldbiblio-

theek, 8e druk
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zoekt zijn argumentatie steeds in de bijbel en de klassieke literatuur. 

Uitspraken van Erasmus:[��]

• De ware verdienste van de vorsten bestaat in een goed bestuur.

•  Onder de deugden die specifiek zijn voor koningen, moet aan de zielegrootheid 

de eerste plaats worden toegekend.

•  Er is geen zekerder teken van een waarlijk verheven geest dan dat iemand in 

staat is geen aandacht te schenken aan aangedaan onrecht.

•  Hoe dapper is het met het oog op de openbare rust aan een belediging geen 

aandacht te schenken!

 Ulrich Beck: kosmopolitisch bewustzijn nodig 

Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck is de werkelijkheid ‘kosmopolitisch’ gewor-

den, of we nu willen of niet.[��] Dé Nederlander is niet meer een herkenbaar type. 

Hij kan moslim zijn, chinese trekken hebben, het grootse deel van het jaar in het 

buitenland verblijven, gehuwd zijn met een partner met een andere nationaliteit. De 

identiteit van mensen lijkt steeds meer op een schilderij van Picasso: samengesteld 

uit een hoop scherven van wat ooit heldere identiteiten waren. 

Het of-of-denken, dat zo lang dienst heeft gedaan om groepen, naties, volkeren, 

religies en sociale klassen van elkaar af te grenzen (je hoorde ergens bij of niet), 

biedt geen houvast meer. Je bent niet óf Nederlander óf Europeaan. Nu is eerder een 

kosmopolitische houding nodig waarin identiteit veelsoortig is en zich kan ontwik-

kelen. Ook Europa bestaat eigenlijk niet, er bestaat alleen Europeanisering. Het is 

een proces van uitbreiding van grenzen en betrekkingen tussen landen. Als je die 

openheid opgeeft, geef je eigenlijk het hele idee van Europa op.

[63] Desiderius Erasmus 

(1989): Vrede’s weeklacht en 

andere geschriften over de 

vrede en eendracht op interna-

tionaal-politiek en kerkelijk 

terrein, Baarn: Ambo, met 

name de Brief aan Frans I, 

p.189, 196

[64] Interview Het Maand-

blad van nrc Handelsblad van 

september 2006
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Epiloog: Interreligieuze  
dialoog en spiritualiteit

Religies zijn soms een splijtzwam of bron van conflicten. Dat vraagt om 

dialoog. Die dialoog is vooral belangrijk met de Islam (het gesprek met het  

Jodendom, Boeddhisme en het Hindoeïsme levert geen speciale problemen 

op). In het Christendom is na de Franse revolutie een duidelijke scheiding 

ontstaan tussen kerk en staat. Een dergelijke scheiding is in de Islam, die 

overigens veel diverser is dan vaak wordt aangenomen, allerminst vanzelf-

sprekend; behoefte bestaat aan een Europese vorm van de Islam die de ver-

worvenheden erkent van Europa en de Franse revolutie.[65]

De uitdaging voor de komende tijd is om verschillen te erkennen en te 

respecteren, maar ook om de dialoog aan te gaan en overeenkomsten te 

herkennen en te gebruiken als verbindende en vernieuwende kracht. The-

ologen kunnen wijzen op de grote verschillen tussen godsdiensten: de God 

die Jezus in de evangeliën Vader noemt, is een andere dan de Allah van Mo-

hammed en de Brahman uit de Indiase Oepanishaden. Een heel andere visie 

is dat er met inachtneming van alle verschillen veel gemeenschappelijke 

waarden zijn, zoals compassie, mededogen en liefde. Religies kunnen ver-

schillen in hun concrete voorschriften, maar de ‘gouden regel’ uit de ethiek 

“Doe een ander wat je wilt dat hij jou doet” is te vinden in alle religies. 

Godsdiensten kunnen een bron worden van vitaliteit; zij kunnen de inspi-

ratie geven om energiek de humanitaire vragen aan te pakken waarmee de 

wereld kampt. Juist het besef van de groeiende interdependentie, nationaal 

[65] Aldus gehoord van de 

Belgische kardinaal Dan-

neels op het Prinsjesdag 

Ontbijt op 15 september 

2006
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en wereldwijd, kan compassie opwekken. De theoloog Hans K∑ng heeft dat 

uitgewerkt in het idee van een ‘Weltethos’[66] en heeft initiatieven genomen 

voor een interreligieuze dialoog. Die dialoog kan op veel niveaus gestalte 

krijgen: plaatselijk, nationaal, internationaal. Uitdaging daarin is om de 

eigen levensbeschouwing te verdiepen en de brug te slaan naar levensbe-

schouwingen van anderen, zonder de eigen identiteit op te geven.

Aanknopingspunten voor een gemeenschappelijke oriëntatie, gedeelde 

waarden en inspiratie liggen in alle spirituele tradities:

•  Centrale begrippen in alle religies zijn mededogen, compassie en liefde. 

Eén van de namen van Allah is Barmhartige. Jezus predikt barmhartigheid. 

Het Boeddhisme kent de Bodhisattva die ieder lijden ziet en mededogen 

toont met alle levende wezens. 

•  Oosterse godsdiensten zijn holistisch, spreken over de harmonie, samen-

hang en eenheid van alle leven. Elk mens maakt deel uit van een groot ver-

band. Het Christendom spreekt over rentmeesterschap (hovenierschap is 

misschien een beter woord): de mens moet de aarde gebruiken én behoe-

den; hij is mede-schepper met God.

•  Volgens de katholiek-sociale leer is ieder verplicht bij te dragen aan het 

‘common good’; ieder heeft recht op privébezit, maar dat blijft altijd onder-

geschikt aan de ‘universele bestemming van alle goederen’ (daarom kon 

een Nederlandse bisschop eens zeggen dat een arme vader een brood mag 

stelen om zijn gezin in leven te houden). In het Joodse denken is het wel-

zijn van elke Jood onlosmakelijk verbonden met het welzijn van het Joodse 

volk als geheel.

[66] Hans K∑ng (1991): 

Project Weltethos,  

M∑nchen/Z∑rich: Piper
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Bijlage: Hoe werkt de  
Europese Unie?

De Europese Unie is gebaseerd op een reeks verdragen, te beginnen met de 

in de jaren vijftig getekende Verdragen van Parijs (1951) en Rome (1957)  tot 

de veel recentere Verdragen van Maastricht (1992), Amsterdam (1999) en 

Nice (2003). De verdragen vormen het primaire gemeenschapsrecht dat de 

basis vormt voor een grote hoeveelheid secundaire wetgeving, met name 

verordeningen, richtlijnen en aanbevelingen.

Het beleid komt tot stand door besluiten van de drie belangrijkste Europese 

instellingen die  samen de institutionele driehoek vormen: de Raad van de 

Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Daar-

naast is er een aantal Europese organen en instellingen.

1. De Raad van de Europese Unie

Leden

De Raad van de Europese Unie (oorspronkelijk bekend als de Raad van Mi-

nisters en meestal kortweg de Raad genoemd) bestaat uit de ministers van 

de lidstaten. Welke minister dat is, is afhankelijk van het onderwerp (bij 

buitenlands beleid de minister van Buitenlandse Zaken; bij landbouw de 

minister van Landbouw van elk land). De Raad komt in negen verschillende 

samenstellingen bijeen.
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Bevoegdheden 

De Raad beschikt over wetgevende bevoegdheid, die hij deelt met het Euro-

pees Parlement. Ook is hij samen met het Parlement verantwoordelijk voor 

de begroting. De Raad sluit verder de internationale overeenkomsten waar-

over door de Commissie is onderhandeld. 

Besluitvorming

De Raad beslist met eenparigheid van stemmen bij bepaalde belangrijke 

onderwerpen, zoals wijziging van de verdragen, een nieuw gemeenschap-

pelijk beleid of toetreding van een land tot de Europese Unie.

In de meeste andere gevallen is een gekwalificeerde meerderheid van stem-

men vereist. Het aantal stemmen dat elke lidstaat kan uitbrengen vormt een 

ruwe afspiegeling van de omvang van zijn bevolking.

De Europese raad 

De Europese Raad bestaat uit de presidenten en eerste ministers van alle eu-

landen en de voorzitter van de Europese Commissie en vindt vier maal per 

jaar plaats. De Europese Raad houdt zich bezig met actuele vraagstukken op 

het wereldtoneel en probeert een gemeenschappelijk buitenlands en veilig-

heidsbeleid (gbvb) vast te stellen.

2. Het Europees Parlement

Leden 

Het Europees Parlement bestaat uit nu 732 leden. Sinds juni 1979 worden de 

leden van het parlement om de vijf jaar via rechtstreekse algemene verkie-

zingen gekozen.

Bevoegdheden 

Het Parlement oefent samen met de Raad de wetgevende functie uit en 

maakt hierbij gebruik van drie verschillende wetgevingsprocedures: 

•  De samenwerkingsprocedure, ingevoerd bij de Europese Akte in 1986. Via 

deze procedure brengt het Parlement advies uit over ontwerp-richtlijnen 

en -verordeningen van de Commissie. De Commissie kan zijn voorstel 

wijzigen om rekening te houden met het advies van het Parlement. 

•  De instemmingsprocedure, eveneens sinds 1986. Het Parlement moet met 

name instemmen met: internationale overeenkomsten waarover de Com-

missie heeft onderhandeld en een voorstel voor uitbreiding van de Euro-

pese Unie.  

•  De medebeslissingsprocedure, ingevoerd bij het Verdrag van Maastricht 

(1992). Deze geldt bij een reeks onderwerpen, zoals het vrije verkeer van 
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werknemers, de interne markt, onderwijs, onderzoek, milieu, trans-Euro-

pese netwerken, gezondheid, cultuur en consumentenbescherming. Het 

Parlement kan de wetsvoorstellen verwerpen en amendementen voorstel-

len. De zaak kan eventueel worden overgedragen aan een bemiddelings-

comité. 

Het Parlement stelt samen met de Raad de begroting vast van de Europese 

Unie. De Commissie bereidt de ontwerp-begroting voor en bespreekt deze 

met de Raad en het Parlement. Het Parlement kan de begroting verwerpen, 

waarna de gehele begrotingsprocedure opnieuw moet worden gestart. Op 

het grootste deel van de landbouwuitgaven van de Europese Unie heeft het 

Parlement trouwens geen invloed.

Het Parlement kan de Commissie naar huis sturen als een meerderheid van 

tweederde van zijn leden een motie van afkeuring goedkeurt. 

3. De Europese Commissie

De Europese Commissie die bestaat uit 25 leden (één uit elk land), is volledig 

politiek onafhankelijk en representeert de belangen van de Europese Unie 

als geheel. Als ‘hoedster van de Verdragen’ ziet zij toe op de uitvoering van 

de verordeningen en richtlijnen en kan zij het Hof van Justitie vragen om 

naleving af te dwingen.

De Commissie heeft als enige instelling het recht om nieuwe eu-wetgeving 

voor te stellen. De Commissie vormt verder de uitvoerende macht van de 

Europese Unie, bijvoorbeeld op het gebied van het gemeenschappelijk land-

bouwbeleid. 

De Commissie wordt bijgestaan door een ambtenarenapparaat dat bestaat 

uit 36 directoraten-generaal (dg’s) en diensten, die voornamelijk in Brussel 

en Luxemburg zijn gevestigd. 

4. Europese instellingen

Het Hof van Justitie

Het Hof van Justitie in Luxemburg bestaat uit één rechter per lidstaat en 

acht advocaten-generaal. Zij worden benoemd voor zes jaar. Het Hof moet 

zorgen voor de naleving van de eu-wetgeving en de juiste uitlegging en toe-

passing daarvan. 

Het Hof kan vaststellen dat een eu-lidstaat zijn verplichtingen uit hoofde 

van de verdragen niet nakomt en kan de wettigheid van eu-besluiten toet-

sen.
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De rekenkamer

De in 1975 opgerichte Rekenkamer telt één lid uit elke eu-lidstaat. De Re-

kenkamer controleert de wettigheid en juistheid van alle ontvangsten en 

uitgaven van de Europese Unie, alsmede het beheer van de eu-begroting. De 

Rekenkamer heeft het recht om de rekeningen van alle organisaties te con-

troleren die eu-middelen gebruiken en kan zaken zonodig doorverwijzen 

naar het Hof van Justitie.

Het Europees Economisch en Sociaal comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (eesc) moet door de Raad en 

de Commissie worden geraadpleegd bij besluiten op een aantal gebieden 

(bijvoorbeeld werkgelegenheid, het Europees Sociaal Fonds, beroepsoplei-

dingen). Daarnaast mag het ook op eigen initiatief advies uitbrengen. 

Het Comité is samengesteld uit verschillende belangengroepen die samen 

het ‘maatschappelijk middenveld’ vormen. 

De Europese Sociale Dialoog

De Sociale Dialoog is een orgaan van werkgevers- en werknemersvertegen-

woordigers (sociale partners). De sociale partners kunnen aanbevelingen 

opstellen en overeenkomsten sluiten die de Commissie algemeen verbin-

dend kan verklaren. 

De Commissie moet de Sociale Dialoog raadplegen bij bepaalde plannen 

voor sociale regelgeving. vno-ncw participeert hierin via unice.

Het comité van de regio’s

De Raad en de Commissie moet het Comité van de Regio’s (CvdR), dat is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden, 

raadplegen over zaken die de regio’s aangaan. Het Comité kan ook op eigen 

initiatief adviezen uitbrengen.

De Europese Investeringsbank

De in Luxemburg gevestigde Europese Investeringsbank (eib) financiert 

projecten ter ondersteuning van de minst ontwikkelde regio’s van de Eu-

ropese Unie en ter bevordering van het concurrentievermogen van kleine 

bedrijven.

De Europese centrale Bank

De in Frankfurt gevestigde Europese Centrale Bank (ecb) is verantwoordelijk 

voor het beheer van de euro en het monetair beleid van de Europese Unie.


