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Temidden van het verkiezingsgeweld ver

scheen op 18 januari jl. Onderneming & 

maatschappij (O&M). De redacteuren geven 

zelf aan dat het een compilatie van artike

len is. Ze hopen de geïnteresseerde lezer 

een overzicht te bieden van de vraagstuk

ken op het gebied van onderneming en 

maatschappij. Het idee voor de bundel ont

stond in de periode dat Jan Peter 

Balkenende nog hoogleraar aan de VU was 

op de leerstoelopdracht Christelijk Sociaal 

Denken over economie en maatschappij. 

Vertrekpunt is de waarneming dat vraag

stukken op het gebied van milieu, veilig

heid, gezondheid, diversiteit, mensenrech

ten en inkomensverdeling, ete. niet 

kunnen worden opgepakt zonder daarin 

de inspanningen van ondernemingen te 

betrekken. Volgens O&M wordt in onder

nemingen vertrouwen gesteld door aan

deelhouders, werknemers, consumenten, 

leveranciers, non-gouvernementele organi

saties (NGO's) en de overheid. 
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Bedrijven verstaan dit appèl steeds vaker, 

aldus de redacteuren. Daaraan gekoppeld 

is de vraag waar de maatschappelijke rol 

van ondernemingen begint en eindigt, 

wat de maatschappij van ondernemingen 

kan vragen en, omgekeerd, wat onderne

mingen van de maatschappij kunnen ver

wachten. 

De auteurs zijn vooral geïnteresseerd in 

praktische oplossingen, die tot stand moe

ten komen door een dialoog tussen de on

derneming en betrokkenen. De onderne

mingsvorm moet daarvoor ruimte bieden 

en de overheid moet de randvoorwaarden 

bieden. 

Bovenal is verantwoord ondernemen ech

ter een zoektocht van de betrokkenen zelf, 

die onderling vertrouwen vereist, maar 

ook genereert. 

In het boek wordt de intellectuele en prak

tische bagage voor deze zoektocht aange

reikt. Het is opgedeeld in een viertal delen. 

Het eerste deel bevat vrij algemene be

schouwingen over ontwikkelingen in de 

omgeving van ondernemingen, kansen en 

bedreigingen en theoretische visies op ver

trouwen. Het tweede deel werkt in een aan

tal hoofdstukken de betekenis van het be

grip vertrouwen verder uit in de relatie 

tussen de onderneming en zijn voornaam

ste stakeholders, met werknemers, met de 

consumenten, met het milieu en met de 

beleggers. Het laatste hoofdstuk van dat 

deel behandelt de onderneming, 



ondernemingsstrategieën en het 

kwaliteitsmanagement ingebed in het com

plex van stakeholders. 

Dat hoofdstuk is tamelijk representatief 

voor de ondertoon die door het gehele 

boek heen te bespeuren is, namelijk dat 

vertrouwen de basis is voor een duurzame 

relatie tussen de onderneming en de maat

schappij in het belang van beide. 

Organisaties krijgen door een duurzame, 

op vertrouwen gebaseerde relatie met hun 

stakeholders een goed instrument in han

den om successen te bereiken op de korte

re en de langere termijn in een vorm die 

ook de samenleving als geheel ten goede 

komt. 

Het derde deel bevat hoofdstukken die de 

betekenis van het begrip vertrouwen voor 

de verschillende ondernemingsvormen toe

lichten: de commerciële en familieonder

neming, de structuurvennootschap, de coö

peratie, de Europese vennootschap en de 

maatschappelijke onderneming. 

Visie Balkenende 

Het laatste hoofdstuk, over de maatschap

pelijke onderneming, is het meest politie

ke vanwege auteur Jan Peter Balkenende. 

Hij presenteert een (overigens niet hele

maal nieuwe) visie op de ontbureaucratise

ring van de verzorgingsstaat en het func

tioneren van organisaties in de publieke 

sector, vooral die in zorg, onderwijs en 

volkshuisvesting. In de visie van de auteur 

moet de verzorgingsstaat gedynamiseerd 

worden door ruimte te scheppen voor de 

maatschappelijke onderneming tussen 

overheid en markt. Het belangrijkste ver

schil met een commerciële onderneming 
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is dat er geen winstuitkering plaatsvindt 

en dat de onderneming op grond van zijn 

sociale functie bijvoorbeeld in aanmer

king komt voor vrijstelling van vennoot

schapsbelasting. De goederen en diensten 

van de maatschappelijke onderneming 

zijn geen publieke taken, maar een econo

mische activiteit die ook onder de werking 

van de mededingingswetgeving zou moe

ten vallen. Daar ligt volgens de auteur ook 

een belangrijk verschilpunt met de PvdA 

(i.c. Steven de Waal), waar de maatschap

pelijke onderneming eerder wordt gezien 

als organisatie die publieke taken uitvoert. 

De keuze van Balkenende is onlosmakelijk 

verbonden met vraagsturing en -financie

ring. Als we maatschappelijk ondernemer

schap moeten opvatten als de hedendaagse 

variant van de traditie van subsidiariteit 

en soevereiniteit in eigen kring, dan ligt 

op het punt van de vraagsturing en -finan

ciering mijns inziens een groot verschil

punt met de klassieke interpretatie van 

deze begrippen. Daar zit veel meer aan 

vast. De keuze voor vraagsturing en -finan

ciering die Balkenende maakt, kan in zijn 

uiterste consequentie doordacht bijvoor

beeld het einde van het duaal bestel van 

openbaar en bijzonder onderwijs beteke

nen en dus ook van de bijzondere positie 

van het bijzonder onderwijs. De vrijheid 

van onderwijs was oorspronkelijk vooral 

een vrijheid van aanbieders. Betekent 

vraagsturing en -financiering eerst en 

vooral een vrijheid van de vragers? En ver

houden vraagsturing en 'maatschappelijk' 

ondernemerschap zich wel tot elkaar? Wat 

is er nou 'maatschappelijk' aan het hande

len van een onderneming, wanneer de fi

nanciering daarvoor afkomstig is van of 

namens de vragende cliënt. Waar ligt de 

grens tussen 'maatschappelijk onderne-
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merschap' en 'consumentisme'? Zijn dit 

de consequenties die we uit dit hoofdstuk 

moeten trekken? 

Het vierde deel onder de titel 'inbedding' 

handelt over de organisatie van vertrou

wen, met onder meer een hoofdstuk over 

compliance: de naleving van externe wetten 

en regels, alsmede interne gedragscodes ter 

waarborging van de integriteit. Ook zijn er 

hoofdstukken over verslaglegging, een dia

loog met stakeholders, verantwoording en ac

countancy en risicocommunicatie. 

Geen antwoord op actuele kwesties 

Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die 

anno 2003 nogal gevoelig liggen en dat 

brengt de voornaamste tekortkoming van 

het boek aan het licht, namelijk het ant

woord op de lastige verhouding tussen ide

ologie en harde realiteit. Verschenen in 

2003, wordt behalve in een enkele bijzin, 

nergens ingegaan op de gevolgen van 

reeds langer lopende kwesties als de 

Enron-affaire, de teloorgang van Arthur 

Andersen, de Bouwfraude, de fraudeaffai

res in 'maatschappelijke ondernemingen' 

als zorginstellingen en hogescholen. Het 

boek biedt daarmee ook geen antwoord op 

deze actuele kwesties. Het ontbreken hier

van in combinatie met het - op zich niet 

verkeerde - ideologische karakter geven 

het boek toch een wat 'romantisch' karak

ter. 

Het boek is algemeen, overzichtelijk en in

formatief. Het bevat in een zeer toeganke

lijke stijl veel kennis over de verschillende 

aspecten van het ondernemerschap. Het is 

beslist niet alleen bestemd voor specialis

ten, maar juist ook heel geschikt voor een 

breder publiek. Het heeft ook een bood-
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schap; een boodschap die goed past bij de 

leerstoel die de eerstgenoemde redacteur 

tot vorig jaar bekleedde. Maar afgezien 

van dat ene hoofdstuk over maatschappe

lijk ondernemerschap blijft het toch alle

maal 'een beetje braaf, als ik het zo mag 

uitdrukken. 
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