
Dank aan de organisatoren van deze lezing voor de 

uitnodiging.

We staan wat mij betreft op een kantelpunt in het 

nadenken over het handelen van ondernemingen en de rol 

die ondernemingen in de samenleving kunnen en moeten 

vervullen. Dat heeft consequenties voor het nadenken over 

bedrijfsethische vragen – veelal opgevat als het indammen 

van negatieve effecten van onethisch handelen - maar is 

eigenlijk nog veel fundamenteler; het heeft consequenties 

voor het systematisch en wetenschappelijk nadenken over 

de vraag hoe ondernemingen een positieve rol kunnen en 

moeten vervullen bij het aanpakken van de grote 

maatschappelijke vragen.  Niet als filantropische activiteit, 

maar voor hun eigen voortbestaan en groei!

We zijn bij dat streven meer schatplichtig aan Henk van 

Luijk dan vaak gedacht wordt. Ik wil in deze voordracht 

daarom af en toe stilstaan bij zijn intellectuele en 

persoonlijke nalatenschap, zonder daarbij in nostalgische 

overdenkingen te vervallen.



De inhoud van mijn presentatie:

[1] over bedrijfsethiek en maatschappelijk ondernemen: waar 

zijn we beland met de erfenis van Henk van Luijk

[2] waar zijn we vandaan gekomen: het oude paradigma – wat 

vooral negatief geformuleerd werd als ‘avoid doing harm’ ; wat 

heeft dat opgeleverd?

[3] een nieuw paradigma wat de laatste tijd opgekomen is – met 

als belangrijkste Sustainable Development Goals die in 2015 

werden afgekondigd – welke potentie heeft dit?

[4] dan een bestandsopname waar we nu staan bij het omarmen 

van de SDGs en waarom we minder vooruitgang boeken dan zou 

kunnen

[5] hetgeen uitmondt in verder stappen; zowel voor 

ondernemingen als voor de bedrijfsethiek

Het boekje onder in de presentatie vat een en ander samen en is 

vrij te downloaden.



[1] over bedrijfsethiek en maatschappelijk 

ondernemen: waar zijn we beland met de 

erfenis van Henk van Luijk



Ten eerste: de basisvragen van bedrijfsethiek

We staan op een paar kruispunten:

[1] tussen ethisch en wettelijk

[2] tussen willen en doen

[3] tussen moeten en kunnen

Ik zal dit nader toelichten



Ik heb Henk van Luijk er nog eens op nagelezen:

Als eerste hoogleraar bedrijfsethiek van Europa (`1983)

Een van de belangrijkste inspirators van mijn vakgroep ‘Business-Society 

Management’, die ik in 1997 – samen met twee collega’s - heb mogen 

oprichten.

Bedrijfsethiek in Rotterdam werd daarbij als integraal onderdeel van 

‘mainstream’ bedrijfskunde gepositioneerd.

Henk van Luijk was een pragmaticus en verre van moralist mede door zijn 

persoonlijke acthergrond als voormalige Jezuiet.

Hij worstelde daardoor me een fenomeen genaamd “Jezuitenmoraal”: een 

zedenleer of moraal vol dubbelzinnige formuleringen.

Concreet en negatief geformuleerd kwam jezuitenmoraal op het volgende 

neer: vindingrijke rechtvaardigingen voor nogal kwalijke praktijken,

Maar het kon ook anders opgevat worden: aanpassen aan de situatie, trouw 

blijven aan je doelstellingen en samen met anderen proberen in de ‘goede 

richting’ te bewegen...’ (henk van luijk, februari 2004)

Afgeleiden van die pragmatische invulling van moraal, zijn additionele 

begrippen voor Van Luijk zijn:

-Het loont, het moet en het hoort: de business case voor duurzaamheid

-Verantwoordelijkheid voorbij wettelijke kaders

-Moraliseren is zinloos

En vooral: participatieve ethiek staat centraal.

Ik kom daar nog in meer detail op terug.



De algemene Ethiek uitdaging wordt vaak als 

volgt getypeerd als het spanningsveld tussen 

willen en doen; het verschil tussen intentie 

(willen) en realisatie (actie-doen). Meer 

populair tussen walking en talking.  



De ethische uitdaging wordt dan persoonlijk 

en normatief gemaakt door categorieen 

‘goed’ en ‘slecht’ toe te voegen.



Veel ethische beschouwingen hebben zich 

daarbij de laatste tijd vooral geconcentreerd 

op de vraag waarom ‘goede mensen slechte 

dingen doen’.

Een typisch Hollandse benadering werd door 

mijn zeer gewaarde collega Muel Kaptein 

geleverd.

Let op de subtiele nuancering in zijn 

benadering….. Soms…. (en de duivel op de 

weg in vergelijking met de rotte appel…)



De weg naar de hel is natuurlijk geplaveid 

met goede intenties….



Interessanter en relevanter wordt het als we 

de matrix verder in kunnen vullen.

[1] Ik ben natuurlijk ook geinteresseerd 

waarom goede mensen slechte dingen doen 

[2] trouwens ook waarom slechte mensen 

slechte dingen doen.

[3] Maar eigenlijk nog veel meer in de vraag 

onder welke randvoorwaarden zowel goede 

als slechte mensen de ‘goede dingen gaan 

doen’. 

En natuurlijk ook de daarbij horende 

fundamentele vragen:

-Wat is “goed”?

- Wat is “slecht”?



Wetenschappelijk en maatschappelijk nog 

belangrijker: 

wordt een transitie richting ‘goede dingen 

doen’ met name gevoed door wat

[1] we moeten (sense of urgency)

[2] of wat we kunnen (sense of purpose)? 

En wat de meeste invloed heeft op het 

handelen van mensen: urgentie of purpose?

Dat lijkt een dilemma, maar kan in de praktijk 

ook als een kans opgevat worden.



In de strategiediscussie heet dat de intentie-realisatie gap.

Dit model van Mintzberg geeft het fundamentele probleem aardig weer:

Alles begint met een intentie; in de weg naar de realisatie vallen er zaken af 

(niet gerealiseerde intentie); in de tussentijd komen er allerlei nieuwe 

inzichten op en vinden er realiteitschecks plaats. (emergent strategies).

De werkelijkheid van bedrijfsstrategieen is er een van iteratie, uitproberen 

en nadere fine-tunen van intenties. Sceptische strategen typeren 

managementprocessen zelfs als in grote mate ‘aanrommelen’ (tinkering).

Ethiek vind dus niet alleen plaats in de intentie (primaire motivatie), maar 

ook in de realisatie (secundaire motivatie).

<klik>

In de MVO discussie heet dat de ‘promise-performance’ gap.

Ook wel het verschil tussen ‘walking’ en ‘talking’ genoemd.

Het is dus belangrijk om een realistisch beeld te krijgen van het proces van 

imlementatie.

Maar ook om te bekijken in hoeverre ondernemers wel de juist intenties 

hebben.

<klik>

En welke beren op de weg die transitie in de weg staan. Dat zijn lang niet 

altijd ethische beren, vaak praktische.  Moeten we ondernemingen altijd 

wantrouwen in hun intentie – en dus corrigeren via wetten en gedragscodes 

- of is er meer aan de hand?



Onderzoek van Globescan/SustainAbility laat 

zien: dat slechts 25% van ondervraagden er 

vertrouwen in had dat ondernemers 

duurzaamheidsuitdagingen adequaat 

aanpakken.

Over de performance is men zelfs nog 

minder te spreken.

Alleen een sector scoort nog lager dan 

ondernemingen: de overheid

Een ethische exercitie: stel nu dat we van de 

goede bedoelingen van ondernemingen uit 

gaan? Wat dan?



Dan blijkt dat in Nederland in ieder geval 

relatief gesproken redelijke te kloppen.

Zo blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de 

Edelman Trust Barometer. Bedrijven worden 

meer vertrouwd dan NGOs, overheden of de 

media.

Wat wel belangrijk is, is dat er met name een 

prestatie-gat (performance gap) valt bij wat 

mensen van de CEO verwachten op 

duurzaamheidsthema’s. meer dan ¾ van de 

mensen verwachten dat ondernemers de 

leiding nemen bij duurzaamheidsprocessen.

Daarbij vind men dat ondernemingen 

slechter presteren dan verwacht bij: (a) 

sociaal economische controverses, (b) bij het 

persoonlijk uitstralen van organisatorische 

waarden.

Hoe daar mee om te gaan? Welke ethische 

principes verdienen daarbij de meeste 

aandacht?



Ik kom daarmee aan mijn tweede thema:

Ik noem dat het oude paradigma –

‘avoid doing harm’ ; wat heeft dat 

opgeleverd?



De belangrijkste frame voor 

duurzaamheidsvragen in het post-WO II was 

er een van ‘avoid doing harm’.  Belangrijkste 

internationale feit was daarbij de in 1948 

ondertekende universele verklaring van de 

rechten van de mens: een negative duty 

aanpak, gebaseerd op rechten. Geen.. 

Slavernij, geen marteling, geen discriminatie.

<klik>

Dit is een klassiek principe en ook een 

beroepseed ‘avoid doing harm’ : voor medici, 

juristen, accountants. 

Ook voor ondernemers is die leidend 

geweest. Maar leverde het wat op? 



Toegepast op de huidig 

duurzaamheidsuitdagingen. Of beter: 

gebruiken we met het negatieve frame de 

beste richtingaanwijzer teneinde te bepalen 

of we snel genoeg in de juiste richting gaan?



De ‘avoid harm’ richtingaanwijzer framed de 

uitdaging in negatieve bewoordingen en

probeert ons duidelijk te maken dat we 

zaken ‘moeten’ aanpakken en dat we vooral 

veel dingen ‘niet’ kunnen of mogen doen.

In hoeverre heeft dit gewerkt als frame? Hoe 

motiverend werkt dit?



In de duurzaamheidsdiscussie kennen we het 

frame al heel lang…….

We hebben de eerste waarschuwing gehad..

1972: club van rome –

De grenzen aan de groei Daarin werd een 

beeld geschilderd van in een aantal decennia 

oprakende grondstofvoorraden. En de 

rampen

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_grenzen_aan_de_groei


De volgende waarschuwing:

1982: UNEP, het VN milieuprogramma, 

directeur: ‘wanneer we nu geen actie 

ondernemen, dan wacht de wereld in het 

jaar 2000 een catastrophe die net zo 

onomkeerbaar is als een nucleaire 

holocaust’. …

1989: ‘stijgende zeespiegels kunnen hele 

naties van de kaart vegen.”



Een laatste, meer populair vormgegeven 

waarschuwing:

2006: inconvenient truth à nobel prize

2017: an inconvenient sequel



En de meeste recent waarschuwingen:

2018: IPCC report (1,5 graden))

meeting a 1.5 °C (2.7 °F) target is possible but would require "deep emissions 

reductions"[4] and "rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects of 

society."[2]

Van de week:

2019: Ipbes rapport

Most comprehensive assessment of its kind; 1 miljoen planten en soorten worden 

bedreigd met uitroeiing. Meer dan ooit in de menselijke geschiedenis.

Daarbij zijn de conclusies eenduidig:

Current global response insufficient;

‘Transformative changes’ needed to restore and protect nature;

“We are eroding the very foundations of our economies, livelihoods, food security, 

health and quality of life worldwide.”

Gelukkig zegt ook dit rapport dat het niet te laat is:

 ‘er moet een wereldwijde transformatieve omwenteling komen… We moeten 

radicaal anders gaan denken. De sleutel tot verandering … ligt in het formuleren 

en in de praktijk brengen van nieuwe paradigm’s, doelen en warden…. We 

moeten ons afwenden van het huidige, beperkte paradigma van economische 

groei….

 Dit leidt to cynisch commentaar (en niet alleen van de heer Baudet): Bert 

Wagendorp in de Volkskrant: het rapport vraagt eigenlijk om een ‘nieuwe mens, 

bevrijd van egoism en winstbejag, in duurzame harmonie met de natuur’..   

Hoe realistisch is dit perspectief? En wellicht nog fundamenteler: in hoeverre werken 

doemscenario’s eigenlijk?

https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Report_on_Global_Warming_of_1.5_%C2%B0C
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Report_on_Global_Warming_of_1.5_%C2%B0C


Als volksvermaak…. Zeker…. {maar ook 

omdat er meestal een happy end in zit, met 

een of andere held die de wereld redt).



Negatieve frames zoals die hiernaast zijn 

weergegevan zijn natuurlijk relevant.

Ze zijn waar en gebaseerd op feiten. Maar 

stimuleren ze mensen om tot actie over te 

gaan. In een wereld die omgeven wordt door 

‘fake news’ en ‘alternative facts’. ?



Sterk negatieve en abstracte frames hebben 

een aantal effecten:

-Bystander effect: we zien het probleem, 

maar durven niet in te grijpen. Of we denken 

dat anderen daar beter toe in staat zijn. 

Paradox is dat  hoe meer mensen aanwezig 

zijn, hoe minder men geneigd is individuele 

actie te ondernemen.

-Complexiteits paradox: hoe ingewikkelder 

een probleem, hoe meer we geneigd zijn om 

niets te doen, te ontkennen; keuze stress.

-Het konijn op de snelweg effect: 

geconfronteerd met een levensbedreigende 

situatie, die echter moeilijk in te schatten is; 

doet het konijn niet wat een logisch denkend 

dier zou doen: niet vluchten, maar bevriezen. 

Met rampzalige gevolgen. 



Espen Stoknes heeft een mooie term geintroduceerd 

voor het beperkte effect van negatieve frames: 

apocalyps vermoeidheid. Het komt in essentie er op 

neer dat mensen eigenlijk niet na willen denken – niet 

na  kunnen denken – over te abstracte thema’s.  Maar 

wat veel belangrijker is: ze kunnen er geen 

handelingsperspectief aan ontlenen. Zijn aanpak:

-radicaal omdenken

-Kleine stappen, vanuit jezelf, maar ook vanuit een 

positieve grondhouding

-Met positieve frames zoals: een mooie wereld, maar 

wel met een heel dunne laag lucht eromheen

-Waar het zuinig op zijn ook een positieve motivatie 

creert

-En….. Wat blijkt ook … de meeste milieumaatregelen 

zijn gewoon kosteneffectief. Gras op het dak 

vermindert energiekosten….

-Een andere mindset is vaak al voldoende

-Dat geldt overigens veel minder voor de economische 

problemen waar we voor grotere uitruiluitdagingen 

staan. 



Een samenvatting van al deze verwarrende 

frames wordt ook wel eens aangeduid als de 

VUCA wereld. De afkorting staat voor een 

wereld die steeds meer geconfronteerd 

wordt met Volatiliteit, Onzekerheid, 

Complexiteit en Ambiguiteit. Technologische 

veranderingen, robotisering, maar ook Fake 

news, populisme, toegenomen militaire 

spanningen zijn steeds meer aan de orde van 

de dag.



Het leidt tot toegenomen rivaliteit, een 

geloof in zero-sum games, lager vertrouwen 

in elkaar, enorme ‘verlies-aversie’, bystander 

effecten, ontkenning en uiteindelijk een 

zogenaamde ‘race to the bottom’.  De 

opkomst van populisme en de recente 

handelsoorlogen tussen de VS en andere 

landen zijn daar slechts uitingen van. 

Negatieve frames hebben veel invloed op het 

algemene sentiment, maar blijken zeer 

beperkt effectief om tot actie over te gaan.  

Zelfs als de dreiging reeel is.



Mijn derde punt:

Achterover leunen en afwachten totdat die VUCA wereld 

voorbijgaat? Of ervan profiteren?

Of wachten tot er een overheid opstaat die regels oplegt of 

initiatieven neemt? In een VUCA wereld waarbij de meeste 

ethische problemen voorbij landsgrenzen en de bevoegdheid 

van overheden gaan?

Gelukkig is er een nieuw paradigma de laatste tijd opgekomen is. 

De belangrijkste uiting daarvan; De Sustainable Development 

Goals die in september 2015 door alle 193 landen van de 

Verenigde Naties werden aangenomen.

Tot op zekere hoogte zijn de SDGs toevallig tot stand gekomen.  

In 2015 was er een coalitie van regeringen, ondernemers, NGOs 

die in ieder geval niet tegen de formulering van een positieve 

agenda waren. Hoofdonderhandelaars van de SDGs hebben mij 

verzekerd dat de beslissing voor de continuering en 

intensivering van de zogenaamde post-2015 agenda – bij het 

aflopen van de zogenaamde Millenium Development Goals –

ook een hele andere kant had kunnen opgaan. Temeer omdat 

het resultaat van de MDGs zeer gemengd was. Ambiguous… 

(VUCA)

Toch vertegenwoordigen de SDGs eigenlijk een heel logische 

ontwikkeling, juist in de context van de VUCA wereld. Ik licht dat 

graag nader toe.



De ene richtingaanwijzer framed de 

uitdaging in negatieve bewoordingen en

probeert ons duidelijk te maken dat we 

zaken ‘moeten’ aanpakken en dat we vooral 

veel dingen ‘niet’ kunnen of mogen doen.

In hoeverre heeft dit gewerkt als frame? Hoe 

motiverend werkt dit?



Het dominante frame voor 

duurzaamheidsvragen in het post-bellum 

was dus het ‘avoid doing harm’ principe zoals 

met name in de 1948 Universele verklaring 

afgekondigd.

.

In een toenemend VUCA wereld zijn deze 

verplichtingen niet makkelijk na te komen.   

Maar net zoals bij de meeste 

beroepsgroepen is het ‘avoid doing harm’ 

een lastig principe: een medicus, jurist, 

accountant, ondernemer die zich hier aan 

moet houden komt in de praktijk allerlei 

dilemma’s tegen.

Maar veel belangrijker: het geeft weinig 

richting aan wat ‘het goede doen’ is. Het is 

een zeer beperkte invulling van ethische 

principes.



Dit werd al enige tijd onderkend. Onder andere door 

onvrede met de praktijk van gedragscodes en 

internationale verdragen. Maar na de val van de muur in 

1989 ontstond er ruimte voor een nieuw paradigma, in de 

periode dat grote ideologische conflicten tussen 

communisme en kapitalisme even uit de internationale 

discussie verdwenen waren.

Dit leverde nieuwe ruimte op voor een nieuwe agenda.

Een belangrijk moment in mijn visie is 1998, wanneer een 

commissie wijze mensen onder de vlag van UNESCO komt 

met een ‘unversele verklaring van menselijke plichten en 

verantwoordelijkheden’. In plaats van ‘gij zult 

niet….’   worden mensen gestimuleerd om na te denken 

over wat ze ‘wel willen’: respect, gelijke behandelinge, 

inclusiviteit, waardigheid. Hoe dat te bereiken is minder in 

regels vast te leggen.

Deze verklaring heeft absoluut niet de status gekregen die 

de universele verklaring voor de rechten van de mens (en 

latere uitwerkingen daarvan) heeft gekregen. Maar 

niettemin signaleert het een kantelpunt in het 

internationaal nadenken over negative en positieve duties. 



De afweging tussen rechten en 

verantwoordelijkheden wordt steeds 

relevanter



Uiteindelijk heeft dit nieuwe frame geleid tot een keten van interessante initiatieven. 

Rampenscenario’s maken daarbij steeds meer plaats voor gezamenlijke positief geformuleerde 

doelen. De vraag wordt steeds minder wat als we  niet iets doen, maar wat zou er gebeuren als 

we wel iets doen.

Met als meest positieve stap natuurlijk de formulering van de Sustainable Development Goals 

in september 2015.

De SDGs werden niet zomaar geintieerd:

 -3 jaar multi-stakeholder engagement

 -Grootste enquete onder wereldburgers ooit (10 miljoen wereldburgers participeerden)

 -Van beperkte doelen (MDGs) naar 17 doelen geintegreerde doelen en 169 subtargets

 -Inclusief, universeel

 -Geen noord-zuid, ontwikkeld-ontwikkelingslanden, maar inclusief

 -Gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit gezamenlijke doelen

 -Een investeringsagenda met positieve uit komst

 -Niet een beetje minder slecht (MDG: halvering van armoede…), maar helemaal goed (SDG 

1: uitbannen armoede in al zijn

 -Gekoppeld aan elkaar; alles heeft met alles te maken; niet bang voor holistische 

benaderingen

De SDGs zijn ook gebaseerd op fundamenteel behavioristische inzichten, die de laatste 10-15 

jaar binnen de psychologie zijn ontwikkeld, waaruit blijkt dat de mechanismen van de VUCA 

wereld zoals hiervoor geschets geen basis zijn voor adequate actie.

Met als resultaat: een investering in positievere frames. Na de framing van de MDGs als 

‘beeindigen van honger’en het tegengaan van andere rampen, kiest de SDG campagne expliciet 

voor een positieve agenda.



Het filmpje wat de VN maakte spreekt wat 

dit betreft boekdelen. Ik wil het graag met u 

delen.

<klik>

Van een negatieve duty naar een positieve 

duty en responsibility agenda:

Van risk naar kansen

Van beperkte scope naar brede scope

Van top-down naar bottom-up en 

participatief (multi-stakeholder)

Van subsidie, naar investeringen

Van exclusief naar inclusief

Van duty naar opportunity



Niet ik, maar ‘wij’

Niet we moeten, maar ‘wij kunnen’.

Een groot probleem van de MDGs was een ‘ 

lack of ownership by the most affected 

constituencies’

Waarom zouden ondernemingen mee 

moeten doen?

-Omdat ze  nodig zijn: innovatie, schaling, 

risicodragend vermogen

-Omdat het een positieve 

veranderingsagenda is

-Omdat het een pragmatische keuze is: 12 

billioen investeringsopportunity

Citaat van de “ Business & Sustainable 

Development Commission): ‘ the SDGs offer 

a compelling growth strategy for individual 

businesses, for business generally and for the 

world economy’.

-



Gebaseerd op vernieuwde ethische inzichten

Geen oplossingen of one-size fits all

Maar oplossingsrichtingen geent op ‘ laat 

duizend bloemen’  bloeien

Wel… gebaseerd op vijf principes:

3 oude: people, planet, profit  – een beetje 

gereframed: profit wordt prosperity (niet 

onbelangrijk)

1 oude VN ambitie: justice and dignity naar 

een nieuwe – ‘peace’



Een een laatste ‘P’ die alles faciliteert: 

partnering

Fundamentele herorientatie van het 

discourse, richting:

En paradigma wisseling

Niet ethisch of moreel alleen, maar vooral 

ook slim en pragmatisch en in ieders lange 

termijn belang.



Bij nader inzien kunnen we constateren dat het nieuwe 

paradigma van de SDGs niet toevallig tot stand is 

gekomen. Sublimatie van vele oude inzichten vanuit 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek:

-Common goods vergen gezamenlijke investeringen

-Niemand kan het alleen aan

-Overheden zijn niet voldoende

-Investeringscapaciteit van ondernemingen is nodig

-Kan alleen als er een positive-sum game kan worden 

geformuleerd

-Onderzoek naar economische groei liet ook al zien dat 

inclusieve samenlevingen veel meer groeien dan 

samenlevingen waar ongelijkheden prevaleren.

-Kortom: de SDGs laten de noodzaak zien van 

samenwerken.

-Juist als veel andere signalen de andere kant op wijzen.

-De SDGs werden in een pragmatische stemming omarmd 

door alle landen.

-Ze zijn effectiever, maar daarom niet makkelijker waar te 

maken.    



Wat zegt Henk van Luijk over de SDGs,. 

Natuurlijk helemaal niets

Hij kende het fenomeen nog niet, maar zijn 

participatieve ethiek is eigenlijk met de SDGs 

in de praktijk gebracht.

Aanpalende begrippen uit de ethische 

discussie (breed opgevat):

- procedural justice: we moeten vooral 

nadenken over goede participatieve 

strategieen, met de juiste doelen (opbouwen 

van wederzijdse capaciteiten en een breed 

welvaartsbegrip (Armatyra Sen’s en 

Margaret Nussbaum’s gedachtengoed)

-Discourse ethics van Jurgen Habermas: 

belangrijker om met elkaar in dialoog te gaan 

over de echte problemen, dan goed en fout 

tegen elkaar af te strepen

-Level playing field: wel een minimum, maar 

geen maximum (John Rawls justice 

principes)



Mijn vierde punt: wordt de positieve agenda 

wel goed uitgewerkt?



Meer kritisch: SDGs in een VUCA wereld? 

Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Het goede nieuws:

De SDGs zijn een onverdeeld succes,

Maar de VUCA trend kan op alle mogelijke 

vlakken ook geconstateerd worden.



Oppervlakkig en defensief bezien, lijkt er 

tussen de VUCA wereld en goede doelen een 

trade-off te ontstaan, waarbij iedereen 

probeert te voorkomen dat mensen (vanuit 

de goede of minder goede motieven) slechts 

dingen gaan doen. Dit is echter een weinig 

opbeurend raamwerk en laat vele kansen 

onbenut. Breder ethisch nadenken vergt ook 

een andere kijk op de randvoorwaarden voor 

een effecteve transitie.



De SDGs zijn een onverdeeld groot succes:

Bijna alle grote ondernemingen in de wereld 

hebben de SDGs omarmd

Onderzoek van de World Business Council for 

Sustainable Development laat dat zien.

by all companies as opportunity in particular 

to innovate, gain reputation and create a 

better focus on sustainability strategies.

De vraag is niet meer ‘waarom’ de SDGs (en 

duurzaamheid) belangrijk zijn,

Ook niet dat een positief frame nodig is om 

energie en investeringen te genereren die 

nieuwe groeikansen kunnen creeren en ons 

kunnen behouden voor een aantal zeer 

reeele bedreigingen die de VUCA wereld 

creeert.

Veeleer is de vraag geworden 



Vanwege dit defensieve perspectief gaan we 

te langzaam:

Secretaris General Guterez vatte dit bij de VN 

top in September 2018 als volgt samen.

Drie jaar na initieren gaan we te langzaam

Challenges are global but responses are 

fragmented

Hij pleitte voor een ‘sense of urgency’ ….   En 

voor ‘urgent action’. …

Met name in het ‘mobilizeren’ van private 

investeringen.

Goede nieuwes: iedereen omarmt de SDGs, 

slechts nieuws: maar nog niet genoeg



Terug naar de WBSCD studie:

. Among the survey’s six key findings were 

the following: 1 , 2, 3, 4, 5



Vooruitgang gaat te langzaam, omdat de 

SDGs nog steeds op een te algemeen niveau 

worden omarmd, zonder dat er duidelijke 

prioriteiten worden gesteld.  



What explains this pattern?

[] there is an incumbent’s curse: difficult to 

make transformational change and creating a 

clear busines case

[] linking it to internal organisation and 

external stakeholder approaches

[] negative motives and incentives prevail; 

creates only modest change now and 

paralyzes change in the longer run

[] lack of innovation and enterpreneurship à

intrapreneurship versus enterpreneurship



Dutch research reinforces this. See for 

instance the study done by Sustainalize with 

the  University of Tilburg, published in 

september 2018. Main conclusion: SDGs are 

embraced by most, but not yet integrated in 

the corporate strategy. Partly because of 

operational challenges and a marginal 

posiiion at the communication and CSR 

department (no masintreaming). 



Mijn vijfde punt: Hoe nu verder?

Waar op te letten als we de positieve 

ontwikkelingen verder willen stimuleren en 

de negatieve ontwikkelingen willen 

beperken? Welke aandachtspunten voor 

ondernemingen? Ik benoem kort vier 

belangrijke thema’s: 



Aanpakken van intentie – realisatie gap

Langs twee trajeten:

[1] Efficentie

[2] zingeving



Ik heb daar een boek over geschreven wat 

vorig jaar is uitgekomen: Getting all the 

Motives Right (bij SMO uitgekomen) waar ik 

ook zeer duidelijk laat zien dat vooruitgang 

een ‘mixed motives’ spel is, waarbij de 

promise-en performance gap pas kan 

worden overwonnen als rekening gehouden 

wordt met vele ‘beren op de weg’. 

Dat is geen hogere wiskunde, maar vergt wel 

een goed strategisch plan en een 

onderkenning van de barriers zowel mentaal 

als strategisch. En ook dat goede intenties 

alleen niet voldoende zijn.



Maar er zijn duidelijke lichtpunten:

-Veel energie in Nederland: vele initiatieven 

op hoge scholen, universiteiten,

-Global Compact

-SDG House

-Pwc SDG Dome (wellicht gaan we daar 

vandaag nog over praten)

-CBS studie van de week gelanceerd: 

Nederland doet het goed op SDG 1, 9, 10, 16 

en 17 (sociaal economisch); maar slecht op 

SDGs 7, 13, 14 en 15 (ecologie)

-En voorlopende ondernemingen die de 

SDGs omarmen: Philips, Unilever, Eosta, 

DSM, Akzonobel, …. 



Ik benoem vijf belangrijke uitdagingen 



Wellicht de grootste uitdaging: het achter 

ons laten van een ‘ golden oldy’…..

De definitie van ‘ duurzame ontwikkeling’  

volgens de Brundtland commissie (1997)

Toentertijd zeer invloedrijk. Nu nog steeds 

aangehaald als richting….

‘ Development……. “



Wat is hier mis aan? Niet zoveel? Maar ik 

heb het over de wereld eens bij millenials 

neergelegd. Zij waren een stuk minder te 

spreken over deze frame. Ze realiseren zich –

met name in het westen – dat hun toekomst 

er minder positief uit lijkt te zien dan die van 

hun ouders. Maar om dan maar direct een ‘ 

compromis’  aan te gaan…..?  Millenials 

hebben een andere kijk hierop. En in 

participatieve trajecten kwamen we tot de 

volgende definitie…



“   improving the ability of future 

generation….”   . Dat is subtiel, maar 

fundamenteel anders



De millenial hebben het door: een andere 

frame voor duurzame ontwikkeling creeert 

een positieve visie op ‘ doing good’  waar 

een proactieve houding voor nodig is. Dat is 

een fundamenteel andere insteek dan de 

compromishouding van de Brundtland 

commissie.



Wat zegt Henk van Luijk hierover?



Neem de plannen rondom duurzame 

verpakkingen

De algemene rekenkamer kwam vorige week 

met een beoordeling van die plannen.

Het oordeel van de rekenkamer: de plannen 

zijn niet zonder ambitie, maar wel met het 

gevaar van ‘ luiheid’.

Wat betekent het gevaar van luidheid?

Te laag inzetten op te smalle ambitie. 

Daarmee houden ondernemingen geen 

rekening met negatieve effect op echte 

veranderingen van de goede bedoelingen. 

Dit wordt ook wel het moral self-licensing 

effect genoemd.  Het onderschat ook dat 

kantelpunnten en transformatie niet een 

evolutionair proces is van kleine stappen, 

maar dat vooruitgang bepaald wordt door de 

doelstelling op langere termijn waarop nu al 

ingezet wordt. Zodat niet alle energie 

gegegeven aan tussenoplossingen, die in de 

niet zo verre toekomst evenzovele barrieres 

(en hindermacht) voor een echte omslag 

kunnen betekenen).



Hoe zat het ook alweer?

Om zeker te weten wat is het probleem van ‘ 

moral self-licensing’

Iets kleins goed doen en dan het grotere 

verhaal vergeten.

Een aankoop ‘fairtrade’ en een excuus om 

verder niet meer naar ‘fair’ te kijken.



Een consequentie van dit alles is dat het belangrijk 

wordt een onderscheid te maken tussen 

ondernemingen die die overgang wel weten te 

maken van een negatief frame naar een positief 

frame en daar dan inhoud aan kunnen geven..

Wij doen momenteel veel onderzoek naar de 

manier waarop ondernemingen in hun 

waardepropositie proberen maatschappelijke 

doelen mee te nemen.  Een manier om hier naar te 

kijken is bijvoorbeeld hun missie/motto onder de 

loep te nemen:

Bijvoorbeeld

Google van een reactieve naar een actieve 

waardepropositie: probleem à the right thing (ook 

privacy bescherming)?

Walmart van een inactieve (efficientie) 

waardepropositie naar een meer reactieve 

waardepropositie; maar wat betekent ‘ live better’  

in de keten van Walmart en bij de medewerkers die 

nog steeds de grootste groep ‘ welfare’  recepients’  

in de Verenigde Staten vormt (met meer dan 2 

miljoen medewerkers is Walmart de grootste 

werkgever)



Meer proactieve waardeproposities richten zich op co-creatie sament met 

stakeholders, zoals nevenstaande motto laten zien. Dat een waarderpropositie niet 

voldoende is, laat bijvoorbeeld Bayer zien: ‘science for a better life’.  Science: ok; 

Better life: ???. In 2016 adopteerde Bayer de SDGs (2 en 3 met name) als poging 

om die proactieve waardepropositie te koppelen aan een positieve 

veranderagenda. Hun waardepropositie kwam in 2018 sterk onder druk te staan 

door de controversiele overname van Monsanto door Bayer. Een overnamebod 

van 55 miljard euro. Aangekondigd dat dit 1,5 miljard euro aan waardecreatie zou 

opleveren. Maar risicovol en de externe dynamiek onderschat:

-Mededigingsautoriteiten  hadden grote bezwaren tegen machtsconcentratie, 

waarbij 30% van de zadenmarkt in een hand kwam. Geen ethische bezwaren 

overigens (discussie over GMO zaden)! Toch in juni 2018 akkoord.

-Maatschappelijke groepen ecther (Friends of the Earth – spraken van een huwelijk 

gesmeed in hel)

-Voor en na de overname: schadeclaims in de VS van mensen die beweerden 

kankar te hebben gekregen van Roundup. Nu 13.400 claims onderweg; 

toegekende schadeclaims lopen al van 80 miljoen dolllar tot onlangs zelfs 2 miljard 

dollar aan echtpaar met kanker….

-Koers van Bayer gedaald van 141 euro voor de overname, naar 55 euro nu.

Peter de Waard, Volkskrant noemde dit onlangs al de ‘moeder van alle 

fusiefiasco’s’

-Andere voorbeelden van overnames vormen echter een positiever verhaal van 

het creeren van schaalvoordelen:

[a] Unilever: Ben and Jerry’s; de Vegetarische Slager

[b] De body Shop door L’Oreal



Belangrijk is daarom dat leiders erkennen dat 

het systeem faalt en dat ze daar zelf wat aan 

moeten doen

- Samen met anderen

De business case van CSR wordt dan 

Corporate Societal Responsibility, waarbij de 

voorlopers in partnerschappen met anderen 

nieuwe institituties creeren, waar ze 

overigens zelf het eerste van profiteren.

Vergt: proactieve ethiek in plaats van 

reactieve ethiek!



En een keuze voor specifieke SDGs en het 

daarbij horende strategische prioriteiten: 

 reversing materiality 

 selectie van stakeholders 

 slim omgaan met financiers 

 innovatiestrategie etc.

Keuzes: Voorbeeld: niet eerste generatie 

biomassa, maar tweede generatie (daarmee 

SDG2 food vs fuel dilemma aangepakt)

In het SDG boek wat ik geschreven heb 

worden deze positieve voorbeelden verder 

uitgewerkt



De nexus uitdaging komt er dan op neer dat 

een effectieve inzet op de SDGs rekening 

houdt met de onderlinge relaties.

Dus niet inzetten op een enkel thema, maar 

zoveel mogelijk rekening houden met 

positieve en negatieve spill-over effecten.

Daar valt nog heel veel te leren en te 

ontwikkelen.

Ethisch onderzoek? Wellicht….

Bedrijfstrategisch onderzoek? 

Vanzelfsprekend!

Thema: slim en impactvol ondernemen; 

gekoppeld aan maatschappelijke thema;s

Gevolg: een vergroting van de ‘ license to 

operate’  voor ondernemingen, die daarmee 

ook op de langere termijn de 

concurrentieslag met minder SDG-proof 

ondernemingen aan kunnen.

Neem bijvoorbeeld twee nexus argumenten;

Het belang van meisjes op school

En het belang van inclusieve (groene) groei



Een bekend onderzoek van Paul Hawken 

bracht allerlei specialisten bij elkaar om te 

bepalen welke interventies het meeste 

impact hebben op climaat (sdg 13). 

Technische oplossingen Naast de verassende 

uitkomst dat op no. 1 reductie van 

koelvloeistoffen stond, was wellicht nog 

verrassender dat 





Inclusiviteit blijkt gewoon te werken. 

Vergelijkend onderzoek onder meer dan 130 

landen over meer dan 30 jaar van het IMF 

toont aan dat….



Gekoppeld met de groene thema’s zorgt dat 

voor positieve feedback loops en 

verminderde afhankelijkheid van 

internationale ketens. Groen en inclusief 

maakt gelukkig!



Uiteindelijk leidt dat tot enorme spill over 

effecten op de hele economie.

Bijvoorbeeld: probleem van oorlog en vrede 

(SDG 16); voorbeeld Filippijnen… 



Meer specifiek is dan de vraag in hoeverre de SDGs 

materieel gemaakt kunnen worden.

Onderzoek naar de manier waarop veel ondernemingen 

tegen maatschappelijke issues aankijken, via stakeholder 

dialogen, laat zien dat veel ondernemingen  sterk 

reactief opereren: hun issue portfolio wordt bepaald 

door wat in de media wordt   genoemd: en waar ze 

vrezen reputatieschade door te krijgen

CSR: Corporate Social Responsiveness

Ik heb al het voorbeeld van een aantal nederlandse 

koplopers. Hoe die de SDG agenda gebruiken om hun 

eigen strategie verder te ontwikkelen. Daar zit een 

innovatieve business case en groeistrategie achter.

- Philips: primaire gezondheidszorg; nieuwe markt (die 

nog niet bestaat voor de onderneming) ambitie van à

SDG 3, 12, 13; samen met Amref, FMO en anderen

-Unilever: hygiene = zeep (= SDG 6.3 – heeft Paul Polman 

als vertegenwoordiger)

Eigen belang? Ja, maar ook algemeen belang, als 

tenminste de waardepropositie geen negatieve 

externaliteiten voor andere bevat.



Ons eigen onderzoek laat zien dat veel 

ondernemingen partnerschappen aangaan.

Maar dat ze die vrij slecht managen

Een actieve Partnerschap portfolio 

management wordt steeds belangrijker.

Daarbij is het steeds belangrijker de 

partnerschappen uit de filantropie te halen 

en te koppelen aan de kernactiviteiten van 

de onderneming



Goed nadenken over de 

partnerschapsstrategie is essentieel. Neem 

het voorbeeld van Chevron. In 2010 was de 

onderneming leidend met een 

partnerschapstrategie, partnering for shared 

progress, en de meest uitgebreide 

partnerschapsstrategie van alle top 100 

ondernemingen in de wereld.

Campagne: ‘ we agree’   met een link naar 

lokale gemeenschappen, thema’s zoals aids 

en dergelijke.



We hebben deze partnerschapsstrategie 

toen aan een nader onderzoek onderwerpen.

De 48 partnerschappen met 

maatschappelijke organisaties bleken relatief 

gefragmenteerd te zijn. We konden geen 

echte logica ontdekken.



Een heel diverse portfolio van 

partnerschappen.

Daardoor was de issue benadering relatief 

onduidelijke.

Maar ook moeilijk aan te sturen vanuit de 

onderneming zelf.

Belangrijker wellicht ook: ook vanuit de 

partners was Chevron niet duidelijk en 

daarmee een relatief niet erg voorspelbare 

partner.

Tien jaar later, worstelt Chevron nog steeds 

met een gefragmenteerde aanpak. De keuze 

voor partners is dus niet gratis.

Partnerschap portfolio management, deze 

koppelen aan de SDGs word een van de 

grootste uitdagingen van de toekomst.



Het win-win paradigma…

In de praktijk (onder andere van de klimaattafels) 

is dit eigenlijk dat niemand wil verliezen!

Er zijn andere voorbeelden van CSR beleid als 

(voornamelijke) ävoid doing harm”; bijvoorbeeld 

de  IMVO convenanten. Die kennen dan ook het 

risico van te lage ambitie of the zwakke allianties.

Nader onderzoek is hier nodig om deze valkuil te 

vermijden. Aangezien zowel klimaattafels als 

IMVO convenanten in potentie belangrijke 

stappen op de goede weg betekenen.

Het onderzoek wat wij gedaan hebben naar het 

creeren van de juiste onderhandelingsdynamiek 

laat zien dat risico=gedreven onderhandelingen 

uitgaan van belangen (interest-based 

negotiations), terwijl toekomstgerichte 

onderhandlingen uitgaan van visie (collective-

vision based negotiations). De SDG agenda is dat 

laatste, maar moet wel op de juiste manier 

geimplementeerd worden).



Een laatste uitdaging is daarom: SDG 

washing. Het oppervlakkig omarmen van de 

positieve agenda van de SDGs kan dan een 

excuus worden voor echte implementatie.

Moral self-licensing in de praktijk.

Roel Nieuwenkamp (voorzitter OECD 

Guidelines, welke een race to the bottom 

probeert tegen te gaan en huidige 

ambassadeur voor Nederland in Argentinie) 

maakte ons hierop attent:

Het wel omarmen van de SDGs, maar niet 

implementeren van de OECD guidelines……

Een race to the top stimuleren… mag niet 

betekenen dat de race the bottom uit het 

oog wordt verloren…

Volgens Nieuwenkamp is het glas echter half 

vol: de positieve verander agenda van de 

SDGs, mits goed geimplementeerd en 

materiel gemaakt, kan enorm veel 

veranderingspotentieel vrijmaken. Dat moet 

wel in de komende vijf jaar gebeuren een 

aangetoond worden, anders verliezen de 

SDGs hun aantrekkingskracht. Dat is echter 

nog steeds mogelijk. 



Ik rond af



Er zijn vele initiatieven gestart in Nederland

De SDG agenda maakt de MVO agenda 

international en potentieel positief: van MVO 

naar IMVO

Uitdaging daarbij is zoveel mogelijk uit 

negatieve frames weg te blijven; ze zijn 

belangrijk als minimumeis, maar stimuleren 

nauwelijks om vooruit te bewegen.

Dat vergt echter wel dat een nieuwe invulling 

van bedrijfsethiek heel nuttig is, dat dat tot 

specifieke leiderschapsuitdagingen leidt, 

maar dat dat ook een andere positive van de 

bedrijfskundige wetenschap vereist.

Ik licht die laatste punten nog wat nader toe.



Ik begon mijn betoog met een  uitbreiding van de ethische 

vraag naar de randvoorwaarden waaronder zowel goede als 

slechte mensen de ‘goede dingen doen’.  Negatieve frames, 

controle, sancties en dergelijke blijken niet zulke goed 

motivators.

Maar in een VUCA wereld zijn de twee stromingen van belang:

‘slechte intenties’ vormen de basis voor efficientie

 als noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor 

goede dingen doen…

‘goede intenties’ vormen de basis voor zingeving 

 als niet altijd noodzakelijke, maar wel belangrijke 

randvoorwaarde om echt verder te komen.

- De transitie richting ‘goede dingen doen’ met name gevoed 

door wat we moeten (sense of urgency) or wat we kunnen 

(sense of purpose)? 

De combinatie van beide trajecten levert ons de echter de 

belangrijkste ethiek vraag op:

 Niet alleen dat mensen (1) geen slechte dingen doen, (2) de 

goede dingen doen, maar vooral (3) dat ze de goede dingen 

goed doen.

Een effectieve invulling van de SDG agenda vergt die 

combinatie: innovatief, efficient, schaalbaar en samen met 

anderen

Dit zijn daarom ook de criteria voor een adequate bedrijfsethiek 

die ook 21st century proof is.



We staan op een kantelpunt in de geschiedenis van de 

mensheid. Nog nooit zoveel mogelijkheden, maar ook nog 

nooit zo grote – complexe – uitdagingen: klimaat, 

armoede, vluchtelingenproblematiek, einde globalisering 

(as we know it), etc.

Leidende ethische vraag is hoe gaan we daar mee om?

Vanuit een negatief beeld: burgemeester in oorlogstijd?

Van rule-based naar principle based?

Vanuit dilemmas en zero-sum spelen naar paradoxen en 

positive sum spelen?

Ik heb die twee invullingsrichtingen enigszins uitgewerkt 

aan de hand van beide posities in een korte checklijst: zie 

hiernaast.

Als ethiek op deze manier uitgewerkt kan worden dan kan 

ze een blijvende rol spelen in het vormgeven van een 

positieve veranderingsagenda. Anders loopt ze het risico 

slechts negatieve trends te identificeren, maar ook dat ze 

deze niet kan tegenhouden, vanwege het uitblijven van 

een positieve veanderingsagenda/filosofie. Dat is conform 

het gedachtengoed van Henk van Luijk, maar ook de 

filosofie van mijn eigen vakgroep. 



Een nieuwe bedrijfsethiek vereist daarom ook een nieuwe business 

school.

We hebben onlangs als vakgroep in Rotterdam ons twintig jarig jubileum 

mogen vieren. Met als thema ‘mainstreaming’ sustainable business. Het 

bijbehorende boek geeft vooral een overzicht van de manier waarop dit 

vakgebied in Rotterdam tot stand is gekomen: met ups en downs,

Van vraagteken naar uitroepteken!

< klik>

Uiteindelijk is RSM nu helemaal ‘om’ door ook  het motto te veranderen: 

van ‘een business school that thinks and lives in the future’ naar ‘we are 

a force for positive change in the world’ (

De invloed van de vakgroep B-SM is daarbij essentieel geweest..

Niet alleen bedrijven dienen zich te upgraden.

Ook de wetenschap kent vele ethische dilemma’s die niet zo makkelijk 

op te lossen zijn.

Maar we hebben gemerkt dat een van de meeste energieke aanpakken 

is om de zaak om te draaien:

-Van marginaal naar kern

-Van defensief naar proactief

-Van huidige doelen (en upgraden) naar toekomstige doelen (en 

backcasting)

Dit proces typeert een algemene verschuiving: van ethiek als marginale 

activiteit, naar ethiek als kernactiviteit van de bedrijfskunde. Maar wel 

met een bijgesteld agenda. 



Pitch!

Een van de concsequenties van deze nieuwe 

orientatie is dat we als Business School ook 

actiever gaan worden. Een voorbeeld van 

deze ambities is een recent initiatief 

waarmee we gaan proberen ondernemingen 

te helpen de kloof tussen intentie en 

realisatie te overbruggen.

Dit is een scan ontwikkeld met het 

mediaplatform “Duurzaam Bedrijfsleven”: 

15 minuten quick scan! 

 innovatieve methode 

directe feedback; positie; 

 Identificatie van beren op de weg,

 leiderschapsuitdagingen

(a) een adequate peilstok te generen van de 

stand van zaken op het terrein van 

duurzaamheid bij Nederlands bedrijfsleven, 

maar ook (b) voortgang verder te stimuleren 

door middel van vervolgonderzoeken, 

rapportages, nadere info.

Van harte aanbevolen!



De leiderschaps agenda is ook uit te tekenen.

Ik ben blij dat na mij Volkert Engelsman 

geprogrammeerd is.

Hij is typisch zo’n leider. Ik hoop ook dat hij u 

in zijn visie en zijn dilemmas mee kan 

nemen.

Ik heb hem onder andere de volgende 

punten voorgelegd….

Ik weet zeker dat hij daar een antwoord op 

heeft.

Dank voor uw aandacht.




