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Na de oprichting van de Goldschmeding Foundation in 2015 beleefden wij in 2016
de lancering en het eerste volledige jaar waarin de stichting operationeel was.

VERSLAG VAN
HET BESTUUR

Piero Overmars

‘‘Wij denken dat het
anders kan en moet”

In een uitgebreid interview in het Financieele

ren ons dat dit geen gemakkelijke opgave is en

Dagblad en twee filmpjes op onze website

zijn blij dat de Goldschmeding Foundation een

heeft Frits Goldschmeding uitgelegd waar het

zeer lange horizon heeft. De bewustwording dat

hem om begonnen is: bijdragen aan een betere

het handelen vanuit het belang van de ander

wereld door projecten te steunen op het gebied

uiteindelijk meer oplevert voor alle belang-

van mens, werk en economie. Deze projecten

hebbenden is immers niet van de ene op de

moeten ertoe leiden dat men begrijpt dat er een

andere dag gerealiseerd. De Goldschmeding

betere wereld ontstaat wanneer men handelt

Foundation heeft een ANBI-status, werft geen

vanuit het belang van de ander, zonder zichzelf

fondsen en betaalt haar bestuurders en toe-

te vergeten, in plaats vanuit louter eigen belang.

zichthouders niet.

De kernwaarden die het fundament vormen van

Inmiddels ondersteunen we elf projecten. Deze

de Goldschmeding Foundation zijn dezelfde

projecten zijn uitgebreid toegelicht op onze web-

als waarop Frits Goldschmeding Randstad

site en komen aan bod in dit eerste jaarverslag

heeft gebouwd en groot gemaakt. Deze

van de Goldschmeding Foundation. Dit is een

kernwaarden staan uitgebreid beschreven in

begin waarin wij op verschillende manieren

het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen’ dat Frits

proberen bij te dragen aan een betere wereld.

Goldschmeding samen met anderen schreef.

Het werk van de Goldschmeding Foundation

Deze kernwaarden (1) Kennen, dienen, vertrou-

is belangrijk en urgent. De samenleving polari-

wen; (2) Simultane belangenbehartiging en (3)

seert, mensen leven langs elkaar heen en zijn

Streven naar perfectie, komen samen in het

onzeker en daardoor meer op zichzelf gericht

begrip ‘agapè’ dat een centrale rol speelt in de

dan op de belangen van anderen.

foundation.

Tegelijkertijd zijn mensen graag bereid om
anderen te helpen. Denk hierbij aan de actie van

De projecten die wij steunen zijn primair gericht

de ongeneeslijk zieke Tijn die met de nagellak

op het bewerkstelligen van maatschappelijke

een grote beweging startte om aandacht te

impact en moeten tevens aan hoge weten-

vragen voor kinderen met longontsteking, of

schappelijke standaarden voldoen. Wij realise-

aan het feit dat het aanbod van vrijwilligers om
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“Kennen, Dienen
en Vertrouwen”

vluchtelingen te helpen de vraag ver overtreft.

de voorspelbaarheid van economische ontwik-

Toch lijken we vast te zitten in een samenleving

kelingen, sociale innovatie, moraal in het weten-

waarin we kinderen in de economielessen leren

schappelijk onderwijs, de positie van jongeren

om nut en winst te maximaliseren. Een samen

op de arbeidsmarkt, de circulaire economie, de

leving waarin ondernemers geen mensen in

hoopbarometer, een netwerk van bedrijven met

vaste dienst durven aannemen en werknemers

nieuwe maatschappelijke oriëntaties en een

bang zijn hun baan te verliezen. Een samen-

andere inrichting van de eigen organisatie, lange

leving waarin veel jongeren moeite hebben

termijnontwikkelingen op de arbeidsmarkt en

hun plek op de arbeidsmarkt te vinden en een

het denken over de waardering van werk. We

samenleving waarin we niet alles op alles zetten

zijn daarom blij dat Frits Goldschmeding ons

om de klimaatdoelstellingen te halen. Een

deze opdracht heeft meegegeven en de midde-

samenleving waarin velen het gevoel hebben

len die daar voor de lange termijn bij horen.

dat de voordelen van globalisering en innovatie
aan hen voorbijgaan.

Wij danken onze medewerkers en partners voor
de samenwerking in 2016 en kijken graag voor-

Wij denken dat het anders kan en moet. Om

uit naar de betere wereld waar de foundation

die reden zet de Goldschmeding Foundation

haar bijdrage aan wil leveren.

zich in voor een nieuwe economiemodule in het
onderwijs, aandacht voor de grondslagen van

Het bestuur,

het denken over economie en maatschappij,

Jan Peter Balkenende en Piero Overmars
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INNOVATIE
ECONOMIE
ONDERWIJS
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Het programma ‘Innovatie Economie Onderwijs’ heeft als doel een bijdrage te leveren aan een
ingrijpende en duurzame vernieuwing van het economie-curriculum binnen het voortgezet onderwijs. De gedachte die eraan ten grondslag ligt, is dat economie in essentie gaat over kiezen en

INNOVATIE
ECONOMIE
ONDERWIJS

samenwerken. Lans Bovenberg, Marcel Canoy en Ferry Haan hebben de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe onderwijsmethode in een visiedocument vastgelegd. De ambitie is een
breed, betekenisvol en behapbaar onderwijsprogramma aan te kunnen gaan bieden. Breed, omdat
moderne economie uitgaat van een relationeel mensbeeld dat aansluit bij de andere menswetenschappen. Betekenisvol, omdat economie gaat over het leven van de leerlingen zelf. Behapbaar,
omdat economieonderwijs rust op een beperkt aantal verbindende principes.
In 2016 is gestart met de vernieuwing van het

Dit onderzoek startte met een brede peiling

economieonderwijs in co-creatie met het onder-

onder docenten economie, leerlingen en

wijsveld. Daarnaast zijn het afgelopen jaar de

experts, om te achterhalen wat de huidige visies

uitgangspunten van de nieuwe methode geïn-

en meningen zijn over het vak economie en

troduceerd bij diverse stakeholders, waaronder

het onderwijs hierin. Vervolgens is onderzocht

examenmakers, lerarenopleidingen en lande-

hoe de visie van Bovenberg, Canoy en Haan

lijke docentennetwerken, middels congressen,

aanknopingspunten biedt voor de wensen en

klankbordgroepen en interviews in verenigings-

behoeftes van de genoemde doelgroepen. De

onpersoonlijke domein

bladen. In samenwerking met uitgeverij Blink is

uitkomsten van dit onderzoek en de uitgangs-

bovendien onderzoek gedaan naar de wensen

punten van het visiedocument 'Economie =

van geld, maar over

en behoeftes van economiedocenten en leer

Relaties' vormden de kaders voor een serie

lingen in de HAVO/VWO bovenbouw.

van zeven proeflessen voor HAVO/VWO die

“Economie gaat
niet alleen over het

het hele menselijke
bestaan”

Foto pagina 6: Emile Aarts, Lans Bovenberg, Frits Goldschmeding

In december 2016 vond ‘De week van het Economieonderwijs’ plaats. Scholieren, studenten,
docenten en wetenschappers van verschillende scholen en universiteiten wisselden tijdens
deze week ervaringen uit, deden nieuwe ideeën op, bespraken lesmethoden en verkenden
de toekomst van het economieonderwijs. Een belangrijk programma-onderdeel was de oratie
van Lans Bovenberg, F.J.D. Goldschmeding leerstoelhouder ‘Vernieuwing economieonderwijs
middelbare school’.
ÉÉN JAAR OP WEG! | 7





Rogier Klomp

in samenwerking met Ton van Haperen, Ferry

een nieuwe lesmethode voor het economie

Haan en Roel Grol eind 2016 zijn ontwikkeld

onderwijs geen makkelijke opgave zal zijn. In

en op verschillende middelbare scholen worden

overleg met alle betrokkenen wordt in 2017

getest. Op basis van de tussentijdse bevin-

bepaald wat de aanpak en ambities op korte

dingen is geconcludeerd dat invoering van

en lange termijn zullen worden.

“Samenwerking biedt
meer dan de som van
de delen. Dit maakt
win-win mogelijk”

Verstandig kiezen
Economie begint met verstandig kiezen.
Wat is je doel en hoe zorg je dat je je
talenten zo inzet dat je je doel bereikt?

Goed samenwerken
Door met elkaar samen te werken en
sterke en zwakke punten uit te ruilen,
kunnen mensen hun talenten ontplooien
ten behoeve van elkaar. Samenwerking
bundelt menselijke creativiteit – vooral als
mensen van elkaar verschillen.

ÉÉN JAAR OP WEG! | 8

AD FONTES:
NAAR DE
BRONNEN
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Om helder te krijgen hoe de visie van Frits Goldschmeding op mens, werk en economie is bepaald,
is het programma ‘Ad Fontes: Naar de bronnen’ gestart. In dit programma worden de bronnen in
ogenschouw genomen die de stichter van de Goldschmeding Foundation heeft geraadpleegd

AD FONTES:
NAAR DE
BRONNEN

tijdens zijn zoektocht naar wie de mens is, naar wat arbeid behelst en naar hoe een goede
economie eruitziet en tot stand komt. De visie wordt gevormd door de kernwaarden van ‘het
kennen, het dienen en het vertrouwen van mensen’, zoals Goldschmeding die heeft beschreven
in de jaarverslagen van de Randstadgroep in de periode 1978-1984. Het centrale thema in zijn
gedachtengoed wordt gevormd door de idee dat de mens, diens werk en de economie idealiter
bepaald worden door de liefde (agapè).

Paul van Geest

Binnen het programma ‘Ad Fontes: Naar de

Drie boekhoofdstukken over het denken over

bronnen’ worden twee studies uitgevoerd. In de

eigenbelang en naastenliefde in de Grieks-

eerste, ‘De zondeval van de economie’, onder

Romeinse traditie, Joods-christelijke traditie en

leiding van Joost Hengstmengel, wordt

Renaissance zijn in een conceptversie gereed.

onderzocht hoe het eigenbelang-idee haar

Daarnaast heeft de studie geleid tot de

intrede heeft gedaan in het economisch

publicatie van verschillende artikelen en

discours en welk alternatief uit beeld is geraakt.

voordrachten zoals ’Ecce homo oeconomicus’,

In dit deelproject is het afgelopen jaar een

‘Poverty and providence’ en ‘Christelijk denken

uitgebreid bronnenonderzoek gedaan naar

over arm & rijk’.

het economisch denken vóór Adam Smith.

Dit jaar werd het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen’ gepubliceerd. Het is een weerslag van een
zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw. Goldschmeding voerde hiertoe
gesprekken met diverse wetenschappers over de bronnen van zijn denken over de mens, werk
en economie. Auteurs van het boek zijn Joyce Rupert, Joost Hengstmengel, Roelf Haan, Frits
Goldschmeding, Paul van Geest en Harry Commandeur.
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De tweede studie, onder leiding van Roshnee

verwerven van rijkdom, posities en titels, lijkt

Ossewaarde-Lowtoo, luidt: ‘Van libido dominandi

een vanzelfsprekend doel van het menselijk

naar caritas: voorbij het economisch nihilisme’.

bestaan geworden. Het doel van dit deel

Het onderzoek gaat over het vormen van

project is daarom om de mogelijkheden van het

betrouwbare economische actoren in de brede

tegengaan van machtslust te verkennen en op

zin van het woord, dus zowel (politieke) leiders

zoek te gaan naar de kracht van onpartijdige,

als bijvoorbeeld bankiers, consumenten en

belangeloze liefde (caritas). Er zijn afgelopen

bedrijven. Het uitgangspunt van het onderzoek

jaar verschillende artikelen gepubliceerd en

brengt onder de

is dat het economische spel door het verlangen

voordrachten gegeven rondom dit thema zoals:

naar roem en overheersing gedreven wordt.

‘How can we expand our love?’, ‘Reckoning with

aandacht dat liefde

De aanhoudende strijd om persoonlijke

Evil in Social Life’ en ‘Liefde, integriteit en geluk

superioriteit (libido dominandi), door het

in organisaties’.

Augustinus (Sandro Boticelli)

“Goldschmeding

een rol dient te spelen
in een mensgerichtere
economie”

Augustinus over hebzucht en liefde als drijfveren
De drijfveer van de hebzucht omschrijft Augustinus als een straf. Vrijgevigheid daarentegen vat
hij steeds op als opmaat voor innerlijke rust, liefde en wijsheid. Als met betrekking tot geld en
goed een mens in staat is het vermogen te ontwikkelen om te kunnen delen, blijft hij eveneens
gevrijwaard van drijfveren die hem tot een isolement en tot angst leiden.
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BUSINESS
INDICATORS
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Het programma ‘Business Indicators’ gaat over het ontwikkelen van een nauwkeurige en continu
beschikbare conjunctuurindicator voor de Nederlandse economie. Deze indicator moet overheden,
bedrijven en individuen in staat stellen tijdig te reageren op macro-economische ontwikkelingen,
zoals langdurige recessies, bubbels en expansies. Daarmee draagt de indicator bij aan betere

BUSINESS
INDICATORS

beleidsbeslissingen als ook het voorkomen van negatieve economische fenomenen. Het onderzoek
heeft tot dusver geresulteerd in belangrijke inzichten in de kwaliteit van reeds beschikbare
indicatoren en in de ontwikkeling van een sterk verbeterde indicator voor het bruto binnenlands
product (bbp). Het project wordt uitgevoerd door de Erasmus School of Economics onder leiding
van Philip Hans Franses.

Philip Hans Franses

“De indicatoren die in
dit project ontwikkeld
worden, geven beter
inzicht in hoe de
economie ervoor staat”

In de afgelopen onderzoeksperiode zijn

zoek blijkt dat deze indicator, met haar tijdige

verschillende speerpunten onderzocht om

beschikbaarheid en kleine voorspelfout, veel

te komen tot een analyse van de bestaande

toegevoegde waarde heeft op bestaande

indicatoren, op basis waarvan verbeteringen

gegevens van het Centraal Bureau van de

aangedragen kunnen worden. De basis van

Statistiek (CBS). Vervolgens is onderzocht

het onderzoek ligt in de Econometric Institute

of de EICIE zinvolle informatie geeft over de

Current Indicator of the Economy (EICIE).

dynamiek in verschillende deelsectoren. Omdat

Deze conjunctuurindicator is gebaseerd op

het verloop van de economie in deelsectoren

Randstad-gegevens over het aantal werkende

flink van elkaar blijkt te verschillen, is vervolg-

uitzendkrachten en tracht de groeivoet van het

onderzoek naar sectorspecifieke informatie van

Nederlandse bbp te voorspellen. Uit onder-

belang.

In juni 2016 is een expertmeeting georganiseerd door Erasmus Q-Intelligence. De deelnemers
reflecteerden op de vraag wat de actuele behoefte aan conjunctuuronderzoek is. Men concludeerde al vrij snel dat conjunctuuronderzoek een uitdaging blijft; er is nog steeds behoefte aan
nieuwe kennis waarmee conjunctuurindicatoren nog nauwkeuriger bepaald kunnen worden.
Daarmee zouden deze indicatoren meer directe waarde kunnen hebben voor economische
beslissers in Nederland.
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In een grootschalig onderzoek onder circa

van consumentenvertrouwen nauwkeuriger te

150 bestaande indicatoren zijn 61 indicatoren

bepalen, is binnen dit onderzoek een nieuwe

geselecteerd die de meeste invloed hebben

maatstaf ontwikkeld. Deze verklaart de totale

op de Nederlandse economie. Deze graad

Nederlandse consumptie 20% beter dan de

meters kunnen het verloop van de economie

oude maatstaf van het CBS. Dat betekent dat

verklaren en voorspellen. Eén van de sleutel

er een flinke stap genomen is in de ontwikke-

indicatoren die een relatie hebben tot

ling van een actuele en nauwkeurige voor

economische ontwikkelingen in een land is

speller van de Nederlandse economie.

consumentenvertrouwen. Om de ontwikkeling

Economie deze week?
Hoe staat de economie er deze week
voor? En wat is de verwachting voor de
week erna? De te ontwikkelen voorspellende indicatoren binnen dit project geven
een real time inzicht in wat er gebeurt.

Op de rand van een breuk?
Zal de economie aantrekken of staan we
op de vooravond van een trendbreuk?
Hoe sneller we economische schokken
als gevolg van oververhitte markten en
luchtbellen kunnen signaleren, hoe beter
we de schade ervan kunnen beperken.

ÉÉN JAAR OP WEG! | 14

PROJECTEN

AGAPE IN DE
MARKT, CIVIL
SOCIETY EN
POLITIEK

SOCIALE
INNOVATIE 4.0

HOOP ALS
DRIJFVEER

CIRCULAR
CITIES
DASHBOARD

JONGEREN
WERK EN
HOOP

ERGO IV
ÉÉN JAAR OP WEG! | 15

AGAPE IN DE
MARKT, CIVIL
SOCIETY EN
POLITIEK
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In dit project wordt de actuele betekenis van het begrip agapè verkend voor de drie grote domeinen

AGAPE IN DE
MARKT, CIVIL
SOCIETY EN
POLITIEK

van het hedendaagse samenleven: de markt, de civil society (ook wel non-profits) en de staat.
Hoe kunnen deze domeinen ieder op eigen wijze bijdragen aan menselijke waardigheid en menselijke bloei? Het onderzoek wordt uitgevoerd door de F.J.D. Goldschmeding leerstoel ‘Economie in
relatie tot civil society’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Leerstoelhouder Govert Buijs is medeinitiatiefnemer van het Centrum Èthos, dat zich richt op onderwijs, onderzoek en debat over maatschappelijke transformaties. Op 9 maart 2016 werd dit nieuwe centrum van de VU Amsterdam
officieel geopend met de presentatie van de bundel ‘Ontzuilde bezieling’ onder redactie van Govert
Buijs en Jan Hoogland.

De Goede Overheid, Lorenzetti

“Liefde of agapè is één
van de belangrijkste

In het afgelopen jaar is gewerkt aan een

verdere onderzoek van de leerstoel zal dienen.

examenkatern voor het filosofie-onderwijs in

Agapè/liefde komt ook terug in de voorberei-

het VWO met als thema ‘Het goede leven en

ding van een VU-breed vormingstraject waarin

de vrije markt’. Hierin wordt het functioneren

de zeven klassieke deugden centraal staan en

van de vrije markt kritisch in verband gebracht

vertaald worden naar hedendaagse waarden.

met vijf dimensies van het goede leven: sociale

Wat is de moderne invulling van voorzichtigheid,

relaties, de natuur, het lichaam, instituties en

rechtvaardigheid, gematigdheid, moed, geloof,

zingeving. Auteurs zijn Ad Verbrugge, Jelle van

hoop en liefde?

Baardewijk en Govert Buijs.

inspiratiewoorden

Daarnaast is een begin gemaakt met een popu-

Valorisatie vond plaats middels een aantal

lairwetenschappelijke monografie over ‘agapè

lezingen en discussiesessies, zoals met Leidse

binnen de westerse

in de westerse cultuur’ die als kader voor het

en Utrechtse studenten over economie en

samenleving”

Foto pagina 16: Govert Buijs

Floreren samenlevingen met een vrijemarkteconomie als burgers, bedrijven en overheden de
moraal respecteren en moreel handelen? In de economische theorie werd vaak verondersteld
dat moraal op de markt overbodig of zelfs schadelijk is. Nieuwe onderzoeksgegevens wijzen er
echter op dat marktwerking en moraliteit nauw met elkaar samenhangen en dat bij een ‘goede
economie’ de focus meer zou moeten liggen op morele waarden dan op winstmaximalisatie.
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De Zeven Werken van Barmhartigheid (1504) door de ‘Meester van Alkmaar’

“Agapè is hoopvol
naar de toekomst”

solidariteit in het kader van de zogenaamde

are Good For’, dat begin 2017 van start gaat

Veritas-debatten, met een speciale onderzoeks-

en gefinancierd wordt door de Templeton

commissie van de Franse Senaat over de voors

World Charity Foundation (TWCF). Theologen,

en tegens van een basisinkomen, en op het

filosofen en economen werken samen in

drukbezochte ‘Brainwash-festival’ in Amsterdam

een onderzoek naar de rol van deugden en

over het evenwicht tussen de samenleving en

moraliteit voor het goed functioneren van mark-

de financiële sector.

ten. Het vindt plaats onder leiding van Govert

De relatie tussen markt en moraal staat ook

Buijs en Johan Graafland.

centraal in het project ‘What Good Markets

“Agapè toont zich in concrete daden, waarbij het gaat om de unieke persoon. Tegelijkertijd is
agapè niet beperkt tot een bepaald volk, natie, geslacht, kleur of ras. Agapè veronderstelt en
beoogt vrijheid en gelijkwaardigheid. Door agapè komt een exodus op gang: liefde heeft een
vernieuwend effect! Hoewel... tijd is een essentiële voorwaarde. Geduld. Partners gaan met
elkaar op weg, leren elkaar kennen. Soms wordt in agapè het lijden centraal gesteld of zelfopofferende liefde. Toch gaat het juist om een gedeelde vreugde. Agapè is hoopvol naar de
toekomst. Agapè is niet soft. Liefde kan je oppakken, maar ook aanpakken, als het nodig is.
Bovenal is agapè verbindend, het doet mensen groeien. Handelen vanuit agapè zal een ander
inspireren om hetzelfde te doen.“
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SOCIALE
INNOVATIE 4.0
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Innovatie wordt gezien als aanjager van concurrentievoordeel, vooruitgang en welvaart. Een groot
deel van het wetenschappelijk onderzoek richt zich op de vraag hoe technologische innovatie
gestimuleerd kan worden. Nieuwe technologische kennis verkregen door investeringen in onderzoek en ontwikkeling, verklaart echter slechts in beperkte mate het innovatiesucces van organisa-

SOCIALE
INNOVATIE 4.0

ties. Innovatieve manieren van managen, organiseren, werken en samenwerken - ook wel bekend
als sociale innovaties - worden gezien als aanvullende bronnen van concurrentievoordeel die
minstens zo belangrijk zijn als technologische innovatie. Er is evenwel, in vergelijking met technologische innovatie, nog relatief weinig onderzoek naar gedaan. Daarom ligt in dit project, uitgevoerd
door INSCOPE Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de focus op
sociale innovatie.

Henk Volberda, Jeroen Alkemade

“Sociale innovatie
draagt meer bij aan
het innovatiesucces
van een onderneming
dan technologische
innovatie”

Afgelopen jaar is een grootschalig survey

interviews met het management van de

onderzoek over sociale innovatie uitgevoerd

deelnemende bedrijven, heeft een jury ook

onder Nederlandse bedrijven. 10.000 bedrijven

het meest innovatieve bedrijf van Nederland

werden benaderd om deel te nemen, wat 614

uitgeroepen. De Erasmus Innovation Award

respondenten opleverde. De bevindingen zijn

2016 ging naar W.A. Sanders Papierfabriek

gepresenteerd tijdens het evenement ‘Getting

Coldenhove. Dit bedrijf, dat in 1661 met een

Smart’ op 24 november 2016 in het Erasmus

papiermolen begon, is in staat zichzelf continu

Medisch Centrum te Rotterdam. Op basis

opnieuw uit te vinden door zowel technologi-

van het surveyonderzoek, bureaustudie en

sche als sociale innovaties.

Nederlandse bedrijven realiseren in een recordtempo radicale innovaties. Klantgerichtheid
blijkt daaraan nauwelijks bij te dragen, medewerkers-oriëntatie wel. Jongere bedrijven hebben
meer tevreden, enthousiaste en gelukkige medewerkers dan oudere bedrijven. Regio Twente
kent de meest positieve werkbeleving en regio Eindhoven blinkt uit in innovaties. Life Sciences
& Health en andere hightechbedrijven blinken uit in technologische innovatie èn in sociale
innovatie.
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INSCOPE werkt verder aan een real-time

gecombineerd met theoretische inzichten

experiment over sociale innovatie. Het doel

over sociale innovatie en interviews met

van dit experiment is om te meten hoe sociale

topmanagers van Nederlandse bedrijven en

innovatie bijdraagt aan het beter benutten

worden medio 2017 gepresenteerd in een boek

van kennis, ervaring en capaciteiten van

over sociale innovatie.

medewerkers. De bevindingen worden

Dynamisch managen
Dynamisch managen heeft betrekking
op het aanpassingsvermogen van het
management en de mate van inspirerend
leiderschap. Hoe draagt dat bij aan het
innovatievermogen van organisaties?

Co-creatie
Co-creatie heeft betrekking op het
benutten van de complementariteit van
de kennisbases van verschillende actoren.
Hoe draagt samenwerken met externe
partijen bij aan het concurrentievermogen
van organisaties?
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HOOP ALS
DRIJFVEER
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In januari 2016 ging het onderzoeksproject ‘Hoop als drijfveer’ van start. Dit project is een samenwerking tussen wetenschappers van het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) van de
Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven, en de Erasmus Happiness Economics Research
Organisation (EHERO), van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De focus van dit project lag aller-

HOOP ALS
DRIJFVEER

eerst op modelvorming, de omschrijving van het concept ‘hoop’ vanuit verschillende disciplines en
integratie van dit concept in de bedrijfsfilosofie van Frits Goldschmeding. Dit als voorbereiding op
nader empirisch onderzoek en toepassing van het onderzochte voor leiderschap in diverse organisaties. Uit bestaand onderzoek blijkt dat hoopvolle mensen beter kunnen omgaan met verandering,
meer openstaan voor de meningen van anderen, tevredener zijn met hun leven en gezonder gedrag
vertonen. Concreet doel van het project was om een ‘hoopbarometer’ te ontwikkelen.
De ontwikkelde hoopbarometer meet zeven

georganiseerd en is een bijeenkomst met

dimensies van hoop en is daarmee het volledig-

wetenschappers uit verschillende disciplines

ste meetinstrument van hoop dat tot op heden

geïnitieerd over toekomstige toepassingen van

beschikbaar is. Dit jaar is de nulmeting onder de

de hoopbarometer. Ook zijn de onderzoeks

Nederlandse bevolking, de hoopbarometer 1.0,

resultaten gepresenteerd tijdens een interker-

gepresenteerd door projectleiders Patrick

kelijke bijeenkomst met vertegenwoordigers

Nullens en Martijn Burger tijdens de weten-

van verschillende kerkgenootschappen en

belangrijkste

schappelijke conferentie ‘Driven by Hope:

christelijke organisaties. Wetenschappelijke

Economics and Theology in Dialogue’ in

doelstellingen werden ondersteund door

drijfveren van

Leuven. Daarnaast is voor managers en CEO’s

publicatie van artikelen in theologische, eco-

een masterclass ‘Hoop: Drijfveer van Geluk’

nomische en psychologische vaktijdschriften,

“Hoop geeft inzicht
in een van de

menselijk handelen”

Foto pagina 22: Patrick Nullens

De Nederlandse bevolking is momenteel niet wanhopig, maar ook niet bijzonder hoopvol.
Met een 5,57 op een schaal van 10 scoort Nederland maar net een voldoende in de hoop
barometer. Bovendien ervaren kwetsbare groepen in de samenleving, zoals werklozen, mensen
met een laag inkomen of degenen die zich geïsoleerd voelen, weinig hoop. Maar liefst 25%
van de Nederlandse bevolking scoort een 4 of lager.
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Martijn Burger

waaronder ‘Consumentenvertrouwen en hoop

wetenschappers en journalisten, is er goede

in de economie’, ‘Grondslagen van hoop, angst

hoop dat dit project een langdurige en positieve

en afgunst in de Verenigde Staten’ en ‘Hoop als

impact kan hebben, zeker wanneer de eerste

de kunst van mogelijkheden’. Uitgaande van de

inzichten toegepast en getoetst kunnen worden

positieve reacties van bedrijven, beleidsmakers,

in de praktijk.

Zeven dimensies van Hoop
De Cognitieve dimensie zijn de gedachten en overtuigingen die men heeft over de mogelijkheid een gehoopt doel te bereiken. Emotionele hoop heeft te maken met de gevoelens die
gepaard gaan met hoopvolle gedachten. Deugdzame hoop is een morele en constructieve
dimensie die mensen in staat stelt om ‘het juiste’ na te jagen. Sociale hoop impliceert dat
mensen erop vertrouwen dat anderen hen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen. Economische verwachting en hierop gebaseerde activiteiten zoals investeren, produceren
en consumeren, worden in sterke mate gedreven door hoop. Institutionele hoop ten aanzien
van het rechtssysteem speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de maatschappij.
Spirituele hoop is gebaseerd op een geloof in iets ‘dat groter is dan jezelf’: een hoger doel.

ÉÉN JAAR OP WEG! | 24

CIRCULAR
CITIES
DASHBOARD
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De circulaire economie maximaliseert herbruikbaarheid van grondstoffen en producten en minimaliseert waardevernietiging. Dit in tegenstelling tot het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen
worden omgezet in producten die aan het eind van hun levensduur worden vernietigd. De transitie

CIRCULAR
CITIES
DASHBOARD

naar een circulaire economie is essentieel om een welvarende, duurzame samenleving te creëren
en klimaatverandering tegen te gaan. Bij overheden en beleidsmakers bestaat grote behoefte aan
praktische methodes waarmee circulariteit kan worden gemeten, zodat gerelateerd beleid ontwikkeld en getoetst kan worden. Vooral het effect van de transitie naar een circulaire economie op de
werkgelegenheid is een belangrijk vraagstuk voor steden, vanwege mogelijke banencreatie en om
in te kunnen spelen op een veranderende arbeidsmarkt als gevolg van deze transitie.
Sinds 2016 doen Circle Economy en Erasmus

en recycling, hernieuwbare energie en (ver)

Happiness Economics Research Organisation

huuractiviteiten. Faciliterende circulaire banen,

(EHERO) gezamenlijk onderzoek om circulaire

zoals op het gebied van industrieel ontwerp en

werkgelegenheid meetbaar en vergelijkbaar

architectuur, digitale technologie en netwerk-

te maken. Met dit project wordt een gestan-

organisaties, worden ook tot directe circulaire

daardiseerde en reproduceerbare methodiek

werkgelegenheid gerekend. ‘Indirecte’ circulaire

ontwikkeld waarmee de circulaire werkgele-

werkgelegenheid, zoals delen van het onder-

genheid in steden vastgesteld en gevolgd kan

wijs en de overheid die de circulaire economie

beïnvloed niet alleen

worden. Daartoe zijn op basis van interviews en

ondersteunen, wordt eveneens meegerekend.

literatuurstudie banen gekenschetst als ‘directe’

Door middel van zogenoemde ‘input-output

klimaatverandering, maar

en ‘indirecte’ circulaire werkgelegenheid.

analyse’ wordt vervolgens op basis van beschik-

Directe circulaire werkgelegenheid bestaat uit

bare sectordata gekeken welk percentage

ook werkgelegenheid”

banen op het gebied van reparatie, hergebruik

van iedere sector meegerekend kan worden.

“De verschuiving naar
een circulaire economie

De ontwikkelde methodiek is toegepast om tot een eerste berekening te komen van circulaire
werkgelegenheid in Nederland. Tot dusver toont dit aan dat 8.1% van de werkgelegenheid in
Nederland - direct of indirect - bijdraagt aan de circulaire economie.

Foto pagina 25: Annerieke Douma
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“De circulaire

Daarnaast biedt dit project beleidsmakers prak-

steden kunnen monitoren hoe ze zich ontwikke-

tische handvatten om in te spelen op de circu-

len op verschillende aspecten van circulariteit,

laire economie, zoals inzicht in de voor circulaire

waaronder werkgelegenheid. Afgelopen jaar is

banen benodigde relevante vaardigheden. De

een eerste versie van het dashboard opgele-

inzichten worden geïntegreerd in het ‘Circular

verd, waarmee in 2017 reacties van gebruikers

Cities Dashboard’: een online tool waarmee

zullen worden verzameld.

economie gaat over
mensen, middelen en
duurzaamheid”

Hoe definiëren we een circulaire baan?
De definitie van een circulaire baan is breed. Banen in de reparatie, hergebruik en recycling,
hernieuwbare energie en lease activiteiten tellen volledig mee. Specifieke onderwijs en overheidsbanen, die de circulaire economie ondersteunen worden ook meegerekend. Maar ook
faciliterende circulaire banen, zoals op het gebied van industrieel ontwerp en architectuur,
digitale technologie en netwerk organisaties tellen voor een deel mee. Denk aan de koerier
die een te repareren mobiele telefoon vervoert of de architect die voor een bouwproject
recyclebare materialen gebruikt.
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JONGEREN
WERK EN
HOOP
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Een grote maatschappelijke uitdaging waar we in Nederland voor staan is jeugdwerkloosheid. In het
project ‘Jongeren Werk en Hoop’ worden experts bij elkaar gebracht om te onderzoeken of en hoe
we laagopgeleide jongeren beter aansluiting kunnen laten vinden bij de arbeidsmarkt en daarmee

JONGEREN
WERK EN
HOOP

bij de samenleving als geheel. Werk geeft jongeren namelijk zelfstandigheid, identiteit en zelfvertrouwen. Werk geeft hen de kans om hun talenten te ontwikkelen en om een gevoel van betekenis
te ontplooien. Bovendien worden zij hiermee onderdeel van een sociaal netwerk waarin allerlei voor
hen waardevolle ontmoetingen kunnen plaatsvinden.
Binnen het project zijn een denk-groep,

en een kennisbank aanleggen van literatuur

een doe-groep en een onderzoek-groep

en statistiek. Dit in samenwerking met het

gevormd. De denk-groep bestaat uit experts

kenniscentrum van het Ministerie van OCW

die gezamenlijk bepalen welke acties gewenst

en onderzoekers van diverse universiteiten en

zijn en waar meer wetenschappelijk onderzoek

hogescholen.

nodig is. In de doe-groep zijn initiatieven bij

“Veel jongeren komen
er niet vanzelf”

elkaar gebracht om nieuwe elkaar versterkende

De denk-groep heeft vijf kernthema’s naar

allianties te vormen en samen projecten op

voren gebracht. De doe-groep is verzocht

te pakken. De ‘onderzoek-groep’ zal de

projectvoorstellen in te dienen die hierbij

hypotheses van de denk-groep gaan toetsen

aansluiten.

In samenwerking met De Nieuwe Poort is een ‘diner pensant’-reeks georganiseerd waarin een
mix van nieuwe en gevestigde opiniemakers met elkaar in gesprek gingen over een betere
aansluiting van jongeren bij de arbeidsmarkt. Betrokkenen bij het onderwijs, van hoog tot laag,
uit uiteenlopende sectoren, met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden,
werden uitgenodigd te bespreken waar en op welke manier jongeren verbonden kunnen
worden met kansen waarop zij hun toekomst kunnen bouwen.

Foto pagina 31: Ruben van Zwieten
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Marc Krieg en Zakaria Sefiani

Aandacht

Begrip van technologische toepassingen is daar

Ouderbetrokkenheid. Om jongeren perspectief

een onderdeel van. Dat zou vergroot kunnen

op werk te geven, is aandacht van groot belang.

worden door schoolkinderen er al vroeg spelen-

Het aanbieden van ‘taallessen’ aan ouders van

derwijs mee in aanraking te laten komen.

kinderen die stages in het bedrijfsleven lopen
zou hen de vocabulaire en context kunnen

Dromen

bieden om met hun kinderen in gesprek te

Ondernemerschap. Ondernemen helpt je ‘leren

kunnen gaan over werk.

dromen’ over een toekomst. Het geven van
ondernemerschapstrainingen aan achterstands-

Kansen:

kinderen zou hen kunnen helpen steviger in

Werkkansen. Is er een tekort aan kansen, of

hun schoenen te staan.

weten sommige jongeren de kansen niet te
grijpen? Regelingen en voorzieningen als

Verbinding

'participatiecertificaten’ kunnen in beide

Noblesse oblige. De situatie van jongeren aan

gevallen wellicht meer houvast bieden.

de ‘onderkant’ zou ook een zaak moeten zijn
van jongeren aan de ‘bovenkant’. Door geavan-

Vaardigheden

ceerde matching kunnen jonge professionals en

Technologie. Om te kunnen participeren op

kansarme jongeren digitaal met elkaar verbon-

de arbeidsmarkt moeten jongeren over veel

den worden.

verschillende vaardigheden beschikken.
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ERGO IV
ÉÉN JAAR OP WEG! | 31

ERGO (Economie, Religie, Governance & Organisatie) is een jaarlijkse conferentie waarin verbindingen gelegd worden tussen economie, governance en organisatie enerzijds en religie, filosofie en
geluk anderzijds. ERGO brengt ontmoetingen tot stand tussen wetenschappers die in verschillende
onderzoeksgebieden en met verschillende methoden werken. Daarnaast is er aandacht voor de
beroepspraktijk, waarin het wetenschappelijk denken in werkelijk handelen wordt omgezet. Vandaar
dat ook politici, bestuurders en ondernemers tot de genodigden behoren. De toenemende (hyper)

ERGO IV

specialisaties binnen vakgebieden en functies maakt de ontmoeting tussen disciplines alsmede die
tussen theorie en praktijk verrijkend voor alle participanten.
De geestelijk vaders van ERGO zijn theoloog

fragmentatie van het wetenschappelijke metier

Paul van Geest en economen Lans Bovenberg

nu nog verborgen blijft.

en Harry Commandeur. Deze wetenschappers

“Op de snijvlakken
van verschillende
disciplines liggen de

zoeken de verbinding tussen verschillende

De meerwaarde die zij ervoeren van de

disciplines. Ze herkennen de kracht en schoon-

uitwisselingen van inzichten uit economie en

heid van hun eigen discipline en beseffen

theologie resulteerde in de organisatie van

tegelijkertijd dat deze tijd vraagt om input vanuit

het eerste ERGO-symposium in 2013 waarin

andere disciplines om te kunnen bijdragen

koppels van theologen en economen hun licht

aan de oplossing van actuele problemen. Juist

lieten schijnen op vier gezamenlijk geïdentifi-

op het grensvlak van verschillende disciplines

ceerde kernthema’s: schuld, vertrouwen, liefde

ligt volgens hen goud verborgen dat door de

en geluk. ERGO heeft plaats geboden aan

oplossingen voor actuele
vraagstukken verborgen”

Foto pagina 28: Joost Hengstmengel, Frits Goldschmeding

Wat zou er gebeuren in de bestuurskamer als beslissingen over financiële transacties beoordeeld worden op basis van de zeven deugden? De deugden prudentia (voorzichtigheid), justitia
(rechtvaardigheid), temperantia (gematigdheid) en fortitudo (moed) kunnen het kortetermijndenken tegen gaan. De deugden fides (geloof), spes (hoop) en caritas (liefde) geven ruimte
om vraagstukken te beoordelen vanuit een breder maatschappelijk perspectief.
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Coen Teulings

een discussie op hoog niveau die aan de basis

de groei in vertrouwen en de totstandkoming

stond van verschillende projecten en program-

van een gezonde arbeidsmarkt. Ook werden

ma’s die de Goldschmeding Foundation nu

voorbeelden uit het bedrijfsleven aangedragen

ondersteunt. Inmiddels heeft het congres al vier

nadat eerst de term 'liefde' was uitgediept. Wat

keer plaatsgevonden op de Clipper Amsterdam;

betekent het woord ‘agapè’ bijvoorbeeld in een

een passende locatie voor afstand en reflectie.

bedrijfscontext? En welke rol speelt ‘vertrouwen’ daarbij?

In 2015 was het onderwerp ‘Liefde en Geluk:

In oktober 2017 vindt het vijfde ERGO-

Wat betekent liefde voor de economie?’. Er is

symposium plaats met als onderwerp

gesproken over vertrouwen en relaties tussen

‘Organiseren, vertrouwen en leiderschap’. Dit

bedrijven en klanten en over onderwerpen

keer zullen voor het eerst ook buitenlandse

als moreel leiderschap en hervormingen in de

sprekers aanwezig zijn. Het doel van ERGO

financiële sector. In 2016 stonden de thema’s

blijft onveranderd: ruimte bieden voor praktijk-

hoop en arbeid centraal. De lezingen con-

verhalen, interviews, persoonlijke ontmoeting en

centreerden zich op de wisselwerking tussen

reflectie.
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NIEUWE INITIATIEVEN
Begin 2017 worden de bestaande programma’s en projecten uitgebreid met nieuwe initiatieven
die naar verwachting een waardevolle bijdrage zullen leveren aan de doelstellingen van de
Goldschmeding Foundation.

DE WAARDE
VAN WERK

SCALEUP DNA
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Dat werk van groot belang is voor onze samenleving en dus voor deelname aan die samenleving wordt breed onderschreven. Werkloosheid geldt dan ook als een belangrijk maatschappelijk
probleem. Maar wat maakt werk nu eigenlijk zo belangrijk? Gaat het alleen om de economische
betekenis, inkomen en welvaart, of is werk ook essentieel voor onze persoonlijke ontwikkeling en
zingeving; de intrinsieke betekenis van werk? En over welk soort werk hebben we het dan? Alleen
betaalde arbeid of ook onbetaalde werkzaamheden?

DE WAARDE
VAN WERK

Het project ‘De waarde van Werk’ betreft een

baar empirisch onderzoek naar de waarde

toekomstverkenning van wat ‘werken’ betekent

van werk. Het tweede deelproject inventari-

in het jaar 2035. Het richt zich daarmee op

seert de bestaande instituties, zoals wet- en

de kwalitatieve verandering van werk op de

regelgeving, rond werk in verschillende landen.

langere termijn. Het onderzoek wordt uitge-

Daarmee brengt het in kaart hoe groot de

voerd door het Amsterdams Instituut voor

institutionele variatie is en hoe instituties

Arbeidsstudies (AIAS) en staat onder leiding

veranderen in de loop van de tijd. Het derde

van Paul de Beer.

deelproject behelst een werkconferentie van
wetenschappelijke experts en maatschap-

Paul de Beer

“Ogenschijnlijk kijken
verschillende disciplines
heel anders aan tegen

Het project bestaat uit drie deelprojecten,

pelijke actoren om de uitkomsten en maat-

die belangrijke bouwstenen zullen opleveren

schappelijke implicaties van de eerste twee

voor een later samen te stellen boek over

deelonderzoeken te bespreken. Daarbij staat

de waarde van werk. Het eerste deelproject

de vraag centraal of en zo ja welke bestaande

betreft een literatuurstudie naar theoretische

instituties of dominante waarden ten aanzien

perspectieven op werk vanuit verschillende

van werk moeten veranderen om ze beter op

disciplines en een metastudie naar beschik-

elkaar te laten aansluiten.

werk. Of zijn er toch
overeenkomsten?”
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Scale-ups zijn in dit project innovatieve ‘opschalers’ of doorstarters die werkgelegenheid en
economische groei vaak ook weten te combineren met verbetering van de maatschappij en de
wereld. Denk aan ondernemingen in duurzame energie, in mobiliteitsoplossingen en in gezondheidszorg. Dit vergt leiderschap, waarden, creativiteit, innovatie en ondernemerschap. De mogelijke
succesfactoren hiertoe zijn een sterk businessmodel, een ‘dreamteam’ van oprichters en goede
capaciteiten en vaardigheden. Ook de filosofie achter agapè komt hierin terug, in de vorm van
moreel leiderschap en het nastreven van een mens-georiënteerde onderneming.

SCALEUP DNA

“Wat zijn de

‘ScaleUP DNA’ gaat van start in samenwerking

dataonderzoek naar de beginjaren van enkele

met THNK en ScaleUPNation en staat onder

duizenden start-ups. Doordat ScaleUpNation

leiding van Menno van Dijk. THNK heeft een

haar eigen database beschikbaar zal stellen,

aantal hypotheses ontwikkeld over de succes-

heeft ScaleUP DNA ook directe impact op de

factoren van scale-ups. Het doel van dit project

honderd bedrijven in het trainingsprogramma

is om deze mogelijke succesfactoren, die de

van ScaleUpNation. De resultaten van het

basis vormen van ScaleUpNation, te valideren

project zullen daarnaast vrij toegankelijk zijn

en aan te scherpen middels wetenschappe-

voor het brede publiek, zodat elke onderneming

lijk onderzoek, workshops en interviews met

ervan kan profiteren.

ondernemers, enquêtes onder bedrijven en

succesfactoren die
van een start-up een
scale-up maken?”
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De Goldschmeding Foundation kent een Raad van Toezicht, een Bestuur en een Curatorium. Het
Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de stichting en legt verantwoording
af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. Het Curatorium heeft tot taak om de
wetenschappelijke standaard van de programma’s en projecten van de stichting te bewaken.
Raad van Toezicht
Prof. dr. Frits Goldschmeding (voorzitter)
Mr. Jacques van den Broek

ORGANISATIE*

Drs. Kitty Roozemond
Mr. drs. Herna Verhagen
Bestuur
Drs. Piero Overmars (voorzitter)
Prof. dr. Jan Peter Balkenende

*Per 31 december 2016

Curatorium
Prof. dr. Jan Peter Balkenende (voorzitter)
Prof. dr. Lans Bovenberg
Prof. dr. Govert Buijs
Prof. dr. Paul van Geest
Per 1 januari 2017 is Michiel de Wilde
aangesteld als algemeen directeur.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN - Verlengd boekjaar 2015/2016

€

Baten

FINANCIEEL

Ontvangen uit schenkingen

3.471.986

Totale baten

3.471.986

JAAROVER-

Lasten

ZICHT 2016

Bestedingen aan programma’s en projecten
Oprichtings- en organisatiekosten

2.795.762
664.464

Rentelasten
Totale lasten

1.760
3.471.986

Resultaat 2015/2016

nihil

TOEGEZEGDE SCHENKINGEN AAN DERDEN (ultimo boekjaar)
Projecten Onderwijs

€
586.000

Projecten Wetenschappelijk Onderzoek

1.031.600

Totaal voor lopende projecten

1.617.600

		
				
Toelichting				
Dit bedrag is exclusief overige voorgenomen, maar nog niet toegezegde bestedingen.
De totale looptijd van de per einde boekjaar toegezegde schenkingen is korter dan 5 jaar.
Het totaal van de toezeggingen met een looptijd van minder dan één jaar is € 1.021.000.			
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