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Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 

 

  

 

Nederlandse samenvatting 

 

Duurzame ondernemers zijn in staat om oplossingen te vinden voor de grootste 

uitdagingen die de mensheid kent, de zogenaamde “ grand challenges”. Zo kunnen 

ze duurzaamheidsproblemen aanpakken door een nieuw bedrijf te beginnen, maar 

om dit te kunnen doen, moeten ze eerst een zakelijke kans herkennen. Daarom 

onderzoek ik in dit proefschrift de volgende hoofdvraag: hoe, waar en waarom 

herkennen ondernemers zakelijke kansen met duurzaamheidsdoelen? 

Het herkennen van een zakelijke kans is cruciaal voor ondernemers, want zonder 

zakelijke kans is er geen ondernemerschap. Ook al weten we al erg veel over hoe 

zakelijke kansen worden herkend, deze kansherkenning is anders voor duurzame 

ondernemers. Duurzame ondernemers moeten namelijk eerst een 

duurzaamheidsprobleem herkennen voordat ze een duurzame zakelijke kans 

kunnen herkennen.   

Kansherkenning is in essentie een match van middelen waar de ondernemer 

toegang tot heeft en een behoefte, interesse of wens in de markt, wat de 

ondernemer combineert in een idee en een plan voor een nieuwe onderneming. Dit 

hoeft in het algemeen niet in relatie tot een probleem te zijn, behalve voor 

duurzame ondernemers. Omdat zij duurzaamheidsproblemen aanpakken, zullen ze 

zulke problemen eerst moeten herkennen. Waar een zakelijke kans een situatie is 

die positief wordt beoordeeld, is een probleem een situatie die negatief wordt 

beoordeeld. Probleemherkenning is dus het proces waarin iemand bepaalt welke 

situaties die persoon ongewenst en ongunstig vindt. Voor zowel kans- als 

probleemherkenning zijn vooral de waarden en de identiteit van een ondernemer 

van belang 



214214

Nederlandse samenvatting

 

Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 
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- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 
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Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 
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geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 
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uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 

 

Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 
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Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 
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te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 
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Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 



216214

Nederlandse samenvatting

 

Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 

 

probleemherkenning nodig is voor kansherkenning in de context van duurzaam 

ondernemerschap en leg ik ook uit dat waarden belangrijk zijn voor 

kansherkenning, maar hier geen directe invloed op hebben. De invloed zou indirect 

zijn, omdat ondernemers eerst problemen herkennen op basis van hun waarden en 

daarna kansen herkennen op basis van de herkende problemen. Daarom stel ik de 

volgende onderzoeksvraag: Tot in hoeverre beinvloedt duurzame 

probleemherkenning de relatie tussen waarden en duurzame zakelijke kansen? Ik 

probeer deze vraag te beantwoorden door een dataset van duurzame ondernemers 

te analyseren, die ik met een enquête heb samengesteld. Ik hield deze enquête via 

het crowdfunding platform Kickstarter, waar ondernemers financiering voor hun 

ideeën proberen te werven. De bevindingen laten ten eerste zien dat duurzame 

probleemherkenning en duurzame kansherkenning aparte concepten zijn en dat ze 

niet beiden onder de noemer ‘zakelijke kans’ vallen, wat wetenschappers wel soms 

aannemen. Ten tweede laten mijn bevindingen zien dat waarden duurzame 

probleemherkenning beïnvloeden en dat duurzame probleemherkenning inderdaad 

een positieve en significante invloed heeft op duurzame kansherkenning. Specifiek 

twee van de waarden die ik onderzoek, groene en egoïstische waarden, hebben een 

significante invloed op probleemherkenning, waarvan groene waarden (die gaan 

over het belang van het milieu) positief en egoïstische waarden (die gaan over het 

belang van status en geld) negatief. De bevindingen laten ten derde zien dat 

duurzame probleemherkenning inderdaad een bemiddelende functie heeft tussen 

waarden en duurzame kansen en dat waarden duurzame kansherkenning dus via 

probleemverkenning beïnvloeden. Dit onderzoek laat daarmee zien hoe belangrijk 

duurzame probleemherkenning is voor duurzame kansherkenning.  

In hoofdstuk vier bekijk ik hoe identiteit het proces van duurzame kansherkenning 

beïnvloedt. Het is al bekend dat identiteit dit proces beïnvloed, maar precies hoe, 

en hoe dit gaat in de context van een complex duurzaam probleem is nog niet 

 

bekend. Complexe problemen zijn erg lastig op te lossen om drie redenen. Ten 

eerste, omdat er vaak meerdere belanghebbende groepen zijn die een aandeel 

hebben in het probleem, ten tweede omdat ze abstract zijn en ten derde omdat 

potentiële oplossingen het probleem zouden kunnen verergeren. Veel 

duurzaamheidsproblemen zijn echter complex en daarom is het belangrijk om te 

onderzoeken hoe duurzame ondernemers kansen kunnen herkennen op basis van 

deze complexe problemen. Daarom probeer ik de volgende hoofdvraag te 

beantwoorden: Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame zakelijke 

kansen in relatie tot complexe problemen? Ik probeer deze vraag te beantwoorden 

in de context van het complexe probleem van duurzaamheid en dier-ethiek in de 

veehouderij sector. In deze sector staan de belanghebbenden, vooral activisten en 

boeren, lijnrecht tegenover elkaar qua mening. Dit maakt het probleem moeilijk op 

te lossen. In deze context interview ik 26 ondernemende activisten (of activistische 

ondernemers) om te kijken hoe ze kansen herkennen. De bevindingen laten zien dat 

voor het proces van duurzame kansherkenning er vijf stappen zijn: (1) de 

herkenning van een complex probleem, (2) het versterken van een duurzame 

identiteit, (3) het vertalen van een complex naar een specifiek probleem, (4) het 

verbinden van dit specifieke probleem met de identiteit en (5) het verzinnen van 

een nieuw idee voor een onderneming. Deze bevindingen laten zien dat identiteit 

een belangrijke rol speelt in het proces van duurzame kansherkenning en ook dat er 

niet één soort probleemherkenning is. Vooral in de context van complexe 

problemen kan een probleem te groot lijken om aan te pakken. Daarom is het 

belangrijk om met een klein, specifiek sub-probleem van dit complexe probleem te 

beginnen. Deze bevindingen bieden (toekomstige) duurzame ondernemers een 

methode voor het omgaan met complexe problemen en deze te vertalen in kansen. 

Het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift focust zich op de manier waarop 

ondernemers en activisten een marktniche kunnen creëren voor duurzame 
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Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 

 

probleemherkenning nodig is voor kansherkenning in de context van duurzaam 

ondernemerschap en leg ik ook uit dat waarden belangrijk zijn voor 

kansherkenning, maar hier geen directe invloed op hebben. De invloed zou indirect 

zijn, omdat ondernemers eerst problemen herkennen op basis van hun waarden en 

daarna kansen herkennen op basis van de herkende problemen. Daarom stel ik de 

volgende onderzoeksvraag: Tot in hoeverre beinvloedt duurzame 

probleemherkenning de relatie tussen waarden en duurzame zakelijke kansen? Ik 

probeer deze vraag te beantwoorden door een dataset van duurzame ondernemers 

te analyseren, die ik met een enquête heb samengesteld. Ik hield deze enquête via 

het crowdfunding platform Kickstarter, waar ondernemers financiering voor hun 

ideeën proberen te werven. De bevindingen laten ten eerste zien dat duurzame 

probleemherkenning en duurzame kansherkenning aparte concepten zijn en dat ze 

niet beiden onder de noemer ‘zakelijke kans’ vallen, wat wetenschappers wel soms 

aannemen. Ten tweede laten mijn bevindingen zien dat waarden duurzame 

probleemherkenning beïnvloeden en dat duurzame probleemherkenning inderdaad 

een positieve en significante invloed heeft op duurzame kansherkenning. Specifiek 

twee van de waarden die ik onderzoek, groene en egoïstische waarden, hebben een 

significante invloed op probleemherkenning, waarvan groene waarden (die gaan 

over het belang van het milieu) positief en egoïstische waarden (die gaan over het 

belang van status en geld) negatief. De bevindingen laten ten derde zien dat 

duurzame probleemherkenning inderdaad een bemiddelende functie heeft tussen 

waarden en duurzame kansen en dat waarden duurzame kansherkenning dus via 

probleemverkenning beïnvloeden. Dit onderzoek laat daarmee zien hoe belangrijk 

duurzame probleemherkenning is voor duurzame kansherkenning.  

In hoofdstuk vier bekijk ik hoe identiteit het proces van duurzame kansherkenning 

beïnvloedt. Het is al bekend dat identiteit dit proces beïnvloed, maar precies hoe, 

en hoe dit gaat in de context van een complex duurzaam probleem is nog niet 

 

bekend. Complexe problemen zijn erg lastig op te lossen om drie redenen. Ten 

eerste, omdat er vaak meerdere belanghebbende groepen zijn die een aandeel 

hebben in het probleem, ten tweede omdat ze abstract zijn en ten derde omdat 

potentiële oplossingen het probleem zouden kunnen verergeren. Veel 

duurzaamheidsproblemen zijn echter complex en daarom is het belangrijk om te 

onderzoeken hoe duurzame ondernemers kansen kunnen herkennen op basis van 

deze complexe problemen. Daarom probeer ik de volgende hoofdvraag te 

beantwoorden: Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame zakelijke 

kansen in relatie tot complexe problemen? Ik probeer deze vraag te beantwoorden 

in de context van het complexe probleem van duurzaamheid en dier-ethiek in de 

veehouderij sector. In deze sector staan de belanghebbenden, vooral activisten en 

boeren, lijnrecht tegenover elkaar qua mening. Dit maakt het probleem moeilijk op 

te lossen. In deze context interview ik 26 ondernemende activisten (of activistische 

ondernemers) om te kijken hoe ze kansen herkennen. De bevindingen laten zien dat 

voor het proces van duurzame kansherkenning er vijf stappen zijn: (1) de 

herkenning van een complex probleem, (2) het versterken van een duurzame 

identiteit, (3) het vertalen van een complex naar een specifiek probleem, (4) het 

verbinden van dit specifieke probleem met de identiteit en (5) het verzinnen van 

een nieuw idee voor een onderneming. Deze bevindingen laten zien dat identiteit 

een belangrijke rol speelt in het proces van duurzame kansherkenning en ook dat er 

niet één soort probleemherkenning is. Vooral in de context van complexe 

problemen kan een probleem te groot lijken om aan te pakken. Daarom is het 

belangrijk om met een klein, specifiek sub-probleem van dit complexe probleem te 

beginnen. Deze bevindingen bieden (toekomstige) duurzame ondernemers een 

methode voor het omgaan met complexe problemen en deze te vertalen in kansen. 

Het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift focust zich op de manier waarop 

ondernemers en activisten een marktniche kunnen creëren voor duurzame 
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Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 

 

producten. Als zo’n marktniche er nog niet is, dan is er ook geen zakelijke kans. 

Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe zo’n marktniche gecreëerd wordt 

en hoe duurzame ondernemers, eventueel samen met activisten, ook zakelijke 

kansen voor zichzelf kunnen creëren. Specifiek door het beïnvloeden van 

consumentencultuur kunnen ze het gedrag van consumenten structureel veranderen 

en daarmee een aanhoudende marktvraag creëren. Daarom onderzoek ik de 

volgende vraag: hoe proberen ondernemers in een morele marktniche 

consumentencultuur te veranderen? Ik analyseer deze vraag in de context van de 

markniche voor plantaardige producten in Nederland. Veel ondernemers, activisten 

én consumenten in deze niche opereren vanuit morele gronden, en daarom noemen 

we dit een morele marktniche. De bevindingen laten zien dat er een wisselwerking 

optreedt tussen de strategieën van activisten en ondernemers, waarin activisten de 

consumenten vooral het in hun ogen onduurzame  gedrag proberen te duwen, 

terwijl de ondernemers de consumenten in nieuw, in hun ogen duurzamer gedrag 

proberen te trekken. Op een lager niveau zijn er vier specifieke tactieken, te weten 

(1) choqueren, (2) verbinden, (3) verbreden en (4) vervangen. Tactiek één wordt 

vrijwel alleen door activisten gebruikt terwijl tactiek vier alleen door ondernemers 

wordt gebruikt. De andere twee kunnen gebruikt worden voor zowel duw- als 

trekstrategieën. Het belangrijkste punt van deze studie is dat activisten en 

ondernemers die hetzelfde probleem herkennen, met verschillende oplossingen een 

gezamenlijk effect hebben. Het is daarom belangrijk voor activisten en 

ondernemers om elkaar te faciliteren binnen een  sociale beweging. 

Om te concluderen laat deze thesis zien dat probleemherkenning cruciaal is in het 

herkennen van een duurzame kans, ook al wordt probleemherkenning in de 

vakliteratuur vaak genegeerd, onderschat, of als aanname gezien. Echter, de 

precieze rol van probleemherkenning was onbekend. Daarom is het verklaren van 

probleemherkenning en de relatie van probleemherkenning met kansherkenning 

 

voor duurzaamheid een belangrijk onderdeel van deze thesis. Daarbij laat ik 

specifiek zien hoe kansherkenning in de context van duurzaam ondernemerschap 

werkt, waarom duurzame ondernemers kansen herkennen en hoe ze dat doen. Ook 

laat ik zien hoe ondernemers samen met activisten kansen kunnen creëren als deze 

nog niet bestaan. De besproken sub-vragen van de vier empirische hoofdstukken 

komen allemaal samen in de hoofdvraag: hoe, waar en waarom herkennen 

ondernemers zakelijke kansen met duurzaamheidsdoelen? 

In beantwoording op deze vraag laat mijn onderzoek zien dat: (1) duurzame 

ondernemers zakelijke kansen herkennen op plekken in Nederland waar al een 

concentratie van ondernemers in dezelfde sector aanwezig is, (2) dat identiteit, 

waarden en probleemherkenning tezamen uitleggen waarom ondernemers 

duurzame kansen herkennen (3) dat duurzame ondernemers kansen herkennen door 

identiteitsprocessen en het vertalen van complexe naar specifieke problemen en (4) 

dat ze kansen creëren door in morele marktniches een duurzame 

consumentencultuur te creëren. Deze bevindingen hebben geholpen om het concept 

van duurzame kansherkenning uit te pakken en te inspecteren. De bevindingen van 

deze onderzoeken kunnen (aspirant) ondernemers helpen om nieuwe kansen te 

herkennen voor duurzaam ondernemerschap, onderwijzers helpen om studenten te 

leren om kansen voor duurzaam ondernemerschap te herkennen en beleidsmakers 

helpen om gebieden te vinden waar duurzaam ondernemerschap het beste 

gestimuleerd kan worden en hoe ze dit het beste kunnen doen. Daarnaast voeg ik 

kennis toe aan de vakliteratuur over kansherkenning in het algemeen en in de 

specifieke context van duurzaam ondernemerschap. 
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Waarden zijn overtuigingen en concepten die belangrijk zijn voor een individu. Ze 

zijn relatief stabiel en bepalen de manier waarop iemand een situatie evalueert en 

een plan maakt voor het eigen gedrag. Ze bepalen ook welke situaties iemand 

emotioneel maken, wat iemand van zichzelf verwacht en wanneer een individu zich 

geroepen voelt om anderen of het milieu te hulp te schieten. Daarnaast is iemands 

identiteit geaard in de waarden van die persoon. Een identiteit is de link van die 

persoon met de sociale wereld en wordt door de tijd heen opgebouwd, wanneer 

iemand projecten en doelen nastreeft die die persoon zelf belangrijk vindt. In dit 

proces neemt het individu zowel de eigen waarden als de normen en verwachtingen 

van de maatschappij mee. Daarnaast zijn waarden en identiteiten deels bepaald 

door de normen en verwachtingen van de gemeenschap en het sociale netwerk 

waarin iemand zich bevind. Daarom zijn ze ook deels afhankelijk van de plaats 

waar iemand is opgegroeid of woont. Elke persoon heeft meerdere waarden en 

identiteiten en moet afwegingen maken tussen deze waarden en identiteiten in het 

geval van een conflict. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als iemand zowel het milieu 

als geld belangrijk vindt, maar moet kiezen tussen deze twee in een bepaalde 

situatie. In zo’n geval bepalen de op dat moment dominante waarden en identiteit 

de beoordeling van de situatie en het gedrag van het individu.  

Om de relatie tussen waarden, identiteiten, probleem herkenning en 

kansherkenning te onderzoeken stel ik vier sub-vragen, die elk onderzocht worden 

in een empirisch hoofdstuk:  

- Tot in hoeverre concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, 

geografisch gezien? 

- Tot in hoeverre bemiddelt duurzame probleemherkenning de relatie tussen 

waarden en duurzame, zakelijke kansen? 

- Hoe beïnvloedt identiteit de herkenning van duurzame, zakelijke kansen in 

relatie tot complexe problemen? 

 

- Hoe proberen ondernemers in een morele marktniche consumentencultuur 

te veranderen? 

Elk van deze vragen stelt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

hooofdstukken die deze vier vragen onderzoeken vat ik hieronder kort samen. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik in hoeverre duurzaam ondernemerschap 

geconcentreerd is in een bepaalde locatie. Omdat waarden en identiteiten deels 

bepaald woorden door iemands (lokale) gemeenschap en sociale netwerk, zou het 

kunnen dat sommige plaatsen netwerken en gemeenschappen hebben die een 

faciliterende rol kunnen spelen, terwijl andere plaatsen dit minder hebben. Daarom 

bekijk ik of er op sommige plaatsen meer duurzame ondernemers zitten dan op 

andere plaatsen. Ik stel daarom de volgende onderzoeksvraag: tot in hoeverre 

concentreren duurzame ondernemers in Nederland zich, geografisch gezien? Ik 

analyseer deze onderzoeksvraag in de context van de horeca in Nederland. Ik heb 

een dataset met alle restaurants in Nederland en in die dataset heb ik een aparte 

selectie gemaakt van duurzame restaurants, op basis van duurzame keurmerken en 

andere indicatoren. De bevindingen laten zien dat er clusters zijn van zowel 

restaurants in het algemeen alsook specifiek van duurzame restaurants. Ik vind 

slechts één cluster van duurzame restaurants in Nederland precies op dezelfde plek 

waar ook het grootste algemene cluster van restaurants is. Daaruit concludeer ik dat 

duurzame ondernemers vooral kansen herkennen op plekken waar al veel bedrijven 

uit diezelfde sector zijn gevestigd. Dit onderzoek laat daarbij zien dat het 

belangrijk is om duurzaam ondernemerschap te stimuleren op plekken waar de 

specifieke sector van de duurzame ondernemers in kwestie al sterk 

vertegenwoordigd is. 

Hoofdstuk drie gaat over de relatie tussen duurzame probleemherkenning, 

duurzame kansherkenning en waarden. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe 

 

producten. Als zo’n marktniche er nog niet is, dan is er ook geen zakelijke kans. 

Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe zo’n marktniche gecreëerd wordt 

en hoe duurzame ondernemers, eventueel samen met activisten, ook zakelijke 

kansen voor zichzelf kunnen creëren. Specifiek door het beïnvloeden van 

consumentencultuur kunnen ze het gedrag van consumenten structureel veranderen 

en daarmee een aanhoudende marktvraag creëren. Daarom onderzoek ik de 

volgende vraag: hoe proberen ondernemers in een morele marktniche 

consumentencultuur te veranderen? Ik analyseer deze vraag in de context van de 

markniche voor plantaardige producten in Nederland. Veel ondernemers, activisten 

én consumenten in deze niche opereren vanuit morele gronden, en daarom noemen 

we dit een morele marktniche. De bevindingen laten zien dat er een wisselwerking 

optreedt tussen de strategieën van activisten en ondernemers, waarin activisten de 

consumenten vooral het in hun ogen onduurzame  gedrag proberen te duwen, 

terwijl de ondernemers de consumenten in nieuw, in hun ogen duurzamer gedrag 

proberen te trekken. Op een lager niveau zijn er vier specifieke tactieken, te weten 

(1) choqueren, (2) verbinden, (3) verbreden en (4) vervangen. Tactiek één wordt 

vrijwel alleen door activisten gebruikt terwijl tactiek vier alleen door ondernemers 

wordt gebruikt. De andere twee kunnen gebruikt worden voor zowel duw- als 

trekstrategieën. Het belangrijkste punt van deze studie is dat activisten en 

ondernemers die hetzelfde probleem herkennen, met verschillende oplossingen een 

gezamenlijk effect hebben. Het is daarom belangrijk voor activisten en 

ondernemers om elkaar te faciliteren binnen een  sociale beweging. 

Om te concluderen laat deze thesis zien dat probleemherkenning cruciaal is in het 

herkennen van een duurzame kans, ook al wordt probleemherkenning in de 

vakliteratuur vaak genegeerd, onderschat, of als aanname gezien. Echter, de 

precieze rol van probleemherkenning was onbekend. Daarom is het verklaren van 

probleemherkenning en de relatie van probleemherkenning met kansherkenning 

 

voor duurzaamheid een belangrijk onderdeel van deze thesis. Daarbij laat ik 

specifiek zien hoe kansherkenning in de context van duurzaam ondernemerschap 

werkt, waarom duurzame ondernemers kansen herkennen en hoe ze dat doen. Ook 

laat ik zien hoe ondernemers samen met activisten kansen kunnen creëren als deze 

nog niet bestaan. De besproken sub-vragen van de vier empirische hoofdstukken 

komen allemaal samen in de hoofdvraag: hoe, waar en waarom herkennen 

ondernemers zakelijke kansen met duurzaamheidsdoelen? 

In beantwoording op deze vraag laat mijn onderzoek zien dat: (1) duurzame 

ondernemers zakelijke kansen herkennen op plekken in Nederland waar al een 

concentratie van ondernemers in dezelfde sector aanwezig is, (2) dat identiteit, 

waarden en probleemherkenning tezamen uitleggen waarom ondernemers 

duurzame kansen herkennen (3) dat duurzame ondernemers kansen herkennen door 

identiteitsprocessen en het vertalen van complexe naar specifieke problemen en (4) 

dat ze kansen creëren door in morele marktniches een duurzame 

consumentencultuur te creëren. Deze bevindingen hebben geholpen om het concept 

van duurzame kansherkenning uit te pakken en te inspecteren. De bevindingen van 

deze onderzoeken kunnen (aspirant) ondernemers helpen om nieuwe kansen te 

herkennen voor duurzaam ondernemerschap, onderwijzers helpen om studenten te 

leren om kansen voor duurzaam ondernemerschap te herkennen en beleidsmakers 

helpen om gebieden te vinden waar duurzaam ondernemerschap het beste 

gestimuleerd kan worden en hoe ze dit het beste kunnen doen. Daarnaast voeg ik 

kennis toe aan de vakliteratuur over kansherkenning in het algemeen en in de 

specifieke context van duurzaam ondernemerschap. 
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