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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Duurzame ondernemers proberen een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling door het 

vinden van oplossingen voor duurzaamheidsproblemen. Daarbij proberen zij de ‘triple bottom line’ 

van economische gezondheid, sociale gelijkheid en veerkracht van het milieu te balanceren. Het is 

echter vaak moeilijk om duurzaamheidsdoelen en economische doelen te combineren omdat de 

twee doelen tot spanningen lijden. Duurzaamheids- en economische doelen hebben bijvoorbeeld 

vaak verschillende institutionele regelingen en culturele verwachtingen. Bovendien richten de twee 

doelen zich tot verschillende stakeholders en is het te verwachten dat het milieu of de maatschappij 

andere belangen hebben dan een bedrijf. Deze tegenstrijdende belangen vind je ook in de 

verschillende tijdsspannen van duurzaamheidsdoelen en economische doelen. 

Duurzaamheidsdoelen hebben vaker een langere tijdspanne dan economische doelen. Hieruit volgt 

dat de tegenstrijdige belangen en resulterende spanningen tussen duurzaamheids- en economische 

doelen een complexe situatie voor de duurzame ondernemer creëren waarin het lastig is om 

beslissingen te maken. De complexiteit en de vraag hoe je beide doelen tegelijk kunt bereiken kan 

daarmee tot frustratie en verwarring bij de duurzame ondernemer leiden. Vanwege deze 

complexiteit, frustratie en verwarring worden de spanningen tussen economische- en 

duurzaamheidsdoelen zelfs als paradox omschreven omdat de twee doelen zich tegenspreken maar 

tegelijk gerelateerd zijn.  

Een manier waarop duurzame ondernemers met de paradoxale spanningen tussen duurzame en 

economische doelen kunnen omgaan is door middel van hun cognitie. Cognitie omschrijft het 

cognitieve proces waarmee individuen kennis en begrip verkrijgen over situaties door middel van 

hun gedachten, ervaringen en verstand. Cognitie kan duurzame ondernemers dus helpen om zich 

een beeld te vormen van de spanningen tussen hun doelen en om mogelijke oplossingen te vinden. 

Het doel van dit proefschrift is dus om inzicht te krijgen in de manieren waarop cognitie duurzame 

ondernemers kan helpen in het balanceren van duurzaamheids- en economische doelen. De 

hoofdvraag van dit proefschrift is daarom: Welke rol speelt cognitie in het individuele vermogen van duurzame 

ondernemers om om te gaan met spanningen tussen hun doelen? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden moet ik specifiek naar individuele factoren kijken, die het 

vermogen van duurzame ondernemers om oplossingen voor spanningen tussen duurzame en 

economische doelen te vinden bepalen. Bijvoorbeeld, individuele factoren kunnen de cognitieve 

evaluatie van individuen bepalen of zij het uitvoerbaar en wenselijk vinden om duurzame 

ondernemers te worden. Ook kunnen zij helpen oplossingen te vinden voor mogelijke spanningen 

tussen de doelen van de ondernemer. De eerste sub-vraag is daarom: Welke rol spelen individuele 

factoren in het cognitieve evaluatie proces van spanningen tussen de doelen van duurzame ondernemers?  

Evenzo kunnen individuele factoren belangrijk zijn voor het vermogen van duurzame ondernemers 

om geschikte cognitieve strategieën te vinden en te implementeren en daarmee oplossingen te 

vinden voor mogelijke spanningen tussen hun doelen. De tweede sub-vraag is daarom: Welke rol 
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spelen individuele factoren in het vermogen van duurzame ondernemers om cognitieve strategieën te vinden voor 

spanningen tussen hun doelen? 

Om te bepalen welke individuele factoren belangrijk zijn voor de cognitie van duurzame 

ondernemers is het interessant naar de definitie van duurzame ontwikkeling te kijken. Duurzame 

ontwikkeling wordt vaak omschreven als ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 

zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen. Duurzame ontwikkeling omschrijft dus gelijkheid op twee niveaus – binnen de eigen 

generatie en tussen het heden en toekomstige generaties. Dit heeft twee implicaties. 

Ten eerste, om de behoeften van toekomstige generaties te bepalen moeten duurzame 

ondernemers een bewustzijn over de toekomst hebben (toekomstgerichtheid) en de consequenties 

van hun gedrag voor de toekomst in overweging nemen. Ten tweede is het te verwachten dat de 

waarden van duurzame ondernemers bepalen tot hoe ver zij het wenselijk vinden om duurzame 

doelen met hun bedrijf na te streven. Waarden zijn de overtuigingen van een individu die bepalen 

wat belangrijk voor hun is. Ze zijn relatief stabiel en bepalen ook hoe iemand een cognitieve 

evaluatie van een situatie maakt. Het is dus te verwachten dat zowel waarden alsook 

toekomstgerichtheid belangrijke individuele factoren zijn die de cognitieve evaluatie en het vinden 

van cognitieve strategieën om paradoxale spanningen tussen economische- en 

duurzaamheidsdoelen te verlichten bepalen. Om deze relaties te onderzoeken heb ik vier 

onderzoeksvragen gesteld, die elk onderzocht worden in een empirische hoofdstuk: 

1. Welke invloed hebben persoonlijkheidstrekken op het bewustzijn van individuen van de consequenties van hun 

gedragen voor de toekomst? (hoofdstuk 2) 

2. Welke invloed hebben waarden en toekomstgerichtheid op het intentie formatie proces van duurzame ondernemers? 

(hoofdstuk 3) 

3. Hoe gaan duurzame ondernemers cognitief om met spanningen tussen hun economische, sociale en milieu doelen? 

(hoofdstuk 4) 

4. Welke invloed heeft zelfvertrouwen in de missie op een paradoxale manier van denken? (hoofdstuk 5) 

Elk van de onderzoeksvragen draagt bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. De vier 

empirische hoofdstukken vat ik hieronder kort samen.  

Hoofdstuk twee onderzoekt welke persoonlijkheidstrekken een variatie in het individuele 

bewustzijn van de toekomstige consequenties van het eigen gedrag kunnen verklaren. Een 

bewustzijn over de consequenties van iemands eigen gedrag maakt een belangrijk deel uit van hun 

toekomstgerichtheid, wat kan helpen om het individuele vermogen om zich de belangen van 

toekomstige generaties te kunnen voorstellen te onderzoeken. Dit vermogen is belangrijk om 

gelijkheid tussen te generaties te bereiken. Hierbij kunnen wij verwachten dat er variatie is in het 

bewustzijn van individuen over de consequenties van hun gedrag op de toekomst. Het is echter 

nog niet bekend welke individuele factoren deze variatie bepalen. Het doel van dit hoofdstuk is dus 
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om te onderzoeken of persoonlijkheidstrekken deze variatie kunnen verklaren. Ook kijken we naar 

de stabiliteit van deze variabele en van de Big Five persoonlijkheidstrekken over een tijd van tien 

jaar. Hiervoor gebruiken wij data van een representatief Nederlands panel van 3444 individuen 

tussen 2005 en 2015. De resultaten laten zien dat vooral consciëntieusheid (i.e. of iemand ordelijk, 

betrouwbaar is en zelfdiscipline heeft) een positieve invloed heeft en dat extraversie (i.e. of iemand 

hartelijk is, van avontuur houd en vol energie is) een negatieve invloed heeft op het bewustzijn van 

individuen van de consequenties van hun gedrag op de toekomst. 

Hoofdstuk drie integreert waarden theorie en het bewustzijn van individuen van de consequenties 

van iemands gedrag op de toekomst met de theorie van gepland gedrag (TPB) om naar de intenties 

van duurzame ondernemers te kijken. De TPB is een veel gebruikte theorie die omschrijft dat 

intenties van attitude (i.e. wenselijkheid van het gedrag), subjectieve norm (i.e. de mate waarin 

iemand denkt dat vrienden of familie het gedrag zullen goedkeuren) en het gevoel van controle 

over het gedrag (i.e. de mate waarin iemand denkt dat het persoonlijk mogelijk is om een gedrag 

succesvol te verrichten) bepaald worden. Hierbij wordt ondernemen als een opzettelijk en gepland 

gedrag gezien en niet als een activiteit waarbij het individu op een externe stimulus reageert: zoals 

bijvoorbeeld in het geval van een gewoonte. De TPB kan dus helpen om de intentie formatie van 

duurzame ondernemers te begrijpen. Terwijl het al lang bekend is dat de intentie van een individu 

de meest belangrijke factor voor het herkennen van kansen voor duurzaam ondernemerschap is, is 

het nog niet bekend waarden tezamen met het bewustzijn van de consequenties van het eigen 

gedrag op de intentie formatie van duurzame ondernemers hebben. Daarmee is het doel van dit 

hoofdstuk om deze invloed te onderzoeken. Hiervoor gebruiken wij de TPB, waarden en het 

bewustzijn van de consequenties van het eigen gedrag voor de toekomst. Voor de analyse gebruiken 

wij data van een enquête onder 407 studenten, die wij in twee Europese landen hebben verzameld. 

De resultaten laten zien dat vooral zelf-transcendente waarden (oftewel het geven om het welzijn 

van andere mensen en levende wezens) en toekomstgerichtheid een positieve invloed hebben op 

de houding tegenover duurzaam ondernemerschap. De houding tegenover duurzaam 

ondernemerschap en het gevoel van controle over het eigen gedrag, anderzijds, hebben een 

positieve invloed op de intentie om een duurzame ondernemer te worden. De resultaten laten 

verder zien dat intenties kunnen worden gestimuleerd door waarden te activeren die de houding 

tegenover duurzame ondernemerschap positief beïnvloeden. Daarnaast kunnen 

overheidsprogramma de subjectieve norm versterken, ook al lijkt deze tot zover nog geen invloed 

op intenties voor duurzaam ondernemerschap te hebben. 

In hoofdstuk vier gebruik ik paradoxtheorie om te onderzoeken welke cognitieve strategieën 

duurzame ondernemers gebruiken om om te gaan met spanningen tussen hun economische- en 

duurzaamheidsdoelen. Het is te verwachten dat deze spanningen onvermijdelijk zijn omdat de twee 

doelen een veelvoud aan tegenstrijdige belangen vertegenwoordigd. Tot zo ver heeft onderzoek 

vooral naar de implicaties van deze spanningen voor een bedrijf als geheel gekeken, maar niet hoe 

de duurzame ondernemer als individu met spanningen tussen duurzaamheids- en economische 

doelen omgaat. Dit is problematisch omdat spanningen tussen doelen tot angst en 
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oncomfortabelheid kunnen lijden. Wij kijken daarom naar de cognitieve strategieën die duurzame 

ondernemers gebruiken om met zulke spanningen om te gaan. Hiervoor hebben wij data van 20 

duurzame ondernemers verzameld, die in twee gerelateerde sectoren werken, namelijk 

landbouw/voedselproductie en hernieuwbare energie. Verder hebben duurzame ondernemers in 

verschillende stadia van bedrijfsontwikkeling geselecteerd (beginstadium, groeistadium en 

gevestigd stadium). Dit heeft als doel om specifieke omstandigheden in deze verschillende stadia 

te kunnen onderzoeken. Het is bijvoorbeeld te verwachten dat binnen het groei stadium middelen 

schaars zijn en daarmee spanningen waarschijnlijker. Verder helpt de selectie van bedrijven in 

verschillende stadia van ontwikkeling om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. De 

resultaten laten zien dat duurzame ondernemers voornamelijk twee cognitieve strategieën 

gebruiken. De eerste omvat het omarmen van de paradox door cognitieve framing en twee de 

paradox accepteren door externe attributie. Met het omarmen van de paradox bedoelen wij dat de 

duurzame ondernemers actief proberen een oplossing voor de spanningen te vinden. Hiervoor 

gebruiken ze vooral stappenplannen. Met deze stappenplannen kunnen zij toekomstscenario’s 

schetsen en toekomstige acties plannen. Met de paradox accepteren bedoelen wij dat ze niet actief 

naar een oplossing zoeken, maar afwachten en zich met opzet niet met de spanningen bezighouden 

en later proberen een oplossing te vinden. De resultaten laten verder zien dat “vertrouwen in de 

missie” – het persoonlijk geloof dat het wenselijk en mogelijk is om de duurzame doelen met de 

eigen bedrijf te bereiken – kan helpen om de twee strategieën succesvol te implementeren.  

Het vijfde hoofdstuk bouwt op de resultaten van hoofdstuk vier en focust zich op de vraag welke 

invloed “vertrouwen in de missie” op een paradoxale denkwijze heeft. Zoals wij in de voorgaande 

hoofdstukken hebben beargumenteerd, kunnen wij ervan uitgaan dat duurzame ondernemers 

spanningen tussen hun duurzaamheids- en economische doelen ervaren. De resultaten van andere 

onderzoeken in deze dissertatie laten zien dat een paradoxale denkwijze belangrijk is om 

spanningen succesvol aan te pakken. In het algemeen omschrijft een paradoxale denkwijze het 

vermogen van een individu om tegensprekende elementen naast elkaar te zien. In hoofdstuk vier 

hebben wij ontdekt dat het vertrouwen in de missie een belangrijke factor kan zijn voor de manier 

waarop een duurzame ondernemer met spanningen omgaat. Bouwend op deze resultaten hebben 

wij daarom een experiment ontwikkeld. Hierin manipuleren wij het vertrouwen in de missie van de 

deelnemers en testen we de invloed van dit vertrouwen op de paradoxale denkwijze. Hierdoor 

hopen we de relatie tussen het vertrouwen in de missie en de paradoxale denkwijze beter te kunnen 

begrijpen. Tijdens het experiment krijgen zowel een controlegroep alswel een interventiegroep een 

scenario waarin zij de rol van een duurzame ondernemer aannemen en een beslissing moeten 

maken over hoe zij met een specifieke spanning om willen gaan. De interventiegroep krijgt 

bovendien ook nog de opdracht een stappenplan te creëren om hun vertrouwen in de missie te 

activeren. Het stappenplan is gebaseerd op de resultaten van hoofdstuk vier. Het scenario en de 

interventieopdracht hebben wij samen met een duurzame ondernemer ontwikkeld om de 

betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. De resultaten van het experiment laten zien dat 

het vertrouwen in de missie inderdaad een positieve invloed op de paradoxale denkwijze heeft. 
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Verder vinden wij dat de sterkte van deze invloed van de waarden van het individu afhankelijk is. 

Bijvoorbeeld, sterke zelf-transcendente waarden (oftewel het geven om het welzijn van andere 

mensen en levende wezens) verhogen de positieve invloed van het vertrouwen in de missie op een 

paradoxale denkwijze nog meer. Daarentegen laten de resultaten ook zien dat gematigde egoïstische 

waarden de invloed van het vertrouwen in de missie verhogen, wat niet de oorspronkelijke 

verwachting was.  

Gezamenlijk helpen de resultaten van de vier empirische hoofstukken dus de hoofdvraag Welke rol 

spelt cognitie in het individuele vermogen van duurzame ondernemers om spanningen tussen hun doelen te managen? 

beantwoord. Dit proefschrift laat zien dat cognitie een centrale en cruciale rol speelt voor het 

succesvol omgaan met spanningen tussen duurzame en economische doelen binnen het proces van 

duurzaam ondernemerschap. Voordat een individu een duurzaam bedrijf begint is cognitie vooral 

belangrijk voor de evaluatie van de vraag of duurzaam ondernemerschap iets wenselijks en 

uitvoerbaars is voor het individu. Hierbij zijn vooral waarden en toekomstgerichtheid belangrijk 

omdat deze beide een positieve invloed hebben op hoe wenselijk iemand het opzetten van een 

duurzaam bedrijf vind. Later in het proces, als het duurzame bedrijf opgezet is, speelt cognitie 

vooral een rol bij het vinden van de juiste strategie om met spanningen tussen economische en 

duurzaamheidsdoelen om te gaan. Hierbij spelen wederom waarden alsook het vertrouwen in de 

missie een belangrijke rol in het succesvol omgaan met spanningen tussen de economische- en 

duurzaamheidsdoelen. Dit proefschrift laat dus zien dat cognitie en individuele factoren zoals 

waarden en toekomstgerichtheid een centrale en diverse rol spelen binnen het proces van duurzaam 

ondernemerschap. Daarnaast kunnen deze factoren verschillende functies kunnen hebben 

afhankelijk van waar de duurzame ondernemer is binnen dit proces.  

Dit proefschrift heeft vier hoofdimplicaties voor theorie: (1) toekomstgerichtheid is centraal voor 

het omgaan met spanningen binnen duurzaam ondernemerschap. Het heeft namelijk een positieve 

invloed op de wenselijkheid van het oprichten van een duurzaam bedrijf. Daarnaast helpt 

toekomstgerichtheid duurzame ondernemers om stappenplannen te maken om paradoxale 

spanningen op te lossen. Ondanks de waarde van toekomstgerichtheid voor de vakliteratuur over 

duurzaam ondernemerschap, wordt toekomstgerichtheid in deze literatuur nog vaak genegeerd. De 

resultaten van dit proefschrift laten zien dat toekomstgerichtheid een centralere rol zou moeten 

spelen in de literatuur. (2) Waarden spelen een even cruciale rol binnen het proces van duurzaam 

ondernemerschap als toekomstgerichtheid. Onze resultaten laten zien dat toekomstig onderzoek 

waarden gedifferentieerder zou moeten gebruiken. Het is belangrijk om te onderscheiden tussen 

zelf-transcendente waarden tegenover andere mensen of tegenover de natuur (zie hoofdstuk 3). 

Daarnaast zijn egoïstische waarden, tenminste als ze gematigd zijn, niet per se slecht voor duurzame 

ondernemers (zie hoofdstuk 5). (3) Onze resultaten laten zien dat het vertrouwen in de missie zou 

kunnen verklaren waarom sommige duurzame ondernemers er beter in zijn om oplossingen te 

vinden voor paradoxale spanningen tussen duurzame en economische doelen dan andere. Het lijkt 

erop dat het vertrouwen in de missie duurzame ondernemers helpt om de juiste cognitieve strategie 

om met paradoxale spanningen om te gaan te vinden en te implementeren. Hiermee slaan wij ook 
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een andere weg in dan eerdere vakliteratuur, die een focus op het bedrijf als het geheel had. (4) Ten 

laatste laten wij zien dat duurzame ondernemers misschien niet gewoon helden zijn die door puur 

heroïsme spanningen handhaven maar spanningen handhaven door het gebruik van de juiste 

cognitie, die door specifieke individuele factoren zoals waarden en toekomstgerichtheid bepaald 

wordt.  

De resultaten van dit proefschrift hebben verder ook drie hoofdimplicaties voor de praktijk. (1) 

Het is interessant voor onderwijzers, ondersteuners en coaches om het vertrouwen in de missie 

van hun studenten of deelnemers te versterken. Zij kunnen dit doen door het gebruik van 

oefeningen zoals het stappenplan wat wij in hoofdstuk 5 hebben gebruikt. De oefening als 

beschreven in hoofdstuk 5 zou uitgebreid kunnen worden tot bijvoorbeeld een workshop. Aan de 

ene kant heeft dit het voordeel dat de studenten en andere deelnemers hun eigen stappenplannen 

kunnen creëren en hier dieper op kunnen ingaan. Aan de andere kant zou dit eventueel ook andere 

vaardigheden in relatie tot toekomstgerichtheid kunnen versterken. (2) Binnen dezelfde 

opleidingen of accelerators/incubators kan het ook interessant zijn om de waarden van de 

studenten of deelnemers te activeren. Normaal gesprokene zijn waarden relatief stabiel, maar 

bijvoorbeeld door activerende informatie te geven kunnen individuen een gevoel van urgentie 

krijgen en gemotiveerd raken om duurzaam te ondernemen. (3) De resultaten hebben laten zien 

dat de overheid een centralere rol zou kunnen spelen binnen het proces van duurzaam 

ondernemen. In hoofdstuk 3 hebben wij bijvoorbeeld laten zien dat sociale normen (oftewel de 

mate waarin iemand denkt dat vrienden of familie hun gedrag zullen goedkeuren) niet van belang 

zijn voor de formatie van intenties voor duurzaam ondernemerschap. Door specifieke 

programma’s zou de overheid kunnen proberen sociale normen te versterken.  
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