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Wat drijft ondernemers om maatschappelijke vraag-
stukken op te pakken? 
 
Introductie 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in factoren die van invloed 
zijn op de beslissing van ondernemers om een bijdrage te leveren aan maat-
schappelijke uitdagingen. In het bijzonder onderzoeken we de relatie tussen de 
sociale motivatie van ondernemers, hun persoonlijke kenmerken (cognitie) en de 
omgeving. Hierbij omschrijven we sociale ondernemers als ondernemers die een 
bedrijf beginnen omdat zij kansen zien in sociaal- of milieugerelateerde vraag-
stukken. Een goed begrip van wat sociale ondernemers drijft is zeer relevant ge-
geven een toenemend aantal sociale en ecologische uitdagingen, krimpende 
overheidsbudgetten en een toenemende afhankelijkheid van de markt om maat-
schappelijke problemen op te lossen. De persoonlijkheids- en omgevingskenmer-
ken zullen hieronder nader toegelicht worden. 
 
Toegevoegde waarde 
De toegevoegde waarde van deze studie bestaat uit ten minste drie punten. 
Ten eerste sluit deze studie aan bij een opkomende stroming in de literatuur die 
verschillende soorten ondernemerschapsactiviteiten bestudeert. De huidige lite-
ratuur wordt gedomineerd door onderzoek naar de keuze van individuen om wel 
of niet voor ondernemerschap te kiezen. In mindere mate kwam tot voor kort de 
keuze voor verschillende types ondernemerschap aan bod. Recent zijn echter en-
kele studies geschreven op het gebied van de determinanten en gevolgen van 
ambitieus ondernemerschap (Bowen en De Clercq, 2008;. Stenholm et al., 
2011). Het huidige onderzoek breidt deze literatuurstroming uit door zich te rich-
ten op sociaal ondernemerschap. 
 
Ten tweede neemt dit onderzoek gelijktijdig gedrag, cognitie en omgeving in 
ogenschouw. Hiertoe wordt een sociaal-cognitief perspectief gehanteerd (Bandu-
ra, 1986, 1989; Chen et al., 1998). Dit perspectief stelt dat gedrag zowel direct 
als indirect beïnvloed wordt door cognitieve en omgevingsfactoren. Zo kunnen 
sociale invloeden als economische omstandigheden, institutionele kenmerken en 
gezinsstructuren van invloed zijn op iemands gedrag door het vormen van aspi-
raties, zelfvertrouwen en morele waarden en normen. Door het hanteren van het 
sociaal-cognitief perspectief wordt in deze studie een grondiger inzicht verkregen 
in het gedrag van ondernemers in vergelijking met een situatie waarin gedrag, 
cognitie en omgeving onafhankelijk van elkaar zouden worden onderzocht (Hmie-
leski en Baron, 2009). 
 
Ten derde maakt dit onderzoek gebruik van een multi-level (hiërarchische) empi-
rische onderzoeksmethodiek (Peterson et al., 2012). Deze methodiek biedt een 
diepgaand inzicht in de complexiteit van de besluitvorming van ondernemers. 
Tevens komen we tegemoet aan de roep in de literatuur om een meervoudig per-
spectief in ondernemerschapsonderzoek. Multi-level modellen houden niet alleen 
rekening met de verschillende afhankelijkheden tussen de variabelen op verschil-
lende niveaus, maar ook tussen waarnemingen op individueel niveau binnen een 
land. 
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Data 
De analyse is gebaseerd op data van de Flash Eurobarometer-enquête over on-
dernemerschap (nr. 283). Dit onderzoek is in 2009 uitgevoerd in opdracht van de 
Europese Commissie en omvat de 27 lidstaten van de Europese Unie, 5 andere 
Europese landen (Kroatië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije), de Vere-
nigde Staten en 3 Aziatische landen (China, Japan en Zuid-Korea). De dataset 
bevat informatie over de motivaties, keuzes, ervaringen en belemmeringen in re-
latie tot ondernemerschap van meer dan 7.000 voormalige en huidige onderne-
mers. 
 
Tevens bevatten deze Eurobarometerdata informatie over de sociale motivatie 
van ondernemers bij de start van hun onderneming. Van alle personen met on-
dernemerschapservaring is bekend in hoeverre het aanpakken van sociale of eco-
logische vraagstukken een rol heeft gespeeld bij de start van hun onderneming. 
Deze maatstaf is gebruikt als de te verklaren variabele in onze modellen. 
 
Opzet van het onderzoek 
Op individueel niveau onderzoeken we de invloed van vier persoonlijkheidsken-
merken op de mate waarin ondernemers sociale en ecologische vraagstukken 
aanpakken. Het betreft vier kenmerken waarvan herhaaldelijk is aangetoond dat 
ze van invloed zijn op de keuze voor ondernemerschap ten opzichte van het wer-
ken in loondienst: vertrouwen in eigen kunnen (“self-efficacy”), beheersingsori-
entatie (“locus of control”), bereidheid om risico’s te dragen en proactiviteit 
(Rauch en Frese, 2007; Zhao en Seibert, 2006). We verwachten dat deze per-
soonlijkheidskenmerken van een ondernemer positief zijn gerelateerd aan de 
mate waarin sociale motieven een rol hebben gespeeld bij de start van zijn/haar 
onderneming. 
 
Voor wat betreft de omgevingsfactoren beschouwen we (1) de mate van verste-
delijking van de woonomgeving van de ondernemer; (2) formele instituties; en 
(3) informele instituties (het heersende sociale klimaat). 
 
Ten aanzien van de mate van verstedelijking zien we dat het inkomen op het 
platteland doorgaans lager ligt dan in stedelijke gebieden hetgeen de zichtbaar-
heid van sociale problemen vergroot (Levie en Hart, 2011). Hierdoor stijgt de 
kans dat ondernemers deze sociale problemen oppakken (Zahra et al., 2008). 
Daarnaast bestaat er een sterkere gemeenschapszin op het platteland waardoor 
individuen eerder geneigd zijn iets voor de gemeenschap te doen (Amato, 1993; 
Hofferth en Iceland, 1998). Op basis van deze twee argumenten verwachten we 
dat ondernemers in plattelandsgebieden eerder geneigd zijn sociale of ecologi-
sche vraagstukken op te pakken dan ondernemers in (groot)stedelijke gebieden. 
 
Ten aanzien van formele instituties hanteren we een “Varieties of Capitalism” 
(VoC)-classificatie van contexten (Hall en Soskice, 2001; Amable, 2003). Deze 
classificatie kijkt naar nationale configuraties van formele instanties (zoals de 
wisselwerking tussen de kapitaalmarkt, arbeidsmarkt en sociale zekerheid). De 
kenmerken van deze configuraties zijn: (1) inbedding in de sociale context; (2) 
complementariteit waarbij de invloed van de ene instelling afhankelijk is van de 
aanwezigheid of afwezigheid van andere instellingen; en (3) path-dependency. 
De resulterende interne samenhang tussen instellingen genereert voorspelbare 
en stabiele patronen van gedrag van de actoren binnen het systeem (“dominante 
logica van actie”).  
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Gezien de verschillen in deze configuraties tussen landen en de resulterende do-
minante logica verwachten we verschillen in de manier waarop individuen uiting 
geven aan hun drijfveer om goed te doen voor de maatschappij. Daarom testen 
we of nationale configuraties van formele instituties gerelateerd zijn aan de mate 
waarin sociale motieven van ondernemers een rol spelen bij de start van hun on-
derneming. 
 
Meer in het bijzonder suggereren we dat in liberale economieën – gekenmerkt 
door goed ontwikkelde markten, hoge inkomensongelijkheid en een kleine ver-
zorgingsstaat, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk – meer 
ruimte is voor ondernemers om maatschappelijke problemen op te pakken waar-
in niet wordt voorzien door de overheid. 
 
Als indicator voor informele instituties maken we gebruik van Stephan en Uhla-
ner’s (2010) indicator voor een maatschappelijk ondersteunende cultuur. Deze 
indicator beschrijft de mate waarin de cultuur van een land gekarakteriseerd 
wordt door een positief maatschappelijk klimaat waarin mensen elkaar onder-
steunen en helpen. We stellen dat ondernemers in landen waarin een sociaal 
klimaat heerst meer geneigd zijn sociale vraagstukken op te pakken dan onder-
nemers die actief zijn in landen met een minder ontwikkeld sociaal klimaat. 
 
Ten slotte verwachten we onderlinge afhankelijkheid tussen gedrag, cognitie en 
omgeving. In technische bewoordingen verwachten we dat onze persoonlijk-
heidskenmerken een sterkere invloed hebben in landen met een ontwikkeld soci-
aal klimaat dan in landen waarin dit sociale klimaat minder sterk aanwezig is. In 
andere woorden: een “sociale omgeving” versterkt de invloed van de persoon-
lijkheidskenmerken op sociaal ondernemerschapsgedrag. 
 
Belangrijkste bevindingen 
Uit het onderzoek blijkt dat Nederland internationaal achterblijft bij andere lan-
den voor wat betreft het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken door 
ondernemers. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zijn bij sociaal georiënteerde 
ondernemers dominanter dan bij reguliere ondernemers. Zo zijn sociaal georiën-
teerde ondernemers proactiever en meer overtuigd van hun eigen kwaliteiten 
dan minder sociaal georiënteerde ondernemers. Op individueel niveau blijkt bo-
vendien dat vooral vrouwen en de jongste en de oudste ondernemers de sterkste 
sociale motivaties hebben. 
 
Ten aanzien van de rol van de omgevingskenmerken suggereert dit onderzoek 
dat de variatie tussen landen mede wordt bepaald door het specifieke institutio-
nele karakter van een land. In tegenstelling tot onze verwachtingen zijn het 
vooral de ondernemers in Aziatische en Zuid-Europese economieën die sociaal 
gemotiveerd zijn. Hoewel we geen direct effect aantreffen van de mate van ver-
stedelijking en het maatschappelijke klimaat op de sociale gedrevenheid van on-
dernemers, speelt het sociale klimaat een belangrijke indirecte rol. We vinden 
dat een positief sociaal klimaat vooral belangrijk is in combinatie met persoon-
lijkheidskenmerken. De belangrijkste beleidsimplicatie die hieruit voortvloeit, is 
dat het creëren van een positief sociaal klimaat onvoldoende is om ondernemers 
te stimuleren maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Een andere interes-
sante bevinding vanuit beleidsoogpunt is dat een positief ondernemersklimaat 
direct van invloed is op de mate van sociaal ondernemerschap.  
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Een mogelijke verklaring is dat personen die een maatschappelijk vraagstuk wil-
len aanpakken zich in een dergelijk klimaat eerder richten tot ondernemerschap 
dan bijvoorbeeld tot vrijwilligerswerk of liefdadigheid (vanwege de “legitimiteit” 
van ondernemerschap). 
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