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Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 

zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Math. 6:33) 

 

Zoektocht naar rechtvaardigheid in en door het bedrijfsleven 

Naar een christelijk perspectief op de bedrijfskunde 

 
Valt er een structureel perspectief op de bedrijfskunde af te leiden vanuit de Bijbel? 

Wat is het doel van een bedrijf en welke principes kiezen we bij de invulling daarvan? 

Waar kunnen we aansluiten bij wereldwijde trends en waar liggen kansen om de 

rechtvaardigheid te vergroten? Allemaal vragen die gesteld kunnen en moeten worden 

als we bij willen dragen aan een rechtvaardiger bedrijfsleven.  

 

Inleiding 
In een vorig artikel kwam ik tot de conclusie dat er terecht vraagtekens te stellen zijn bij de 
uitkomsten van ons economisch stelstel en dat we als christenen zouden moeten strijden voor 
een rechtvaardigere uitkomsten1. Juist in dat kader is het belangrijk om de vraag te stellen hoe 
we in het bedrijfsleven kunnen werken aan een rechtvaardigere economie. Daarom wil ik in 
dit artikel in gaan op de vraag hoe een christelijk perspectief op de bedrijfskunde eruit zou 
zien. Allereerst wil ik ingaan op de vraag of de Bijbel iets zegt over management. Vervolgens 
bespreek ik de vraag wat het christelijk doel voor de onderneming zou kunnen zijn en wat er 
welke principes voor rechtvaardige bedrijfsvoering vallen af te leiden uit de Bijbel. 
Vervolgens combineer ik die met relevante trends in de micro economische omgeving om een 
begin te maken met een identificatie van relevante vragen binnen de verschillende 
vakgebieden van de bedrijfskunde.  
 
Heeft de Bijbel iets te zeggen over management? 
De eerste waar ik in dit artikel op wil in gaan is of de Bijbel iets te zeggen heeft over 
management of micro-economische processen. Terecht kan gesteld worden dat het beroep van 
manager nog niet of nauwelijks bestond ten tijde van het ontstaan van de Bijbel. Gezien de 
schaalgrote van de bedrijven destijds, waar economische activiteiten veelal in kleine 
ambachts- en handelsbedrijfjes waren ondergebracht, was er minder behoefte aan coördinatie 
en sturing zoals we dat vandaag de dag zien in multinationale ondernemingen. Toch wil ik in 
dit artikel betogen dat uit Bijbelse principes hele concrete adviezen af te leiden zijn over het 
besturen van ondernemingen en aandachtspunten voor managers vandaag de dag. Ik sluit 
daarbij aan in de traditie van onder andere Orr2, Kuyper3, Dooyeweerd4 en Schaeffer5. Zij 
betoogden dat God, als Schepper van deze aarde, de orde en patronen in deze schepping het 
beste kent. De principes die ons in de Bijbel zijn meegegeven werpen een licht hoe alle 
verschillende aspecten van de schepping bedoeld zijn. Zoals het in de Hebreeënbrief gezegd 
wordt: “Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God 
geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. (Hebr. 11:3)”. Juist door 

                                                
1 De een zijn dood is de ander zijn brood?!, zie www.geloofenbedrijf.nl 
2 James Orr, The Christian View 
3 Een belangrijke bijdrage vind je bijvoorbeeld in de “Stone Lectures” die Kuyper op de universiteit van 
Princeton gaf en later is uitgegeven in boekvorm 
4 Een recente inleiding tot het gedachtegoed van de reformatorische wijsbegeerte waar Dooyeweerd en 
Vollenhoven de fundamenten van legden vind je in het boek Gelovend Denken van Rene van Woudenberg 
5 De belangrijkste bijdrage van Schaeffer op dit gebied is de trilogie van “The God Who is”, “Escape from 
reason” en “He is there and He is not silent” 
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Bijbels inzicht kunnen we in mijn ogen ook tot inzichten komen over hoe economische 
relaties en processen oorspronkelijk bedoeld zijn.  
Deze aanpak, waar je ervan uitgaat dat de Bijbel is te vertalen naar alle disciplines in onze 
aardse samenleving, wordt vaak aangeduid met de Engelse term “worldview thinking”6. Er 
zijn zeker bepaalde risico’s verbonden. Ten eerste is er het risico dat de “worldview” onze 
blik op de Bijbel gaat bepalen en niet andersom. Met andere woorden we leiden uit de Bijbel 
principes af en deze worden vervolgens star en leidend. Ten tweede kan een dergelijke kijk op 
de wereld verzanden in een intellectueel project wat de directe relatie met God en 
medemensen in de weg staat, omdat niet de daadwerkelijke actie maar de juistheid van de 
“worldview” centraal staat. Ten derde zou een dergelijke aanpak kunnen leiden tot een 
dogmatische aanpak, waar geen aandacht meer is voor de werkelijkheid zoals wij die 
observeren. Als er geen combinatie bestaat tussen de dogma’s en de observeerbare 
werkelijkheid dan is het erg lastig om discussie te voeren met andersdenkenden.  
Ondanks dat er dus bepaalde risico’s zijn, waar we bewust mee moeten omgaan, kunnen we 
de fundamentele kennis die God ons bood in de Bijbel niet onbenut laten. Wel is het 
belangrijk om te blijven benadrukken dat onze afleidingen uit de Bijbel evengoed Gods 
grootheid als wel onze gevallen natuur weerspiegelen en dus nooit het stempel van perfect 
mogen ontvangen. Verder is het belangrijk om onze inzichten naast de waarneembare 
werkelijkheid te leggen en situaties waar verschillen lijken te bestaan kritisch te beschouwen. 
Als we uitgaan van de stelling dat Bijbelse inzichten licht werpen op de daadwerkelijk orde in 
de schepping, dan zou een verschil redelijkerwijs als valide te beschouwen empirische studies 
tot twijfel moeten leiden. Juist de combinatie tussen Bijbelse inzichten en empirische 
gegevens werken ook sterk in de dialoog met andersdenkenden, zoals ik al benadrukte.  
 
Wat is er gepubliceerd over dit onderwerp? 
Als we dan uitgaan dat er vanuit de Bijbel concrete inzichten zijn af te leiden voor de micro-
economische praktijk, dan is het interessant om te zien wat hier over is gepubliceerd. In het 
eerste artikel in deze serie hebben we gezien dat er over de relatie tussen macro-economische 
vraagstukken en geloof behoorlijk wat gepubliceerd is en wordt. Een zoektocht over internet, 
in boeken en andere bronnen brengt mij tot de conclusie dat er veel minder is gepubliceerd op 
micro-economisch niveau. Integrale studies van het niveau zoals we die bijvoorbeeld bij 
Goudzwaard of Graafland zagen, zijn er minder te vinden op micro-economisch niveau. Wel 
is er een zeer dikke bundel onder redactie van Max L. Stackhouse over de relatie bedrijf- en 
ethiek, maar deze bevat naast een integraal overzicht van de geschiedenis van de 
bedrijfsethiek vooral losse essays die op detailonderwerpen ingaan7.  
Daarnaast is er in de laatste jaren veel geschreven over “kingdom business”8. De auteurs 
onderschrijven over het algemeen geheel de concrete waarde van de Bijbel voor 
bedrijfskundige praktijk, maar plaatsen de bedrijfspraktijk geheel in een instrumenteel kader 
waar het bedrijf ten dienste staat van de evangelisatie. De focus ligt in deze boeken dan ook 
vooral op de vraag op hoe bedrijfsmodellen te combineren zijn met evangeliserende 
activiteiten en minder op een systematische afleiding van Bijbelse principes voor de 
bedrijfsvoering.  

                                                
6 Zie Naugle, D.K. (2002). Worldview: the history of the concept, W.B. Eerdmans Publishing Co., Grand 
Rapids, CA 
7 Stackhouse et al. (1995). On Moral Business – Classical and Contemporary resources for Ethics in Economic 
Life, W.B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Mi 
8 Bijv. Eldred, Ken (2005). God is at work, Regal Books, Ventura, Ca 
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Wel een stuk concreter zijn een aantal ethische codes zoals die geformuleerd zijn door 
(christelijke) bedrijven  en netwerken van (christelijke) managers9. Hier wordt dan vaak een 
christelijke variant gepresenteerd van ethische codes en declaraties van normen en waarden 
zoals veel bedrijven die vandaag de dag kennen.  
 
Een synthese  
In de aanloop naar dit artikel heb ik een analyse gemaakt van een aantal van de hierboven 
genoemde bronnen. Hier vloeit een lange lijst uit voort van principes en waarden voor 
bedrijven. Wat opvalt is dat er zaken van verschillende niveaus tussen staan. Sommige 
principes gaan meer over het Bijbelse doel van een bedrijf, andere meer over principes die je 
zou moeten hanteren bij de uitvoering van dit doel. Weer andere noemen concrete punten die 
wijzen op recente ontwikkelingen en trends in de wereld of het bedrijfsleven, waar een 
duidelijke link valt te leggen met Bijbelse principes. De laatste categorie maakt een vertaling 
van de principes naar een specifieke praktijk, bijvoorbeeld een bepaalde bedrijfsfunctie of 
afdeling. In dit artikel wil ik deze zaken los bespreken, omdat ze van een ander karakter zijn 
en een gescheiden bespreking een helder kader schept. De volledige lijst met principes zoals 
ik die heb afgeleid uit de bronnen is te vinden in bijlage A. Deze inzichten vanuit een 
christelijk perspectief zal ik aanvullen en vergelijken met inzichten uit de (academische) 
bedrijfskunde, juist om te onderstrepen dat de Bijbelse inzichten (zoals ik ze nu combineer uit 
samenvattingen in andere bronnen) in lijn zijn met wat we in Gods schepping aantreffen.  
 
 

Bijbelse missie voor een bedrijf 

Binnen de bedrijfskunde is het gebruikelijk om over specifieke bedrijven te praten in termen 
van een missie. De missie is het bestaansrecht van het bedrijf, waartoe is zij op aarde, welk 
doel streeft zij na. Over het algemeen spreken we over een missie van een specifiek bedrijf, 
maar je zou dit ook in zijn algemeenheid kunnen beschouwen. Hoe zouden we over het doel 
van een bedrijf kunnen praten in christelijk perspectief?  
In de reformatorische wijsbegeerte is de economie ook wel omschreven als het afwegen van 
behoeften voor het verdelen van schaarse middelen10. Hier vinden we aansluiting bij de 
discussie rondom bestuurssystemen van bedrijven (corporate governance)11. In de literatuur 
wordt beschreven dat er verschillende manieren van het organiseren van bedrijven die uit 
gaan van verschillende (veelal cultureel bepaalde) veronderstellingen van het doel van een 
bedrijf. In het Rijnlandsmodel, wat zijn wortels heeft in de centraal Europese landen, gaat het 
om een afweging van belangen van verschillende betrokken partijen: de werknemers, 
investeerders, klanten en de samenleving in het algemeen. Het Angelsaksisch model 
daarentegen legt de nadruk op het prevaleren van het belang de investeerders en is geneigd 
wensen van klanten en werknemers eerder als randvoorwaarden te zien.  
Kritiek op het Rijnlandsmodel is onder andere dat de afweging van belangen een vrij 
subjectieve zaak is. Juist als er geoptimaliseerd kan worden op een enkele dimensie is het 
marktmodel bij uitstek geschikt om tot een efficiënte verdeling van middelen te komen. Met 
andere woorden een juist door het belang van de aandeelhouders centraal te stellen valt er 
goed onderscheid te maken tussen goed en slecht presterende bedrijven en zullen uiteindelijk 
de best presenterende bedrijven overblijven. Hier wordt dan over het algemeen aan toe 

                                                
9 Bijv. Service master (2007), Do the right thing, The ServiceMaster Company Code of ethics and business 
conduct, http://corporate.servicemaster.com/overview_conduct.asp & Christian association of business 
executives (2006). Principles for those in business, http://www.principlesforbusiness.com/priority_aims.php 
10 Woudenberg, R. van (2004). Gelovend Denken,  Buijten & Schipperhein, Amsterdam, p. 102 
11 Zie bijv. Johnson et al. (2006). Exploring corporate strategy, 7th edition, Pearson Education Limited, p. 164-
179 
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gevoegd dat een bedrijf om succesvol te zijn gemotiveerde werknemers en tevreden klanten 
nodig heeft en dat hun belangen ook bevredigd moeten zijn voordat een bedrijf succesvol kan 
zijn.  
Er zijn meerdere bezwaren tegen deze argumenten in te brengen. In de eerste plaats zijn er 
vele effecten en belangen die niet mee worden genomen in het marktmechanisme: de 
zogenaamde externe effecten12. Neem bijvoorbeeld de impact op het milieu van producten. 
De “vergroening” van het belastingstelsel, keurmerken en “groene producten” dragen er aan 
bij dat milieueffecten worden meegenomen in de markt, maar zijn pas zeer recente 
ontwikkelingen en dekken slechts een beperkt deel van de milieu- of sociale impact van 
bedrijven. Daarnaast zijn de verdelingen die ontstaan uit marktmechanismen ook zwaar 
onderhevig aan verschillen in machtsposities. Neem bijvoorbeeld de huidige discussie over de 
topsalarissen. De machtsposities van directieleden en hun korte afstand tot de aandeelhouders 
en raad van commissarissen verklaart op zijn minst ten dele de opvallende verschillen in 
beloning tussen deze topcategorie en de rest van de arbeidsmarkt. Een verschil in 
machtspositie kan ook leiden tot een onrechtvaardige verdeling tussen groepen in de 
samenleving of landen.  
Op basis van onder andere externe effecten en verschillen in machtsposities van 
belanghebbenden zou ik willen stellen dat een eenzijdige focus op de belangen van 
investeerders leidt tot situaties die wij vanuit Bijbels perspectief als onrechtvaardig zouden 
bestempelen. Ik zou het willen omdraaien. De Bijbel bestempeld ons als rentmeesters van de 
aarde en daarom is economische activiteit zeker te rechtvaardigen, maar wel binnen het 
ethische kader dat de Bijbel schetst. Juist de verdeling van schaarse middelen om te 
produceren dient op een rechtvaardige manier te gebeuren. Een verdeling waarbij alle 
belangen van direct belanghebbenden worden meegenomen, maar ook het belang van de 
samenleving in zijn geheel niet uit het oog wordt verloren. Daarom zou ik de volgende 
suggestie willen doen voor de missie van de christelijke ondernemingen en ondernemers: “het 

zoeken naar bedrijfsmodellen waar de belangen van de investeerders, klanten, werknemers, 

leveranciers en de samenleving op een rechtvaardige wijze worden gediend.” 
Deze missie behoeft nog enige toelichting. Allereerst spreek ik van bedrijfsmodellen. Hiermee 
bedoel ik een ondernemingsmodel in de brede zin van het woord:  een manier van het bij 
elkaar brengen van de belanghebbende voor het leveren van het produceren en leveren van 
een dienst of een product. Het is mijn overtuiging dat er meerdere haalbare bedrijfsmodellen 
bestaan binnen de kaders die de markt schetst. Met andere woorden er zijn meerdere manieren 
om investeerders, klanten, werknemers en leveranciers bij elkaar te brengen op een manier die 
voor hun allemaal acceptabel is. Dit zien we dagelijks. In de supermarkt hebben we keus uit 
veel verschillende merken, die vaak in meer verschillen dan alleen het logo en de verpakking. 
Je hebt de keus uit A-merken, discounters en fairtrade merken, waar het in essentie om 
hetzelfde product of klantbehoefte gaat.   
Ik zie het als de missie van ondernemers, bedrijfsleiders en managers om te zoeken naar die 
bedrijfsmodellen binnen de kaders van de markt die aansluiten bij de Bijbelse noties van de 
rechtvaardigheid. Binnen de kaders van de markt is hier een belangrijke toevoeging omdat het 
ook belangrijk is om rechtvaardig om te gaan met de belangen van klanten, medewerkers, 
investeerders en leveranciers. Binnen deze kaders kan een ondernemer of bedrijf zoeken naar 
modellen die de belangen van alle partijen op een Bijbelse manier rechtvaardig dienen. Deze 
modellen zullen niet altijd direct voor handen zijn, maar dit biedt juist ruimte voor een 
zoektocht naar innovaties die wel het realiseren van de belangen op een rechtvaardige wijze 
mogelijk maken. Het proces van zoeken naar een overlap tussen de kaders van de markt en 
Bijbelse rechtvaardigheid is het geschetst in figuur 1.  

                                                
12 Zie bijv. Graafland, J.J. (2007). Het oog van de naald. Ten Have, Kampen, p. 110-114 
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Figuur 1: illustratie van de missie van een christelijke ondernemer: het combineren van de mogelijkheden 

die ontstaan door het combineren van de belangen op de markt en het Bijbels kader voor 

rechtvaardigheid 

 
Laat ik een voorbeeld geven om de missie verder te verduidelijken. Een jaar of tien geleden 
hield men duurzame of ecologische producten, met een minimale verspilling van grondstoffen 
en minimale uitstoot van CO2 gassen, voor een luxe product wat slecht te vermarkten was in 
een niche markt van milieu fanaten. Op basis van marktonderzoek, wat aangaf dat 
consumenten maar tot zeer beperkte hoogte bereid waren meer te betalen voor 
milieuvriendelijke producten, werden duurzame bedrijven door veel bedrijven afgeschreven. 
Op het eerste gezicht lijkt de conclusie dat als er geen vraag is bij klanten commerciële 
bedrijven er niks te zoeken hebben juist. Inmiddels is door gegroeid bewustzijn de bereidheid 
bij consumenten om een meerprijs gegroeid, maar nog steeds is het zeer beperkt. Toch komen 
we tegenwoordig dagelijks zogenaamde groene producten tegen, bijvoorbeeld: groene stroom, 
klimaat hypotheken en groene postzegels. Wat is er verandert?  
Deze verandering is alleen te verklaren als je verder kijkt dan alleen de klanten. Op de 
kapitaalmarkt ontstonden steeds meer groene investeringsfondsen, omdat veel investeerders 
hun principes ook wilden laten gelden voor hun investeringen. Ook werknemers gingen zich 
roeren. Zij gingen bedrijven kiezen op hun MVO-beleid en MVO kwam als een steeds 
belangrijkere factor uit motivatie onderzoeken van bedrijven. Verder werd ook een politiek 
aangestuurd op zelfregulering onder dreiging van verregaande wetgeving. En als laatste 
gingen bedrijven ook hun innovatiekracht gebruiken, wat in veel gevallen leidde tot duurzame 
oplossingen die slechts een beperkte meerprijs hadden. Juist deze combinatie belangen en 
innovatie maakt het voor bedrijven mogelijk om een werkbaar bedrijfsmodel te creëren, naast 
het bestaande minder duurzame bedrijfsmodel. Juist door het zoeken naar alternatieve 
bedrijfsmodellen die tot een rechtvaardige combinatie van belangen leiden kunnen we als 
christelijke ondernemers en managers onze bijdrage leveren.  
 
Bijbelse principes 

Het zoekgebied is gedefinieerd, als christelijke ondernemer of manager zou je moeten zoeken 
naar het raakvlak tussen de mogelijkheden van de markt en Bijbelse rechtvaardigheid. Dat 
laat natuurlijk wel de vraag over wat dan precies de definitie is van de Bijbelse 
rechtvaardigheid in deze context. Het is mijn overtuiging dat hier geen eenduidig recept te 
maken is, maar dat het veel meer te maken heeft met het afwegen van principes. Op basis van 
de bestudeerde bronnen kom ik wel tot een lijst van principes. De volledige lijst met de uit de 
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bronnen afgeleide principes is te vinden in bijlage A. Om aan te sluiten bij de missie heb ik 
een groepering gemaakt rond de vijf stakeholders. Als basis van een gezonde verhouding met 
alle stakeholders is allereerst transparantie en eerlijkheid gewenst. Als je als ondernemer of 
manager een verantwoorde afweging van belangen wil maken, moet je daar ook 
verantwoordelijkheid over durven afleggen. Verder zou ik een rechtvaardige benadering van 
de vijf stakeholders als volgt willen samenvatten:  

1. Kwaliteit door excelleren: klanten hebben recht op waar voor hun geld. We hebben 
unieke talenten gekregen en we mogen die gebruiken om uit te blinken en 
klantverwachtingen te overtreffen door het leveren van kwaliteitsproducten.  

2. Gezonde groei en winst: al hoewel het najagen van groei een vicieuze cirkel kan 
worden zoals o.a. Goudzwaard treffend illustreerde13, hebben investeerders recht op 
een vergoeding voor investering. Wanneer winst en groei tegenvallen en er twijfels 
bestaan over de toekomstbestendigheid van het bedrijfsmodel moet er op een 
verantwoorde wijze een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de 
stakeholders. Bij het in stand houden van bedrijven zonder toekomstperspectief 
hebben over het algemeen weinig mensen belang.  

3. Wederzijds investeren in vertrouwen: werknemers functioneren het beste als ze 
vertrouwen krijgen en ruimte om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. De 
werkrelatie kan gezien worden als een wederzijds investeren. Natuurlijk dient hier een 
gezonde balans gevonden met noodzakelijk controle, als we de gevolgen van de 
zondeval onder ogen zien, maar vertrouwen dient de basis te zijn. Ook voor de relatie 
met leveranciers valt iets dergelijks te zeggen.  

4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: net als individuele personen hebben 
organisaties ook een verantwoordelijkheid om naar draagkracht bij te dragen aan de 
uitdagingen waar de wereldwijde samenleving mee wordt geconfronteerd. Daarnaast 
moeten zij als verantwoorde rentmeesters de schaarse goederen die zij benutten voor 
hun productieproces beheren en verantwoordelijkheid nemen waar het productieproces 
negatieve bijeffecten heeft.  

 
Als laatste zou ik er nog een principe aan willen toevoegen, die ook onze roeping als 
christenen om te strijden voor gerechtigheid benadrukt. Het is mijn overtuiging dat de 
Bijbel rechtvaardigt een hiërarchie in klantbehoeften. De Bijbel spreekt veelvuldig over de 
zorg voor de zwakkeren en behoeftigen in de samenleving14. Daarom zou ik willen stellen 
dat we eerst zouden moeten zoeken naar bedrijfsmodellen en innovaties om te voorzien in 
deze noden in plaats van innoveren en differentiëren op het gebied van luxeproducten (die 
per definitie misbaar zijn). Kortom: focus op innoveren rond echte noden. Het 
samenvallen van de principes is geïllustreerd in figuur 2.  

 

                                                
13 Goudzwaard, B. (1976). Kapitalisme en vooruitgang. Van Gorcum, Assen 
14 Zie bijv. Jak. 2:17, Jak. 2:26, Math. 25:34-40, 1 Joh. 3:17 
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Figuur 2: de principes voor het zoeken naar een rechtvaardig bedrijfsmodel 

 

Is dat mogelijk? 

Zoals al betoogd is het goed om onze vertaling van Bijbelse principes langs de lat van de 
werkelijkheid te leggen, omdat je mag verwachten dat deze in de werkelijkheid terug te 
vinden zijn. Zonder een volledig overzicht te geven wil ik er op wijzen dat de genoemde 
principes absoluut niet in strijd zijn met een effectieve bedrijfsvoering. Sterker nog de 
literatuur laat zien dat bedrijven die goede combinaties weten te vinden van lange termijn 
belangen van stakeholders vaak uiterst succesvol zijn. De waarde van excellentie en kwaliteit 
zien we bijvoorbeeld terug in de discussie rondom Total Quality Management. Één van de 
stellingen uit deze stroming is dat het realiseren van kwaliteit helemaal geen geld kost. Het 
nastreven van kwaliteit helpt juist verspilling in het proces te elimineren en voor betrouwbare 
producten hebben klanten vaak een hogere prijs over. Een empirisch onderzoek waarin een 
groep bedrijven dat kwaliteitsprijzen won werd vergeleken met een referentie groep liet zien 
dat de kwaliteitsbedrijven gemiddeld 63% meer omzetgroei realiseerden15.  
De discussie over rentmeesterschap zien we terug in het debat over maatschappelijk 
verantwoordelijkheid van bedrijven. Bedrijven gaan steeds meer beseffen dat zij niet los staan 
van de rest van de samenleving en dat maatschappelijk problemen uiteindelijk ook invloed 
hebben op hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld doordat de overheid bedrijven verplicht 
verantwoordelijkheid te nemen door middel van wetgeving. Ook hier is er empirisch 
onderzoek te vinden dat bedrijven die actief beleid voeren gericht op meerdere stakeholders 
betere prestaties leveren dan een referentie groep16. 
De waarde van het stellen van vertrouwen in mensen is duidelijk terug te zien in de discussie 
rondom human relationschip management. Begrippen als “empowerment” weerspiegelen het 
feit dat als mensen in staat worden gesteld zelf verantwoordelijkheid te nemen, het resultaat 
vaak beter is. Ook hier is empirisch bewijs te vinden voor een positieve invloed op een 
effectieve bedrijfsvoering17.  
De waarde van onderling vertrouwen en eerlijkheid in relaties met andere bedrijven is ook op 
verschillende plaatsen terug te vinden. Zo wordt bijvoorbeeld het Japanse economische succes 
in de jaren ’70 en ’80 voor een deel toegeschreven aan de nauwe onderlinge banden tussen 
bedrijven. Juist in een omgeving van “just-in-time” leveringen en gezamenlijk “continuous 

                                                
15 Hendriks, K.B. & Singhal, V.R. (1997). Does implementing an effective TQM program actually improve 
operating performance?, Management Science, Vol. 43 No. 9 
16 Ruf, B.M. et al. (2001). An Empirical Investigation of the Relationship Between Change in Corporate Social 
Performance and Financial Performance: A Stakeholder Theory Perspective, Journal of Business Ethics, Vol. 32, 
p. 143-156 
17 Huselid, M.A. (1995). The impact of Human Resource Management practices on turnover, productivity and 
corporate financial performance, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3 
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improvement” is vertrouwen gewenst18. Een focus op “echte” noden vanuit een ethisch 
perspectief is minder makkelijk terug te vinden. Aan de andere kant zien we wel in de recente 
ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld “Bottom of the Pyramid” dat sommige mensen kansen 
zien in armoede in de vorm van een onbereikte markt. De discussie hierover is nog maar in 
een vroeg stadium en daarom beschikken we slechts over case studies19. Het is interessant om 
te zien wat grootschalig empirisch onderzoek op dit gebied gaat uitwijzen.  
 
Kritische reflectie nodig 
De bovenstaande bloemlezing is verre van volledig, maar wel genoeg om iets aan te tonen. 
Namelijk dat Bijbelse principes voor management zeker niet per definitie tegenstrijdig zijn 
met de dagelijkse praktijk. Aan de andere kant hebben bovenstaande theorieën en modellen 
allemaal hun tegenhangers en maar ten dele hun weg gevonden in de praktijk. In de dagelijkse 
praktijk zie maar al te vaak dat bedrijven, al dan niet gedwongen door de belangen van de 
kapitaalmarkt, korte termijn financiële belangen laten prevaleren. Of bijvoorbeeld bedrijven 
die maatschappelijke verantwoordelijkheid preken beloningssystemen hebben geïnstalleerd 
waarin alleen financiële prestaties worden beloond. Al hoewel het dus zeker mogelijk is om 
op te lange termijn te functioneren met Bijbelse principes, kan het op de korte termijn nog wel 
eens roeien tegen de stroom in zijn.  
 
In mijn ogen pleit dat juist voor een kritische reflectie op de bedrijfskundige praktijk en 
wetenschap vanuit het perspectief van de Bijbelse principes die eerder werden besproken. We 
zouden als christelijke bedrijfskundigen moeten meedenken, mee ontwikkelen en meehelpen 
aan de implementatie van die principes en modellen die overeen komen met de prioriteiten die 
de Bijbel schetst.  
 
Relevante trends 
Juist als we willen meedenken en meehelpen is het belangrijk dat we een goed beeld hebben 
van de belangrijke trends die zich afspelen. Deze trends kunnen we zien als kansen en 
bedreigingen voor bij het realiseren van rechtvaardigheid in en door bedrijven. Je kan dan 
zowel op een macro niveau kijken als ook op verschillende vakgebieden binnen de 
bedrijfskunde. Op macro niveau zou je kunnen denken aan de volgende trends: 

o Groeiende ongelijkheid, voortdurende armoede en hoop: de ongelijkheid in de wereld 
blijft nog steeds groeien en voor veel gebieden of groepen is er nog steeds weinig 
hoop. Aan de andere kant wordt er in andere gebieden behoorlijke vooruitgang 
geboekt en dienen zich visies aan om onbereikte gebieden te betrekken in de 
wereldwijde economie.  

o Klimaatproblemen en duurzaamheid: zo langzamerhand is er een brede consensus dat 
we een ernstig probleem hebben op klimaatgebied. Aan de andere kant is er een  
stroom van innovaties op gang gekomen rondom duurzame productie en 
klimaatneutrale bedrijfsvoering. 

o Mensonwaardige praktijken en menselijk kapitaal: aan de ene kant wordt het belang 
van mensen steeds belangrijker in een kenniseconomie en is het ontwikkelen van 
menselijk kapitaal integraal onderdeel van bedrijfsstrategieën. Aan de andere kant zijn 
er vele voorbeelden in de praktijk aan te wijzen van bedrijven die mensen puur als een 
middel zien, waar ze zich ten alle tijden weer van kunnen ontdoen. Juist in een tijd van 
“global sourcing” wordt duidelijk hoe betrekkelijk arbeidsverhoudingen kunnen zijn. 

                                                
18 Sako, M. (1997). Does Trust Improve Business Performance?, chapter in Lane & Backmann (eds.) Trust 
within and between organisations, Oxford University Press 
19 Bijvoorbeeld in Hart, S.L. (2007). Capitalism at the Crossroads, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, 
NJ 
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o Corporate governance: de manieren van besturen van bedrijven staat behoorlijk ter 
discussie. De korte termijn focus van de aandelenbeurs, agressieve tactieken van 
private equity fondsen en oneerlijke beloningsstructuren van bestuurders roepen 
vragen op over de structuur van bedrijven.  

o Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid: dat maatschappelijke 
verantwoordelijkheid een issue is voor bedrijven is inmiddels wel duidelijk. Op welke 
manier bedrijven daar dan mee om moeten is veel minder duidelijk. Er bestaat een 
veelheid aan meningen en theorieën. Verder is het deels ook nog een onderwerp wat 
vooral leeft in de top van de onderneming en is het de vraag hoe kan worden 
geïntegreerd op alle niveaus van het bedrijf.  

 
Vertaling naar vakgebieden en functies in een bedrijf 
Veel van deze trends hebben hun uitwerking op verschillende vakgebieden in het bedrijf. 
Neem bijvoorbeeld de financiële afdeling van het bedrijf. Relevant is bijvoorbeeld hoe je 
controle en prestatiemeetings systeem zo inricht dat er een goede balans is tussen 
verantwoordelijkheid en controle. In het licht van de invloed van korte termijn belangen op de 
internationale kapitaalmarkt zijn alternatieve financieringsstructuren die een meer lange 
termijnstrategie mogelijk maken ook zeker relevant.  
Ook op het gebied van personeelsmanagement valt er veel aan te dragen. Hoe neem je 
bijvoorbeeld integriteit en visie op maatschappelijke positie van bedrijven mee in de 
personeelswerving en de interne leiderschapsontwikkeling trajecten. En hoe richt je de 
beloningsstructuur zo in dat integer afwegen van belangen wordt beloond. Verder zou je 
kunnen denken aan het creëren van kansen voor mensen met een ongunstige plek op de 
arbeidsmarkt door bijvoorbeeld reïntegratie trajecten en diversiteitbeleid. En zo vallen er nog 
veel meer aandachtspunten en vragen te noemen. In bijlage B heb ik een meer volledige lijst 
uitgewerkt.  
 
Naar conclusies 
In dit artikel heb ik slechts grote lijnen kunnen neerzetten. Alle deelonderwerpen verdienen 
nog een verdere verdieping. De conclusies die ik op basis van het bovenstaande trek zijn: 

o Uit de Bijbel zijn principes af te leiden over de bedrijfskundige onderwerpen. Gezien 
het een menselijke afleiding betreft is het belangrijk om kritisch te toetsen of de 
afleiding overeen komt met zowel de Bijbel als de werkelijkheid die we observeren, 
bijvoorbeeld door empirisch onderzoek  

o Tot nu toe zijn er maar weinig publicaties te vinden die een integraal raamwerk 
schetsen voor de relatie geloof en bedrijf 

o Gezien de diversiteit aan zaken die wordt besproken in bestaande publicaties zou het 
goed zijn onderscheid te maken tussen: de doelstelling van het bedrijfsleven, principes 
om op een rechtvaardige manier deze doelstelling in te vullen, globale trends die de 
principes raken en zaken die op de verschillende deelgebied van de bedrijfskunde 
spelen 

o Een suggestie voor een Bijbelse doelstelling voor het bedrijfsleven is: “het zoeken 

naar bedrijfsmodellen waar de belangen van de investeerders, klanten, werknemers, 

leveranciers en de samenleving op een rechtvaardige wijze worden gediend.” 
o Een synthese uit verschillende beschikbare publicaties leidt tot de volgende lijst met 

Bijbelse principes die moeten worden afgewogen om op een rechtvaardige manier de 
bovenstaande doelstelling in te vullen: excelleren, rentmeesterschap, vertrouwen en 
balans, eerlijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en focus op echte noden.  

o Relevante trends die invloed hebben op de rechtvaardigheid in de bedrijfsvoering zijn 
onder andere: groeiende ongelijkheid in de wereld, klimaatproblemen, 
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mensonwaardige praktijken in het globaal uitbesteden, ontwikkelingen op het gebied 
van corporate governance en het integreren van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering 

o Door een combinatie van de doelstelling, principes en trends vallen op elk vakgebied 
binnen de bedrijfskunde zaken aan te wijzen die aandacht verdienen.  

o De afleidingen in dit artikel zijn verre van volledig en verdienen vooral een goede 
discussie en verdere uitwerking in de toekomst 

 
Epiloog: ieder zijn plek 
Terecht kan de vraag gesteld worden of we als individuele werknemer in het bedrijfsleven 
invloed hebben op de bovenstaande zaken. Zeker als je voor een grote multinational werkt 
ben je slechts een schakel in het geheel. De conclusie dat we daarom niet zouden kunnen 
bijdragen aan de bovenstaande zaken is mijns inziens onterecht. Allereerst hebben we keus in 
het bedrijf wat we kiezen als werkgever. Het ligt voor de hand te kiezen voor een bedrijf waar 
in elk geval al openheid is voor thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
duurzaamheid. Aangezien bedrijven hard op zoek zijn naar academisch talent en goed kijken 
naar welke factoren de keus van een potentiële werknemers beïnvloeden, hebben we al 
indirect invloed als we dit soort factoren meenemen in de keuze. Daarnaast is het 
waarschijnlijker dat je in dit soort bedrijven ook de ruimte krijgt om iets van je principes te 
realiseren.  
Natuurlijk wordt je in je baan begrensd door bijvoorbeeld de mening van je leidinggevende en 
collega’s en wat binnen je eigen verantwoordelijkheid ligt, maar door het inbrengen van visies 
en ideeën en steun geven aan goede initiatieven kan je ongetwijfeld dingen realiseren. Juist 
daarom is het ook belangrijk om je af te vragen wat de vertaalslag naar je eigen werkgebied 
zou kunnen zijn, waar we in bijlage B een aanzet tot geven. Het zal ongetwijfeld soms tegen 
de stroom oproeien zijn, maar daar kan het geloof juist kracht en motivatie geven om stand te 
houden.  
Als laatste is er natuurlijk mogelijkheid om een eigen onderneming te starten. Juist als je een 
rechtvaardiger bedrijfsmodel voor ogen hebt, dat een goed alternatief is voor het gangbare 
model in een bedrijfstak, is hier veel impact te maken.  
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Bijlage A – principes afgeleid uit verschillende publicaties rondom geloof en bedrijf 

 
Principe Omschrijving Bronnen 

Integriteit Werk uitvoeren alsof u het voor God doet en God 
eren boven alles 

CABE, SM, KB 

Excellentie & 
kwaliteit 

Streven naar kwaliteit in alles wat we ondernemen CABE, SM, OfB, KB 

Welzijn De creatie van welvaart waar de hele 
wereldgemeenschap van kan profiteren 

CABE, KB 

Doelen bereiken Duidelijke doelen zetten CABE 
Visie Gezonde organisaties hebben een gedeelde visie CABE 
Ethisch werken Ethiek zou werknemers en managers in al hun acties 

moeten leiden 
CABE, KB 

Vertrouwen Vertrouwen ligt aan de basis van elke succesvolle 
economische praktijk 

CABE, MB, MV 

Klant relaties Het ontwikkelen van duurzame relaties met klanten 
is van primair belang voor elk bedrijf 

CABE, SM 

Werknemers Richt het bedrijf zo in dat mensen effectief kunnen 
werken en betekenis in hun werk kunnen vinden 

CABE, SM 

Diversiteit Commitment aan een diversiteit die de samenleving 
weerspiegelt en een klimaat waar er wederzijds 
geleerd kan worden van elkaars kwaliteiten 

CABE, SM, OfB, KB, MB 

Kapitaal Lange termijn waarde creeeren voor de investeerders 
door verantwoordelijk en effectief bestuur 

CABE, SM 

Leveranciers Open en eerlijke relaties met leveranciers CABE 
Samenleving Duurzaamheid en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid als integraal onderdeel van de 
bedrijfsvoering 

CABE, KB 

Rentmeesterschap Duurzaam gebruik maken van schaarse middelen en 
grondstoffen 

CABE 

Werk – vrij tijd 
balans 

Een goede balans vinden tussen werk voor de 
organisatie en inzet voor gezin, kerk en 
gemeenschap 

CABE, MB 

Veiligheid & 
gezondheid 

De veiligheid en gezondheid van werknemers is 
altijd van het hoogste belang 

SM 

Eerlijke marketing Eerlijke communicatie en prijsbeleid SM, MB 
Privacy Respecteer de privacy van klanten en werknemers SM 
Dienend leiderschap Een voorbeeld zijn in dienend leiderschap OfB, KB 
Duurzaamheid Duurzaamheid zowel van de onderneming, het 

leefklimaat en de mensen 
KB 

Verantwoordlijkheid 
& democratische 
organisatie 

Betrek werknemers en geef vrijheid om eigen ideeen 
te ontwikkelen en in te brengen 

OfB, MV, MB 

 
 
Bronnen 

OfB = online resources of Urbana ’06 “Open for business” track20 
SM = Serve master code of conduct21 
CABE = Business Principles of Christian Association of Business Executives22 
KB = Kingdom Business, based on God is at work of Ken Eldred23 

                                                
20 Diverse authors (2006). Lectures at the Urbana conference, Open for Business track, 
http://www.urbana.org/u2006.ofb.cfm 
21 Service master (2007), Do the right thing, The ServiceMaster Company Code of ethics and business conduct, 
http://corporate.servicemaster.com/overview_conduct.asp 
22 Christian association of business executives (2006). Principles for those in business, 
http://www.principlesforbusiness.com/priority_aims.php 
23 Eldred, Ken (2005). God is at work, Regal Books, Ventura, Ca 
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MB = On Moral Business, Stackhouse et al.24 
MV = diverse artikelen van Maarten Verkerk25 
 

                                                
24 Stackhouse et al. (1995). On Moral Business – Classical and Contemporary resources for Ethics in Economic 
Life, W.B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Mi 
25 Verkerk, Maarten (1998). Artikelen serie over de verantwoorde onderneming in Beweging, www.aspecten.org 
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Bijlage B – voorbeelden van vragen binnen de verschillende vakgebieden in de 

bedrijfskunde 
 
Bedrijfsfunctie Aandachtspunten 

Algemeen o Welke corporate governance structuren leiden tot een 
rechtvaardige balans in belangen van verschillende 
stakeholders? 

o Hoe kunnen beloningsstructuren aan de top zo worden 
ingericht dat juist gedrag wordt beloond? 

o Hoe kan maatschappelijk verantwoordelijkheid integral deel 
worden van de strategie van bedrijven? 

Financieel o Welke financieringsconstructies leiden tot een lange termijn 
horizon bij bedrijven? 

o Hoe kan interne controle en prestatie meting worden 
ingericht om zowel mensen verantwoordelijkheid te geven 
als ook de nodige controle in te bouwen?  

Personeelsmanagement o Hoe moet integriteit en maatschappelijke betrokkenheid 
worden meegenomen in het wervingsbeleid en leiderschaps 
ontwikkelings trajecten? 

o Welke organisatiestructuur past bij de balans tussen 
vertrouwen en controle?  

o Hoe kan verantwoordelijkheid worden gegeven aan 
werknemers op operationele niveau’s? 

o Hoe geven we vorm aan duurzaamheid op het gebied van 
lease- en mobiliteitsbeleid?  

o Hoe kunnen oudere werknemers toekomstperspectief 
worden geboden binnen het bedrijf en hoe kunnen we hun 
vaardigheden benutten?  

o Hoe kunnen we als bedrijf bijdragen aan reintegratie van 
kansloze groepen op de arbeidsmarkt? 

 
Operationeel & 
productie 

o Hoe waarborgen we de veiligheid en gezondheid van 
werknemers? 

o Hoe verhogen we de duurzaamheid van het productie 
process? 

o Hoe verminderen we verspilling in het productieproces? 
o Hoe kunnen we mensen in operationele functies meer kansen 

geven om mee te denken en hen meer verantwoordelijkheid 
geven?  

Inkoop o Hoe kunnen we duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid mee nemen in het inkoopbeleid en de 
leveranciersselectie? 

o Hoe stellen we goede werkcondities zeker bij leveranciers in 
opkomende economieën?  

Faciliteiten o Op welke manier kunnen we gebouwen CO2 neutraal 
maken? 

o Wat zijn de effecten van decentrale kantoren, zodat mensen 
dicht bij hun woonplaats kunnen werken? 
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Bedrijfsfunctie Aandachtspunten 

Marketing o Hoe kunnen we in marketing- en reclameuitingen een eerlijk 
beeld neer zetten van producten? 

o Kan markering bijdragen aan het bewustzijn van 
consumenten rondom maatschappelijke problemen? 

o Hoe kunnen we lange termijnsrelaties aan gaan met klanten? 
o Hoe kunnen we duurzame en eerlijke producten 

introduceren? 
 
 
 


