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Voorwoord 

Het was 22 november 2017, twaalf uur. De grote dag waarop ik mijn masterdiploma in ontvangst 

mocht nemen. Na drie jaar bedrijfskunde te hebben gestudeerd en een verdiepende master 

Strategie en Organisatie te hebben gedaan, mocht ik me officieel een ‘master of business 

administration’ noemen. Zoals dat hoort gaf de opleidingscoördinator een redevoering. Hij prees 

natuurlijk het geweldige resultaat van alle studenten. Ook deze lichting studenten had volgens 

hem bewezen over uitstekende analytische vaardigheden en een kritisch redevermogen te 

beschikken. Toch moest hij daar nog iets aan toevoegen. We hadden allemaal hard gewerkt en 

ons bekwaam gemaakt in het bedrijfskundige veld van strategie en organisatie. Daarbij hadden 

we geleerd in abstractie de samenhang tussen markt en bedrijf te begrijpen, de interne 

organisatie te structureren en deze in theorie effectief te managen. Maar – wilde hij ons op het 

hart drukken – vergeet alsjeblieft niet dat deze organisaties waarover jullie hebben nagedacht uit 

mensen bestaan. Mensen met families, mensen met passies en vooral mensen met een hart voor 

de zaak. Vergeet hen dus niet wanneer de strategische, abstracte analyses zo logisch lijken. 

Daarmee sloot hij zijn rede af. 

Hoewel ik het volledig met hem eens was, werd ik inwendig boos, teleurgesteld en zelfs 

licht cynisch. Hoe kon hij nou zoiets zeggen, terwijl het menselijke oogpunt in de gehele opleiding 

nauwelijks aan bod kwam? Als dat echt zo belangrijk was, waarom was dit dan niet een van de 

centrale speerpunten van de studie? Zelf had ik dit namelijk een groot gemis gevonden en heb ik 

altijd gevoeld dat de studie niet de gehele waarheid raakte. 

Na mijzelf drie jaar in de filosofie verdiept te hebben bij de master Filosofie van Cultuur en 

Bestuur, heb ik tot slot een taal gevonden die kan uitdrukken wat er, mijns inziens, ontbreekt in 

het academische denken over strategie, bestuur en management in de context van ‘commerciële’ 

organisaties. In deze scriptie waarmee ik mijn filosofiestudie afsluit verwoord ik op welke wijze 

deze disciplines niet alleen een meer mensgerichte invulling zouden kunnen, maar ook zouden 

moeten krijgen. Ik ben het afgelopen jaar gekomen tot de formulering van een meer omvattend 

kader, waarbinnen de abstracte economische analyses gecomplementeerd kunnen worden met 

een cultureel-filosofische analyse, die ook psychologische en sociologische aspecten meeweegt. 

Dit kader helpt te evalueren hoe management, bestuur en strategie van commerciële organisaties 

op een holistische interdisciplinaire wijze kan worden beschouwd. Hiermee geeft ik een antwoord 

op de vraag ‘wat is goed bestuur van een bedrijf?’ en de daarvan afgeleide vraag ‘wat is een 



 

 

bedrijf?’. Dit zijn fundamentele vragen van de bedrijfskunde, hoewel ik denk dat deze in feite 

beter kunnen worden beantwoord met de filosofie. Dat is ook van oudsher de taak van de 

filosofie: nadenken over grondbegrippen van andere wetenschappen. Deze scriptie zal dus geen 

kritiek zijn op het bedrijfskundige denken maar een zoektocht naar de wijze waarop filosofische 

inzicht dit denken kan verrijken. 

Bovenal is het schrijven van deze scriptie dan ook het samenkomen van mijn 

bedrijfskundige en filosofische kennis geweest. Het vormt de sluitsteen van mijn studiegang en 

een verwoording van de visie waarmee ik mijn professionele leven tegemoet treed.  

  



 

  

 

Inleiding 

Op 1 November 2017 zijn alle fietskoeriers van Deliveroo ontslagen. Vanaf dat moment kon men 

alleen nog voor het bedrijf aan het werk als zelfstandige zonder personeel. Deze beslissing riep 

veel weerstand op bij de fietskoeriers. Ze maakten hierdoor namelijk niet langer aanspraak op 

sociale rechten die volgens de wet behoren tot het werknemerschap. De fietskoeriers moesten 

voortaan op eigen kosten een aansprakelijkheidsverzekering regelen, volledig opdraaien voor de 

kosten van de zorgverzekering en zelf pensioenpremie afdragen. Al met al betekende dat een 

grote achteruitgang in zowel sociale zekerheid als compensatie voor bewezen diensten. Kan een 

bedrijf zomaar al het werk uitbesteden aan zelfstandigen zonder personeel? 

 De FNV heeft het bedrijf Deliveroo voor de rechter gedaagd. Dat leidde op 15 januari 2019 

tot de uitspraak: het werk van de fietskoeriers bij het bedrijf Deliveroo wordt gekenmerkt door 

schijnzelfstandigheid en het bedrijf moet de koeriers gewoon als werknemers beschouwen.1 De 

rechter stelt vast dat de fietskoeriers niet kunnen werken voor verschillende opdrachtgevers. Zij 

dienen zich vooraf en op structurele basis te committeren aan Deliveroo. Ook kunnen zij niet zelf 

de prijs bepalen voor hun dienst. In de rechtszaak van 15 januari 2019 oordeelt de rechter dat de 

fietskoeriers in werkelijkheid helemaal geen zzp’ers, maar werknemers zijn. Deliveroo schendt 

dan ook fundamentele arbeidsrechten.  

 De uitspraak van de rechter in januari 2019 heeft geleid tot een tweede rechtszaak in 

augustus 2019. Ditmaal daagde het ‘bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de 

weg’ het bedrijf voor de rechter.2 “Volgens het pensioenfonds voldoet Deliveroo aan alle 

voorwaarden om verplicht aan het fonds deel te nemen. Bezorgers van het bedrijf vervoeren 

tegen een vergoeding goederen (maaltijden) over de weg en deze werkzaamheden vormen de 

kern van de onderneming. Deliveroo is het daar niet mee eens. Volgens het bedrijf zou niet het 

bezorgen van maaltijden, maar het bieden van een online platform voor restaurants de 

kernactiviteit zijn. De bezorging zou slechts een onderdeel van de marketingstrategie vormen. 

 
1 Uitspraak van de rechtbank Amsterdam: ‘ECLI:NL:RBAMS:2019:198’ en ‘ECLI:NL:RBAMS:2019:210’ 
2 Uitspraak van de rechtbank Amsterdam: ‘ECLI:NL:RBAMS:2019:6292’ 
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Deliveroo is naar eigen zeggen dan ook geen bezorgdienst, maar een technologiebedrijf, 

waardoor aansluiting bij het Pensioenfonds Vervoer niet op zijn plaats zou zijn.”3  

Uit deze tweede rechtszaak tegen Deliveroo blijkt dat de kernactiviteit van het bedrijf ter 

discussie staat. Het is echter een vreemde gewaarwording dat deze überhaupt ter discussie staat. 

De kerntaak van een bedrijf is voor de doorsnee werknemer normaal gesproken evident. 

Wanneer men gevraagd wordt wat zijn beroep is en wat het bedrijf doet waarvoor hij werkt, roept 

dat doorgaans geen problemen op. In het geval van Deliveroo moet de rechter hierover oordelen 

en oordeelt: “De activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen zijn 

allemaal gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. Het verdienmodel van 

Deliveroo is ook volledig op de bezorging gebaseerd. Het bedrijf biedt weliswaar ook nog andere 

diensten dan maaltijdbezorging, maar uit niets blijkt dat deze activiteiten zo omvangrijk zijn dat 

zij moeten worden gezien als kerntaak van het bedrijf.”4 Het vonnis: de werknemers dienen 

voortaan te vallen onder de CAO beroepsgoederenverkeer. 

 Zowel de rechtszaak over de status van de fietskoeriers, als die omtrent de bepaling van 

de kerntaak van het bedrijf, geven te denken. Bovendien lijken de twee met elkaar samen te 

hangen. Hoe men de kerntaak van het bedrijf begrijpt, zegt iets over hoe er naar personeel 

gekeken wordt, en de omgang met personeel geeft iets te kennen over hoe de kerntaak van het 

bedrijf wordt opgevat. Als het bestuur van Deliveroo het bedrijf alleen maar ziet als een online 

platform, dan is het niet vreemd dat zij andere ideeën hebben over de verantwoordelijkheden 

van het bedrijf ten aanzien van personeel.  

 

Deliveroo is niet het enige bedrijf dat in opspraak is geraakt om vergelijkbare redenen. In 2019 

was de FNV ook verwikkeld in rechtszaken tegen het online supermarkt bedrijf PicNIC5, 

pakketbezorging dienst PostNL6 en het online platform Helping waar schoonmaakdiensten 

kunnen worden aangeboden.7 In al deze rechtszaken staat het werknemerschap bij deze 

bedrijven ter discussie. Het gaat om iets ogenschijnlijk vanzelfsprekends als de arbeidsrelatie van 

 
3 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/ 

Nieuws/ Paginas/Deliveroo-moet-medewerkers-pensioen-betalen.aspx 
4 Zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam 

/Nieuws/ Paginas/Deliveroo-moet-medewerkers-pensioen-betalen.aspx 
5 Zie artikel AD (17 mei 2019). “FNV stapt naar de rechter om CAO voor personeel Picnic af te dwingen.” 
6 Zie NOS (7 mei 2016). “FNV wint rechtszaak PostNL over pakketsorteerder.”  
7 Zie NRC (9 juli 2019). “Schoonmaakbedrijf Helping mag geen commissies meer vragen.”  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Deliveroo-moet-medewerkers-pensioen-betalen.aspx
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werkgever tot werknemer, en de rechten die daarbij een rol spelen. Deze rechten zijn in het 

verleden zwaarbevochten en vervolgens grondwettelijk vastgelegd. Ze bieden bescherming, en 

voorkomen uitbuiting van personeel. Nu worden deze rechten blijkbaar door diverse bedrijven 

ondermijnd. 

De positie van zzp’ers, werknemers en werknemersrechten in de casus Deliveroo is 

exemplarisch voor een bredere ontwikkeling bij platformbedrijven. Er lijkt zelfs een geheel ander 

type bedrijf te ontstaan.8 Dit kan niet los worden gezien van ontwikkelingen zoals digitalisering. 

Het digitaliseren heeft een ingrijpende impact op de interne structuur doordat mensen op 

flexibele basis met elkaar kunnen werken en zelfs onderdelen van de kerntaken van het bedrijf 

buiten de grenzen van de eigen organisatie kunnen worden gelegd.9 Daarbij kan gedacht worden 

aan diensten die het aanbod van een product of dienst overnemen10, de administratie uit handen 

nemen11 of de sociale interactie mediëren.12 Deze nieuwe wijze van organiseren heeft dus grote 

gevolgen voor de traditionele kaders van personeelsbeleid en de maatschappelijke normen en 

waarden die daarin meespelen.13 

Met het opkomen van (digitale) platformbedrijven wordt er zelfs gesproken over geheel 

nieuwe vormen van economie in termen van een platformeconomie.14 Niet langer bestelt men 

een taxi bij een taxicentrale, een overnachting bij een hotel of een maaltijd bij een restaurant. In 

plaats daarvan gaat men naar platformen zoals Uber, AirBnB of Deliveroo waar gekozen kan 

worden uit verschillende aanbieders.15 Maar ook internetgiganten zoals Facebook, Amazon en 

Google zijn in de kern digitale platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen.  

Soms worden deze bedrijven ook wel geschaard onder de term deeleconomie, omdat de 

platformbedrijven in staat stellen productiemiddelen collectief of op tijdelijk basis te gebruiken. 

Deze term is echter wel enigszins misleidend, omdat ‘deeleconomie’ positief klinkt, terwijl 

platform bedrijven veeleer gericht lijken te zijn op het commercialiseren van ‘menselijk activiteit’ 

 
8 Koster, F. (2018). Personeelsbeleid in de platformeconomie. Mens en maatschappij, 93(3), 283-305. 
9 Ibidem. 
10 Deliveroo stelt zo een platform te zijn die alleen vraag en aanbod bij elkaar brengt, maar ook online 

bedrijven zoals Bol.com en Amazon behoren daartoe.  
11 Denk hier bijvoorbeeld aan een startup als Trello: een onlinedienst die de gehele administratie van MKB-

ondernemers uit handen neemt.  
12 Koster, F. (2018). Personeelsbeleid in de platformeconomie. Mens en maatschappij, 93(3), 283-305. 
13Idem.  
14 Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. Science and technology, 32(3), 61. 
15 In de markt bestaan verschillende alternatieven zoals Thuisbezorgd of UberEats. 
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en consumenten eigendom, zoals gebruikersdata.16 Voorzichtigheid is dan ook geboden. Deze 

nieuwe organisatievormen hebben een reorganisatie van de economie tot gevolg die even 

ingrijpend, of misschien zelfs ingrijpender is dan de industriële revolutie.17 Het probleem is dat 

deze reorganisatie van de economie zich kan voltrekken doordat de platformbedrijven zich 

trachten te onttrekken aan bestaande regelgeving. Kenney en Zysman verklaren: “the advantage 

of platform-based companies often rests on an arbitrage between the practices adopted by 

platform firms and the rules by which established companies operate, which are intended to 

protect customers, communities, workers, and markets.”18 Met de opkomst van 

platformbedrijven lijkt daardoor de bescherming van werknemers verre van zeker. 

Deze bedrijven stellen niet een traditioneel bedrijf te zijn, maar een platform, en daarmee 

niet onder de bestaande regelgeving voor bedrijven te vallen waarmee werknemers beschermd 

worden. Blijkbaar zit er iets in het DNA van deze platformbedrijven dat ervoor zorgt dat zij geneigd 

zijn de juridische grenzen op te zoeken en er overheen te gaan. Met als gevolg dat men bij een 

bedrijf als Deliveroo misschien wel haar belangrijkste werknemers, de maaltijdbezorgers, plots 

kwijt wilde. De wijze waarop Deliveroo dit probeerde te realiseren en de gerechtelijke uitspraak 

die hierop volgde, geeft aan dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het gevoerde bestuur 

van het bedrijf.  

Natuurlijk is het recht een uitdrukking van de maatschappelijke mores; een formalisering 

van wat men acceptabel gedrag vindt. Maar helemaal hetzelfde is het niet. Blijkbaar bestaat er 

ook in meer algemene zin een spanning tussen hoe deze nieuwe platformbedrijven bestuurd 

worden, en hoe men gewoonlijk goed bestuur begrijpt. De kwestie wijst dan ook, en meer 

fundamenteel, op een moreel-filosofische problematiek. Is het wel zo dat de wet de enige richtlijn 

is waar een bedrijf rekening mee dient te houden als het aankomt op het voeren van goed 

bestuur? Wat zegt de gang van zaken bij Deliveroo over de manier waarop er naar werknemers 

gekeken wordt? Is werknemerschap niet een onderdeel van een betekenisvolle invulling van het 

individuele leven? En heeft het bestuur binnen een bedrijf niet tevens een verantwoordelijkheid 

om zorg te dragen voor zijn werknemers, en aandacht aan aspecten zoals erkenning, zingeving en 

zelfontplooiing? Voor Deliveroo lijken de fietskoeriers vooral een kostenpost en daarbij worden 

 
16 Zie bijvoorbeeld Kenney, M. & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. Science and technology, 

32(3), 61. 
17 Idem. 
18 Idem. 
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zij benaderd als inwisselbare eenheden die op flexibele wijze aangewend kunnen worden. Zij zijn 

overgeleverd aan de marktdynamiek op het platform en lijken niet langer deel uit te mogen 

maken van het bedrijf zelf! De opkomst van platformbedrijven zoals Deliveroo en de interne 

bedrijfsstructuur die zij voor ogen hebben wijst op de noodzaak om de relatie tussen moraal, 

verantwoordelijkheid en goed bestuur opnieuw te stellen.  

Deze juridische kwestie leidt ons dan ook tot een meer fundamentele, filosofische 

vraagstelling. Deze vraag, die tevens de hoofdvraag van dit onderzoek vormt, kan als volgt 

geformuleerd worden: ‘Wat is goed bestuur van een bedrijf?’  

Voordat de vraag naar goed bestuur beantwoord kan worden, moet eerst worden 

verhelderd wat er bestuurd wordt. Goed bestuur kan alleen begrepen worden in relatie tot een 

opvatting over wat een bedrijf precies is. Is een bedrijf een platform? Is het een wijze van 

organiseren om zoveel mogelijk geld te verdienen? Is het een activiteit om gezamenlijk in het 

levensonderhoud te voorzien? Is het een plek om te werken en een betekenisvol leven te 

ontplooien? Verschillende antwoorden zijn mogelijk op de vraag: wat is een bedrijf? Deze 

antwoorden leiden tot andere opvattingen over wat goed bestuur van een bedrijf zou moeten 

zijn. Om iets te kunnen zeggen over goed bestuur van een bedrijf zal eerst duidelijk moeten zijn 

wat men verstaat onder een bedrijf.  

 

Om tot een antwoord te komen zal ik de bovengenoemde vraagstelling vanuit een bedrijfsethisch 

perspectief benaderen. Dat wil niet zeggen dat ik een uitspraak wil doen over het goed of fout 

zijn van specifieke bestuurlijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het bonusbeleid. Het gaat 

veeleer om een zoektocht naar de fundamentele kaders waarmee een bedrijf begrepen kan 

worden, om van daaruit enkele richtlijnen voor goed bestuur van een bedrijf uiteen te zetten.  

Bij deze insteek ben ik hoofdzakelijk geïnspireerd door de filosoof en bedrijfsethicus 

Robert Solomon die een zeer centrale plek inneemt in de bespreking van de bovenstaande 

vragen. In zijn navolging beschouw ik de vraag ‘Wat is een bedrijf?’ als dé bedrijfsethische vraag 

bij uitstek. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag doe ik voornamelijk vanuit een 

continentaal-filosofische achtergrond. De methode die ik daarbij hanteer grijpt terug op het werk 

van Ad Verbrugge en de wijze waarop hij de tijdgeest en maatschappelijke problematiek 
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doordenkt in bijvoorbeeld Staat van Verwarring19 en Tijd van Onbehagen20. Een hoeksteen van 

deze benadering is dat een filosofische analyse begint met een analyse van veelvoorkomende 

begrippen. In het onderzoek vang ik daarom aan bij het paradigma dat heden ten dage dominant 

is binnen de economische wetenschap. Het neoliberale of neoklassieke denken zal ik zowel op 

macro- als op mesoniveau bespreken. In het laatste gedeelte van hoofdstuk 1 verbind ik het 

bedrijfsbegrip dat in dit paradigma naar voren komt aan de Deliveroo-casus. 

In hoofdstuk 2 zet ik hier met het werk Ethics and Excellence van Robert Solomon een 

ander begrip van het bedrijf naast. Hij is zeer kritisch op het neoliberale paradigma. Het zal blijken 

dat denken louter in termen van winst, concurrentie en efficiëntie doorgaans leidt tot een 

gereduceerd begrip van een bedrijf waarin het menselijke aspect op de achtergrond raakt. Met 

Robert Solomon formuleer ik een eerste aanzet tot een alternatief en verruimd begrip van een 

bedrijf. Het zal blijken dat het bedrijf als gemeenschap met een gezamenlijke praktijk begrepen 

dient te worden. 

Om met dit solomoniaanse begrip van een bedrijf tot een explicatie van richtlijnen van 

goed bestuur te komen zijn er een aantal conceptuele verhelderingen nodig. Het blijft namelijk 

onduidelijk hoe noties van een praktijk, gemeenschap en bovenal van goed bestuur zich specifiek 

tot elkaar verhouden in de context van een bedrijf. Om dit nader uit te werken wend ik mij in 

hoofdstuk 3 tot de filosoof Alasdair MacIntyre en zijn ethisch-sociale filosofie. Ik zal betogen dat 

de begrippen ‘praktijk’ en ‘institutie’ hier een uitkomst bieden. Ook zal hier een terugkoppeling 

worden gemaakt naar de Deliveroo-casus zodat er ook in algemene zin iets gezegd kan worden 

over platformbedrijven. 

Ten slotte kom ik in hoofdstuk 4 terug op de vraag naar goed bestuur in relatie tot de 

problematiek rondom de platformeconomie. Hierin zal ik een aantal algemene richtlijnen 

formuleren waaraan goed bestuur afgelezen zou kunnen worden. Daarmee heb ik toegewerkt 

naar zowel een verruimd begrip van een bedrijf alsmede het goede bestuur dat daarbij zou 

kunnen horen. Vanuit deze inzichten zal vervolgens nog eenmaal gereflecteerd worden op de 

situatie bij Deliveroo. 

 

 
19 Verbrugge, A. (2013). Staat van verwarring: het offer van liefde. Amsterdam: Boom. 
20 Verbrugge, A. (2004). Tijd van onbehagen: filosofische essays over een cultuur op drift. Amsterdam: SUN. 



 

  

 

Hoofdstuk 1: het neoliberale begrip van een bedrijf  

Om een antwoord te vinden op de vraag ‘wat is goed bestuur van een bedrijf?’ moet allereerst 

duidelijk worden wat men verstaat onder het begrip ‘bedrijf’. Zoals in de inleiding duidelijk werd, 

bestond er een verschil in hoe werknemers hun rol binnen Deliveroo zagen en hoe de 

leidinggevende top van het bedrijf deze rol zag. Er bleek zelfs een rechter aan te pas te moeten 

komen om dit verschil in mening met een gerechtelijke uitspraak te beslechten. Om te begrijpen 

hoe dit zover heeft kunnen komen, is het van belang om te onderzoeken welke ideeën hieraan 

ten grondslag liggen. Blijkbaar had Deliveroo een bedrijfsstructuur voor ogen die uitermate 

nadelig uitpakte voor zijn werknemers. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat deze ideeën zomaar uit 

de lucht zijn komen vallen. In dit hoofdstuk zal ik betogen dat deze nauw verwant zijn aan en 

voortkomen uit het neoliberale gedachtegoed. Om beter grip te krijgen op de motieven die hierin 

meespelen, is het van belang om het neoliberaal gedachtegoed of paradigma eerst in grote lijnen 

uit te leggen.  

In paragraaf 1.1 geef ik daarom dit economische paradigma weer op macro-economische 

niveau en onderscheid de dominante ideeën die daarin voorkomen. In paragraaf 1.2 analyseer ik 

de consequenties op mesoniveau. Wat zijn de implicaties van het neoliberale paradigma voor het 

bedrijf zelf? Hoe staan werkgevers tegenover mensen in loondienst? Hieruit zal een beeld 

ontstaan hoe een bedrijf in neoliberale zin wordt begrepen. In paragraaf 1.3 bespreek ik 

vervolgens eerst kort de connectie tussen het neoliberalisme en de platformeconomie in het 

algemeen, om vervolgens aan de hand van de opgedane inzichten te beargumenteren dat de 

Deliveroo-casus overeenkomt met een neoliberale manier van bedrijfsvoering. Sterker nog, het 

zal blijken dat een platformbedrijf als Deliveroo als een radicalisering van het neoliberale 

paradigma kan worden beschouwd waarbij het bedrijf alleen nog maar wordt begrepen vanuit de 

markt. 

De aangespannen rechtszaak tegen het bedrijf Deliveroo illustreert bovendien dat dit erg 

onwenselijk is vanuit het Nederlandse recht. Daarnaast werpt het ook morele en sociaal-

maatschappelijke vragen op over hoe een bedrijf zou moeten functioneren. Dit zal dan ook de 

overgang vormen naar hoofdstuk 2 waar ik aan de hand van Robert Solomon de neoliberale 

bedrijfsopvatting bekritiseer en een ruimer begrip van het bedrijf uiteen zal zetten.  
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§1.1. Het neoliberale begrip van economie en samenleving. 

Het neoliberalisme is een macro-economisch paradigma dat sinds de jaren ‘80 wereldwijd in alle 

belangrijke economische instituties de dominante denkwijze is geworden voor het macro 

economisch beleid.21 Neoliberalisme is echter niet enkel een economisch paradigma maar tevens 

een politieke stroming waarin gesteld wordt dat het individu zo vrij mogelijk gelaten moet 

worden. Deze individuele vrijheid geeft mensen de maximale stimulans en motivatie om hun 

ondernemende vaardigheden aan te wenden teneinde hun eigenbelang te maximaliseren. Het 

achterliggende idee hierbij is dat wanneer iedereen zijn of haar eigenbelang maximaliseert, ook 

het algemeen belang het best gediend wordt. Op macro-economisch niveau hoort daar een 

institutionele orde bij die wordt gekenmerkt door strikte privé-eigendomsrechten en 

(internationale) vrijhandel.22 Dit impliceert een overheidsbeleid waarbij concurrentie op de markt 

wordt gestimuleerd door middel van deregulering en privatisering. Waar nog geen private markt 

bestaat – waar het bijvoorbeeld gaat om gemeenschappelijk land, watervoorzieningen, 

onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid of milieuvervuiling – dient deze gecreëerd of 

gestimuleerd te worden.23 

 De wortels van het neoliberalisme als politiek-economisch gedachtegoed zijn te vinden in 

het klassieke liberalisme. John Locke wordt beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers 

hiervan.24 In zijn filosofie en het daaruit voorkomende liberalistische gedachtegoed wordt de 

nadruk gelegd op vrijheid; het liberalistische credo is dan ook vrijheid van het individu. Het 

neoliberalisme is dus niet zomaar een economisch paradigma, maar een politiek economische 

stroming met zekere ideeën over het leven en hoe dit geleefd zou moeten worden. 

 
21 Harvey, D. (2007). Neoliberalism as creative destruction. The annals of the American academy of political and 

social science, 610(1), 21-44. “the advocates of the neoliberal way now occupy positions of considerable 
influence in education (the universities and many ‘think tanks’), in the media, in corporate boardrooms and 
financial institutions, in key state institutions (treasury departments, the central banks), and also in those 
international institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade 
Organization (WTO) that regulate global finance and trade. Neoliberalism has, in short, become hegemonic as a 
mode of discourse It has pervasive effects on ways of thought to the point where it has become incorporated 
into the common-sense way many of us interpret, live in, and understand the world.” 
22 Idem. “Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that 

human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an 
institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade. The role 
of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices.” 
23 Idem. 
24 Gaus, Gerald, Courtland, Shane D. and Schmidtz, David, "Liberalism", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.) 



Hoofdstuk 1: het neoliberale begrip van een bedrijf       17 

 

 Toch zijn het andere denkers geweest die dergelijke liberale ideeën over vrijheid in een 

grotere economische context hebben proberen uit te werken. Een belangrijke naam hierin is 

Adam Smith.25 Met Smith kan er voor het eerst gesproken worden over een liberale economie. 

Ideeën over de optimale benutting van de productiemiddelen in relatie tot verschillende 

marktmechanismen worden door hem scherp geformuleerd. In een vrije markt zouden actoren, 

partijen en bedrijven primair verwikkeld zijn in een onderlinge concurrentiestrijd. Indien deze 

concurrentiestrijd zo min mogelijk wordt belemmerd door externe factoren – bijvoorbeeld door 

overheidsingrijpen of bemoeienis van vakbonden – zou dit tot het optimale marktevenwicht 

tussen vraag en aanbod leiden. Enkel dan kan de hoogst mogelijke groei gerealiseerd worden 

waardoor ook de welvaart toeneemt. Het evenwicht zou dan als het ware op een ‘natuurlijke 

wijze’ tot stand komen en wordt daarom ook wel de ‘onzichtbare hand’ van de markt 

genoemd.26,27 

 Nobelprijswinnend econoom Friederich Hayek wordt gezien als de vader van de herleving 

van liberaal economische ideeën in de 20e-eeuw, het begin van de neoliberale periode. In zijn 

werk The road to serfdom, laat hij zich kritisch uit over elke vorm van gepland economisch 

beleid.28 Ingrijpen in de markt, zo stelde hij, zorgt voor een verstrekkende vorm van inefficiëntie. 

Het is namelijk onmogelijk om over volledige informatie te beschikken waarin prijzen en 

productiemiddelen op de juiste manier gestuurd zouden kunnen worden zodat het iedereen ten 

goede komt. De enige juiste prijs die tot stand komt is de prijs die door de markt wordt bepaald.29 

Hayek pleit daarom voor een markt vrij van haast elke restrictie. Alleen dan kunnen er eerlijke 

prijzen en een optimale inzet van de productiemiddelen tot stand komen.30 

 Financieel econoom Milton Friedman ontwikkelt deze lijn van denken door als onderdeel 

van de ‘Chicago school of economics’. Hij heeft grote invloed gehad op de hedendaagse vorming 

van de economische institutionele orde. Zijn pleidooi voor een ongereguleerd bancair systeem is 

 
25 Smith, A. (1776). An inquiry into the wealth of nations. Strahan and Cadell, London. 
26 Fleischacker, Samuel, "Adam Smith's Moral and Political Philosophy", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.) 
27 Daarbij kan opgemerkt worden dat Smith zijn ‘Wealth of Nations’ aanvulde met een ander door hem 

geschreven boek, namelijk ‘A theory of Moral Sentiments’. De gedachte was dan dat een markt alleen kan 
functioneren wanneer gedragen wordt door een gedeeld moraal in de samenleving. Desalniettemin is Smiths 
vrijemarktmechanisme bij het begrijpen van de economie algemeen geaccepteerd 
28 Hayek, F. (1944), The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago. 
29 Idem. pp. 51-52. 
30 Hayek, F. A. (1960). The Constitution of Liberty. University of Chicago Press, Chicago, p.63. “Only prices 

determined on the free market will bring it about that demand equals supply” 
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daar een goed voorbeeld van.31 Zijn werk ‘Capitalism and Freedom’ vormt de basis van zijn 

neoliberale denken.32  Daarbij raken de politieke idealen van het liberalisme op de achtergrond 

en werkt hij voornamelijk een economisch systeem uit dat de politieke neoliberale waarde als 

gegeven neemt. Friedman wordt gezien als de voornaamste aanjager van het monetarisme, een 

macro-economisch beleid dat ervan uitgaat dat de economische groei bovenal afhankelijk is van 

de beschikbaarheid van geld. Het monetarisme is de tegenhanger van fiscaal beleid waarbij de 

opvatting gemeengoed is dat de meest effectieve manier om de economie te sturen tot stand 

komt door overheidsuitgaven en belasting regelgeving. In tegenstelling tot het fiscaal beleid, 

waarbij de staat de markt probeert te sturen, pleit Friedman voor een maximale bevrijding van 

de markt door overheidsingrijpen te minimaliseren tot monetair beleid.33,34 

De markt is in Friedmans economisch neoliberalisme een amoreel domein waar bedrijven 

vrijuit moeten kunnen concurreren. Winst is hierbij dé indicatie van de efficiëntie waarmee een 

bedrijf zijn aanbod afstemt op de vraag.35 Met het maximaliseren van de winst en dus de 

aandeelhouderswaarde, zorgen bedrijven voor de optimalisatie van de productiemiddelen van de 

samenleving. Een uitkomst die nooit door centraal gestuurd overheidsbeleid tot stand kan 

komen. Het maximaliseren van het eigenbelang resulteert daarmee in een maximalisatie van het 

algemeen belang.36 Met Friedman is de liberale filosofie, als wijze van samenleven, omgevormd 

tot een economisch paradigma, waarin extra aandacht voor vragen die betrekking hebben op 

vormen van moraliteit of sociale verantwoordelijkheid geen rol spelen. In deze neoliberale logica 

wordt het creëren van welvaart opgevat als het louter nastreven van het eigenbelang. 

Koopgedrag en consumptiepatronen bepalen uiteindelijk of bedrijven wel of niet goed 

handelen.37 Zouden bedrijven volkomen immoreel te werk gaan en daarmee ingaan tegen de 

wens van de consumenten, dan zouden zij simpelweg failliet gaan. Daar is geen extra maatstaf 

 
31 Friedman, M, (1962), “Should There Be an Independent Monetary Authority?” in Leland B. Yeager (ed.), In 

Search of a Monetary Constitution, Cambridge, MA: Harvard University Press, 219–43. 
32 Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Friedman. Chicago: University of Chicago. 
33 Brunner, K., & Meltzer, A. H. (1972). Friedman's monetary theory. Journal of Political Economy, 80(5), 837-

851. 
34 Kaldor, N. (1970). The new monetarism. Lloyds Bank Review, 97(1), 18. 
35 Keller, A. C. (2007). Smith versus Friedman: Markets and ethics. Critical Perspectives on Accounting, 18(2), 

159-188: modern business theory, as represented by this neoclassical economic paradigm, has established a 
moral code for business based on efficiency of outcome and the assumed link of efficiency to self-interested 
behavior. The result is markets as the arbitrators of ethical outcomes, and profit maximization as the ultimate 
moral code. 
36 Idem. 
37 Idem. 
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van verantwoordelijkheid of moraal voor nodig. Op deze wijze zou de markt zichzelf reguleren en 

zouden excessen automatisch worden uitgebannen. 

 

§1.2 Bedrijven in de neoliberale orde. 

Naast zijn macro-economische inzichten is Milton Friedman bekend om zijn neoliberale 

interpretatie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf. De titel van zijn 

bekendste essay spreekt wat dat betreft boekdelen: ‘The social responsibility of business is to 

increase its profits’.38 Over echte verantwoordelijkheid kan, volgens Friedman, bij een bedrijf niet 

gesproken worden: (…) “only people have responsibilities. A corporation is an artificial person and 

in this sense may have artificial responsibilities, but ‘business’ as a whole cannot be said to have 

responsibilities, even in this vague sense.”39 Mensen die de verantwoordelijkheid hebben voor 

een bedrijf zijn de individuele eigenaren of het bestuur dat aangesteld is, maar er bestaat volgens 

hem niet zoiets als ‘verantwoordelijkheid van een bedrijf’. Een bedrijf dient zich aan de wet te 

houden en te allen tijde de winst te maximaliseren.  

 In dit paper geeft Friedman verder een beschouwing over de morele verantwoordelijkheid 

van het bestuur van een bedrijf. Hij stelt dat het bestuur is aangesteld door de eigenaren om hun 

belangen te dienen. In het artikel benadrukt Friedman de conclusie van zijn eerdergenoemde 

boek: het bestuur van een commercieel bedrijf is louter verantwoordelijk voor het 

vertegenwoordigen van het belang van de eigenaren en het maximaliseren van de winst en 

aandeelhouderswaarde. Dit is niet zomaar een doel, maar een morele verplichting.  

 In Friedmans neoliberale antwoord op de vraag ‘wat is een bedrijf?’ zouden we kunnen 

stellen dat een bedrijf louter een artificieel juridische rechtspersoon is dat binnen een amorele 

markt opereert en gericht is op winstmaximalisatie. 40 Het bedrijf wordt door Friedman dus extern 

gedefinieerd door middel van zijn rol in de markt. Het doel en de werking van het bedrijf worden 

door hem in een parallelle samenhang begrepen met de neoliberale ordening van de economie. 

Daar vindt geen discussie plaats over bijvoorbeeld de relatie tussen werknemer- en 

werkgeverschap, de inhoudelijk betekenis van arbeid of de morele verplichtingen van het 

bestuur. De enige verplichtingen die het bedrijf heeft volgens Friedman zijn wettelijke 

 
38 Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its profits. The New York Times 

Magazine. 
39 Idem.  
40 Idem. 
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verplichtingen. De winst is een beloning voor een efficiënt gebruik van de productiemiddelen. 

Goed bestuur is niets anders dan het managen van de optimale inzet van de productiemiddelen.  

 

§1.3 De platformeconomie als summum van het neoliberale denken 

Dat brengt ons tot de vraag hoe dit neoliberale paradigma zich nu specifiek tot platformbedrijven 

en in het bijzonder Deliveroo verhoudt. Volgens verschillende auteurs organiseren de 

platformbedrijven die recentelijk zijn opgekomen zich uitdrukkelijk naar het neoliberale 

paradigma.41,42,43 Volgens Pasquale kan deze ontwikkeling langs twee narratieven worden 

begrepen. In het eerste positieve, narratief wordt de opkomst van platformbedrijven als een zeer 

gunstige ontwikkeling gezien door de neoliberale economen.44 Dat komt vooral omdat 

platformbedrijven zorgen voor een sterke toename in concurrentie, waardoor een betere prijs-

kwaliteitverhouding voor producten of diensten ontstaat. Uiteindelijk komt dit dan weer ten 

goede aan de consument.45 Daarnaast zorgen platformbedrijven voor een sterke afname van de 

transactiekosten en zouden zij bovendien voor meer economische kansen zorgen voor bedrijven 

om toe te treden tot de markt. Martin bevestigt deze visie op de platformeconomie en stelt dat 

deze doorgaans leidt tot meer economische kansen, een meer duurzame vorm van consumptie, 

een weg naar een decentrale, gelijkwaardige en duurzame economie, en een meer efficiënte 

markt.46  

Dit verhaal heeft volgens Pasquale ook een keerzijde. Hij benadrukt, net als een aantal 

andere auteurs, dat de sociaal-maatschappelijk implicaties van het neoliberale bedrijfsbegrip niet 

onproblematisch zijn.47 Ook Morozov uit zijn zorgen. Hij noemt de platformeconomie een vorm 

van ‘neo-liberalism on steroids’.48 Platformbedrijven zorgen voor een commercialisering van 

aspecten van het leven die voorheen buiten het domein van de markt vielen. Een particuliere 

personenauto wordt een taxi, een woonhuis wordt een mogelijke ‘hotelkamer’ en sociale 

 
41 Pasquale, F. (2016). Two narratives of platform capitalism. Yale L. & Pol'y Rev., 35, 309. 
42 Martin, C. J. (2016). The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal 

capitalism?. Ecological economics, 121, 149-159.  
43 Morozov, E., (2013, 14 oktober). The 'sharing economy' undermines workers rights, Financial Times. 
44 Idem.  
45 Pasquale, F. (2016). Two narratives of platform capitalism. Yale L. & Pol'y Rev., 35, 309. 
46 Martin, C. J. (2016). The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal 

capitalism?. Ecological economics, 121, 149-159 
47 Pasquale, F. (2016). Two narratives of platform capitalism. Yale L. & Pol'y Rev., 35, 309. 
48 Morozov, E., (2013, 14 oktober). The 'sharing economy' undermines workers rights, Financial Times. 
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interactie wordt verkoopbare data. Maar ook menselijke arbeid, zoals bij de fietskoeriers van 

Deliveroo, wordt gepercipieerd als louter productiemiddel dat in onderlinge concurrentie 

maximaal efficiënt moet worden aangewend.  

Pasquale stelt dat in platformbedrijven bestaande ongelijkheden worden vergroot 

doordat de collectieve onderhandelingspositie van werknemers wordt verzwakt. Zij zijn niet 

langer gezamenlijk werknemers van het bedrijf maar individuele dienstverleners die met elkaar 

moeten concurreren. Dit heeft als gevolg dat hun positie onzekerder wordt. Ook ondermijnen 

platformbedrijven de groei van werknemers door de lonen te verlagen om goedkoper te zijn dan 

hun concurrenten, terwijl werknemers met elkaar concurreren om überhaupt nog genoeg werk 

te hebben en dus genoodzaakt zijn de lagere prijs voor hun eigen dienst te accepteren.49 

Laagbetaald werk op oproepbasis dwingt werknemers om constant klaar te moeten staan voor 

een dienst, om maar niets te missen. Tevens stelt Pasquale dat ‘werknemers’ een groot verlies 

van autonomie kunnen ervaren doordat zijn geheel afhankelijk zijn van de concurrentie dynamiek 

op de platformen. De kenmerken die hij onderscheidt lijken bovendien van toepassing op de 

fietskoeriers van Deliveroo. Zo kosten zij het minst als zzp’ers en hun diensten worden 

geoptimaliseerd hen enkel te betalen per bezorging. Zij worden tegen elkaar uitgespeeld, moeten 

altijd paraat staat binnen de door hun aangemelde dagdelen en van samenwerking en 

collegialiteit is geen sprake. Kenny en Zysman gaan zelfs zo ver om de vergelijking te maken tussen 

de platformen en de machtige fabriekseigenaren ten tijde van de industriële revolutie.50 Het is 

verontrustend dat de dagelijkse realiteit van Deliveroo-fietskoeriers in de buurt van de 

daglonende arbeider komt. 

Het neoliberale denken lijkt aldus tot een nieuw hoogtepunt te komen met de opkomst 

van platformbedrijven. Het neoliberale idee van goed bestuur als optimaal efficiënte inzet van 

productiemiddelen en daarmee een streven naar de maximalisatie van de winst roept vele vragen 

op. Dit zijn voornamelijk vragen vanuit de interne dynamiek van een bedrijf. Moeten werknemers 

louter beschouwd worden als productiemiddelen? Wat is de aard van de werknemer-

werkgeverschap relatie? En is dit wel de manier waarop op een goede manier met mensen binnen 

de bedrijfscontext moet worden omgegaan?  

 
49 Idem.  
50 Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. Science and technology, 32(3), 61. “ We 

are in the midst of a reorganization of our economy in which the platform owners are seemingly developing 
power that may be even more formidable than that of the factory owners in the early industrial revolution.” 



Hoofdstuk 1: het neoliberale begrip van een bedrijf       22 

 

 Als we het gevoerde beleid van Deliveroo kunnen beschouwen als een logisch 

gevolg van de ideeën die voortvloeien uit een neoliberaal paradigma dan is het van belang om te 

onderzoeken hoe dit begrip verruimd kan worden. Zodoende proberen we tegemoet te komen 

aan de eisen van het recht, maar ook aan de zorgen die vanuit een moreel en sociaal-

maatschappelijk perspectief zichtbaar worden. Dat belang mag niet worden onderschat. Het lijkt 

een waarschijnlijk scenario dat we steeds meer platformbedrijven zullen zien ontstaan. De 

ervaring leert dat verandering een constante is en dat het wegzetten of verbieden van deze 

veranderingen onbegonnen werk is. Dat toont de noodzaak om op zoek te gaan naar een 

verruimd begrip van een bedrijf. Op dit onderzoek zal ik mij nu verder richten. In het volgende 

hoofdstuk zal ik met bedrijfsethicus Robert C. Solomon hiertoe een eerste aanzet geven. 

 



 

  

 

Hoofdstuk 2: een verrijking van het Neoliberale 

bedrijfsbegrip met Robert C. Solomon 

In het vorige hoofdstuk heb ik aan de hand van de Deliveroo-casus geschetst welke consequenties 

het neoliberale paradigma kan hebben voor de interne dynamiek van een bedrijf. Daarin is naar 

voren gekomen dat dit onder meer problematische gevolgen heeft voor de positie van de 

werknemer. Dat hangt samen met hoe het bedrijf binnen het neoliberale paradigma wordt 

begrepen. In dit hoofdstuk ga ik aan de hand van Solomon dit bedrijfsbegrip verruimen.  

Ik vang dit hoofdstuk aan met een korte introductie van Robert Solomon. In 2.1 bespreek 

ik zijn werk en de positionering van zijn hoofdwerk Ethics and Excellence. Daarop voortbordurend 

lever ik in paragraaf 2.2 een kritiek op het neoliberale bedrijfsbegrip. Hiertoe bespreek ik vier 

metaforen die Solomon in zijn werk uiteenzet. Vervolgens staan in paragraaf 2.3 nog twee 

metaforen centraal, waarin Solomons eigen positie naar voren komt. Hoe zouden we een bedrijf 

en de rol van werknemers wél moeten begrijpen? Aldus ontstaat er een alternatief antwoord op 

de vraag: ‘wat is een bedrijf?’. Hierna herneem ik in paragraaf 2.4 de gedachtegang in relatie tot 

de vraag naar goed bestuur. Deze zal verdere verkend worden in hoofdstuk 3. 

 

§ 2.1 Robert C. Solomon 

Robert C. Solomon was een Amerikaanse hoogleraar filosofie (1942 - 2007 †). Het grootste deel 

van zijn carrière, ±30 jaar, heeft hij lesgegeven aan The University of Texas. Solomons filosofische 

denken is met name gegrond in de continentale traditie, waarbij de nadruk ligt op Hegel, 

Nietzsche en de twintigste-eeuwse existentialisten. In zijn eigen werk werd hij voornamelijk 

geïnspireerd door de aristotelische filosofie en richtte hij zich op (bedrijfs)ethiek. Daarnaast 

ontwikkelde hij onder andere een emotietheorie in zijn werk The Passions - Emotions and the 

meaning of life.51 De titel van dit werk is tekenend voor de thematiek in Solomons oeuvre. De 

rode draad in zijn werk over ethiek en emoties wordt namelijk gevormd door zijn zoektocht naar 

een antwoord op het moderne nihilisme. Solomon verwoordt zijn zorgen als volgt: “I am afraid 

we are losing the real virtues of living life passionately, our sense of taking responsibility for who 

 
51 Solomon, R. C. (1993). The passions: Emotions and the meaning of life. Hackett Publishing. 
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you are, the ability to make something of yourself and feeling good about life.”52 Centraal in zijn 

denken staat een zoektocht naar de bronnen van betekenis en bezieling in het moderne leven. 

Daarin is een sterke verwantschap met de aristotelische ethiek te zien: ook daar staat immers de 

vraag naar het gelukkige leven centraal. Voor Aristoteles was het gelukkige leven een uitkomst 

van een handelend leven, niet in economische zin, maar in de zin van een actief leven waarin men 

zich als deugdelijk persoon kan ontplooien en het bijdragen aan de goede ordening van de 

gemeenschap.  

 Dit is het kader waarin Solomons bedrijfsethische werk gesitueerd moet worden. Solomon 

vraagt zich bijvoorbeeld af waartoe een bedrijf eigenlijk bestaat en waarom men elke dag naar 

het werk gaat. Daarbij acht hij een antwoord in de trant van ‘om geld te verdienen’ te mager. 

Mensen zijn emotionele wezens met sociale behoeftes en daarbij is werk een belangrijke uiting 

van identiteit, creativiteit, gevoel voor verantwoordelijkheid en trots.53 Solomons these is dat een 

eenzijdig ideaal van winstmaximalisatie hier volledig aan voorbij gaat. Menselijke arbeid wordt 

dan beschouwd als een van de vele productiemiddelen. Dit zorgt voor een algemene vervlakking 

van het menselijke leven. 

 In zijn werk wordt de aristotelische invloed ook zichtbaar in de methode. Ethiek is volgens 

Solomon niet zomaar het filosoferen over wat goed of fout is. Het betreft het expliciteren van een 

begrip van het geheel – de context – waaruit men kan articuleren wat goed, fout en betekenisvol 

is in een specifieke situatie. Ethiek is het begrijpen en verwoorden van wat ons drijft en geeft een 

antwoord op de vraag omwille waarvan we doen wat we doen.54 Ethiek in het algemeen gaat over 

een gemeenschappelijke idee van zin – door Solomon uitgedrukt als ‘purpose’ – waaruit het 

individuele handelen betekenis krijgt. Bedrijfsethiek is voor Solomon niet een vorm van 

 
52 Pallotta,T. (Producent), Smith, J.(Producent). Linklater, R. (Regisseur). (2001). Waking Life (Film). United 

States: Fox Searchlight Pictures. Waarin Solomon zichzelf vertolkt en stelt: “I'm afraid we're losing the real 
virtues of living life passionately, sense of taking responsibility for who you are, the ability to make something 
of yourself and feeling good about life.” 
53 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 185. “In the case of business and economics, this means that our vision should take in the whole of 
human nature and society, not just profits, cost and benefits and the law of supply and demand, business is not 
an isolated enterprise, and to insist that it is so, is only to support and strengthen the attack on business as an 
antisocial activity. The aristotelian approach to business, by contrast, is ultimately nothing other than the 
recognition of business as an integral part of the larger society.”  
54 Idem. p. 5. What the study of ethics provides is not new knowledge, much less a belated attempt to teach 

the difference between right and wrong, but a renewed sense of purpose and vision. 
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‘compliance’55 – het naleven van de extern opgelegde regels –, maar een zelfonderzoek naar de 

intrinsieke normen en waarden van het bedrijf als collectief van mensen. Dit zelfonderzoek is een 

uitdrukking van de identiteit en het idee van zin dat daarmee samenhangt. Dat deze begrippen 

verder gaan dan persoonlijke zingeving en in wezen een belangrijke rol spelen voor de 

winstgevendheid van een bedrijf, is een van de belangrijke denklijnen in Ethics and Excellence.  

 

§2.2 Een bedrijf begrepen vanuit zijn sociaal-morele dimensie 

Solomon verzet zich in zijn werk tegen het neoliberale paradigma zoals dat in het vorige hoofdstuk 

is uitgewerkt. In deze paragraaf zal ik zijn positie op hoofdlijnen weergeven. Dit doe ik aan de 

hand van vier metaforen. Deze metaforen worden veel gebruikt om de dynamiek van een bedrijf, 

zowel intern als tussen bedrijven, te beschrijven. Het zijn zogezegd manieren om het bedrijf en 

het bedrijfsleven op fundamenteel niveau te begrijpen. Bij deze bespreking wordt zichtbaar dat 

in het neoliberale denken over bedrijven telkens de sociale-morele dimensie op de achtergrond 

raakt. De bespreking van deze metaforen zal uitwijzen dat de neoliberale logica ongeschikt is om 

het bedrijf in zijn volledigheid te begrijpen. Met deze bespreking zal een eerste schets ontstaan 

van een verrijkt antwoord op de vraag ‘wat is een bedrijf?’. 

 

§2.2.1 De wet van de sterkste en het ideaal van concurrentie.  

De eerste metafoor die Solomon bespreekt stelt economische verhoudingen voor als een 

darwinistische ‘survival of the fittest’. Daarbij wordt de economie uitgedrukt in termen als “a 

jungle, a fight for survival, a dog-eat-dog-world, kill or be killed or a game simply defined by 

winners and losers.”56 Het bedrijfsleven vormt dan bovenal een strijdtoneel waarin alles 

geoorloofd is om te overleven of winnen. In deze strijd is geld de score waarmee winnaars worden 

onderscheiden van verliezers.57,58  

De oorzaak hiervan ligt volgens Solomon in de verabsolutering van het winstmotief.59 In 

zijn ervaring als docent en bedrijfsadviseur ontwaart hij  een centrale houding bij studenten en 

 
55 Compliance is ook een gangbare term in het Nederlandse bedrijfsleven en daarom heb ik ervoor gekozen 

deze in het Engels te laten staan. 
56 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 23. 
57 Idem. p. 49. 
58 Idem. p. 121. ‘doing well’ is by no means limited to making profits. Profits are not even an adequate way of 

‘keeping score.’ 
59 Idem. p. 36 en p. 67. 
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bestuurders die hij aanduidt met de term ‘abstracte hebzucht’. 60 Hiermee doelt hij op een 

vergaande obsessie om enkel oog te hebben voor het resultaat onder de streep.61 Dit is een 

houding die vandaag de dag, ondanks het aan terrein winnende debat over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, nog steeds de boventoon voert in vele bedrijven.62  Solomon 

beschouwt abstracte hebzucht als een algemeen blind verlangen naar rijkdom, zonder dat 

rijkdom verder ingevuld wordt met concrete verlangens. Hierbij ontbreekt elk antwoord op de 

vraag omwille waarvan. Abstracte hebzucht is een hebzucht zonder verlangens en mist een 

inbedding in het concrete menselijke leven. 63,64 Dit komt overeen met het neoliberale idee dat 

het bedrijf als primaire doelstelling heeft om winst te maximaliseren maar geenszins wordt 

gesproken over de wijze waarop of waartoe dit plaats moet vinden, zoals ik dat in paragraaf 1.1 

uiteen heb gezet.  

 Volgens deze logica is het werk en het bedrijfsleven een constante strijd om geld, in plaats 

van een plaats waar betekenisvol invulling kan worden gegeven aan het dagelijks leven.65 Met de 

verabsolutering van het winstmotief blijft alleen nog de concurrentiestrijd over. Natuurlijk kan 

niet ontkend worden dat er een concurrentiestrijd bestaat of dat deze geen plek heeft in de 

economie. Intern vindt deze plaats als een strijd omwille van persoonlijk gewin, macht of aanzien. 

Extern vindt deze plaats als een strijd om het bestaan. Concurrentie is essentieel voor een 

gezonde economie, maar het is een misvatting om het bedrijf en het bedrijfsleven alleen maar in 

 
60 Idem. pp. 34-36. 
61 Ik zouden dit kunnen verwoorden als een obsessie met winst maar zoals uit de onderstaande verhandeling 

zal blijken is winst nogal een problematische term. 
62 Agarwal, Bersin, Gaurav, Schawartz, & Volini, 2019. The rise of the social enterprise. 
63  Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford 

University Press. p. 33. “Abstract greed, is geed without desire.” Verder expliciteert Solomon: “It is, in a bad 
phrase, greed without lust, greed learned but not comprehended. Indeed, there isn’t even any real desire, just 
the brain washed sense that this is what one ought to want.” 
64 Idem. p. 36. “It’s not a natural desire. It is spectacular just in the fact that is it so cut off from any natural 

desire, our need for other people, for self-respect, our need for relaxation and social harmony and even our 
need for stimulation and challenge” 
65 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 37: ‘’But what is especially upsetting about “abstract greed” is just what is so innocent about it, that it 
has nothing to do with real wants, real needs, or real expectations, and in fact militates against them, making 
the workplace not a joint venture defined at its best by the game like virtues of good sportsmanship, teamspirit 
and mutual fun but, at its worst, a cutthroat, competitive nightmare.” 
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termen van concurrentie en ongelimiteerde strijd te begrijpen.66 In plaats hiervan bestaat er 

zoiets als een gezonde, eerlijke, constructieve, positieve en inspirerende concurrentie.67 

Hoe competitief de strijd ook mag lijken, deze rust altijd op een fundament van gedeelde 

belangen en impliciete gedragsregels, aldus Solomon. De competitie vindt namelijk niet plaats in 

een mythologische ‘jungle’, maar middenin de samenleving waar het bedrijf invloed op heeft én 

waarvan het afhankelijk is.68 De concurrentiestrijd is dan ook geen directe strijd van bedrijf tegen 

bedrijf, maar een indirecte strijd waarin gestreden wordt om wie het beste  de behoefte van de 

samenleving invult.69 Daarbij fungeert concurrentie als een constante waarschuwing om het 

beste uit onszelf te halen: er liggen altijd rivalen op de loer.70 Maar voor het bedrijf is dit geen 

strijd met de ander, maar een strijd met zichzelf om constant boven zichzelf uit te stijgen.71 

“Competition is a matter of motivation and social interaction. (...) It encourages excellence, 

innovation, efficiency and productivity, and not merely keeping ahead of (or elimination) the 

competition.”72 

  De concurrentiestrijd in het bedrijfsleven, in tegenstelling tot de mythologische jungle, is 

eerst en vooral een coöperatieve aangelegenheid.73 Het veronderstelt een kader van wederzijds 

gedeelde belangen, namelijk het invullen van dezelfde behoeften en noden van de samenleving.74 

Hiervoor wordt een complex coöperatief geheel van wederzijds vertrouwen verondersteld, dat 

niet alleen intern in het bedrijf, maar ook in een netwerk van leveranciers, dienstverleners, 

klanten en investeerders bestaat.75 In dit geheel zijn concurrenten “fellow seekers after a 

common prize”.76 Hierbij behelst de prijs het zijn van een productief en betekenisvol onderdeel 

zijn van de maatschappij.  

 
66 Idem. p. 26. “Competition is essential to capitalism, but to misunderstand this as unbridled competition is to 

undermine ethics and misunderstand the nature of competition too.” 
67 Idem. p. 68. “Business competition by contrast offers is the best examples of the former, in which 
competition serves as a spur to one’s own excellence an incentive to improve.” 
68 Idem. p. 26. “how competitive a particular industry may be, it always rests on a foundation of shared interest 
and mutually agreed upon rules of conduct, and the competition takes place not in a jungle but in a society that 
is presumably both serves and depends upon.” 
69 Het ‘beste’ in economisch zin is doorgaans een subjectief oordeel, toch kan de strijd tussen bedrijven goed 
begrijpen worden als een objectieve strijdt om de beste prijs/kwaliteit verhouding. 
70 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 
Press. p. 67. 
71 Ibidem. “competition is a matter of motivation and social interaction.”  
72 Idem, pp. 67-68. 
73 Idem. p. 26. “Business life, unlike life in the mythological jungle, is first of all fundamentally cooperative.” 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
76 Idem. p. 70. 
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§2.2.2 Mechanisering van het bedrijf en het ideaal van efficiëntie  

Een tweede belangrijke metafoor is het begrip van een bedrijf en het bedrijfsleven als een 

machine.77 Deze metafoor vindt zijn oorsprong in de Verlichting en is ook vandaag de dag nog 

springlevend. Men spreekt nu alleen niet meer over stoommachines en natuurkundige wetten, 

maar over computers en software. ‘Input’ vervangt kennis, plannen worden 'programma’s', 

menselijke relaties worden 'interfaces', ‘linking pins’ of onderdelen van een netwerk. Ook begint 

men de werking van de hersenen en psyche te beschrijven in computertaal met termen als 

overlopend werkgeheugen, ‘downtime’ en ‘glitches’.78 

 Wat problematisch is aan de metafoor van de machine is dat er een ideaal van efficiëntie 

in schuilt. Machines en computers worden ontworpen om zo snel en nauwkeurig mogelijk een 

vaste invoer te verwerken tot een vooraf bepaalde uitkomst. Net als concurrentie heeft efficiëntie 

een belangrijke plek binnen het bedrijf79, maar de plek en functie daarvan moeten wel op de juiste 

manier begrepen worden in relatie tot het geheel. In de machinale werkelijkheid staat een 

efficiënt proces gelijk aan een effectief proces. Effectief betekent dat de juiste dingen gedaan 

worden, oftewel het ‘wat’, terwijl efficiënt wil zeggen dat de dingen juist gedaan worden, oftewel 

het hoe.80 “Efficiency is not the same as effectiveness, and the latter, unlike the former, 

presupposes complex goals and purposes rather than simple measurable functions.”81 In de 

wereld van de machine wordt zowel ‘het hoe’ als ‘het wat’ bepaald door het vaststaande proces 

dat door de mens ontworpen is. Het meest efficiënte is per definitie het meest effectieve. Het 

doel is statisch en staat niet ter discussie, deze is immers vooraf bepaald. 

De wereld van de machine is daarmee ook een wereld die in de dimensies van tijd en 

ruimte volledig mathematisch uit te drukken is en uitsluitend begrepen kan worden in 

 
77 Solomon, R. C. (1993). The passions: Emotions and the meaning of life. Hackett Publishing. pp. 77-88 De 

mechanische interpretatie is niet alleen voorbehouden is aan organisaties maar staat ook veelal aan de basis 
staat voor ons begrip van de menselijke psyché Solomon. 
78 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 29. 
79 Zoals eerder besproken heeft elk bedrijf een noodzaak om winst te maken. Daarbij bestaat een relatie tussen 

een het vermogen om winst te maken en de efficiëntie van het geheel. Een hoge mate van efficiëntie draag bij 
aan het vermogen om winst te kunnen maken, maar deze is dus te allen tijde ondergeschikt aan de 
definiërende bedoeling van het bedrijf.  
80 Drucker, P. (2012). The practice of management. Routledge: “Efficiency is doing things right; effectiveness is 

doing the right things“ 
81 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 30. 
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berekenbare termen als doorlooptijden, inputeenheden of conversieverhoudingen. De economie 

en het bedrijf zijn daarentegen niet volledig mathematisch te duiden. Solomon illustreert de 

ironie van dit idee: “After all, the nice thing about machines is that (when they work) they just do 

what they are supposed to do. They don’t complain. They don’t get bored. They don’t have 

frustrated ambitions. They don’t get hurt. They can always be repaired or replaced. They don’t 

have to be talked to or, worse, listened to with sympathy.”82 In andere woorden: de 

aantrekkingskracht van de machinemetafoor bestaat voornamelijk uit zijn ontkenning van het 

menselijke, terwijl het bedrijfsleven bij uitstek een menselijke aangelegenheid is. 

 Een bedrijf bestaat uit mensen en staat in de samenleving. Dit betekent dat het een 

dynamisch geheel is en de vraag naar de efficiëntie altijd een opvatting van effectiviteit 

veronderstelt. Wat ontbreekt in de metafoor van de machine is de vraag naar het omwille 

waarvan en het besef dat mensen geen vervangbare of onderling uitwisselbare onderdelen zijn. 

Het zijn niet louter productiemiddelen in dienst van een doel - bijvoorbeeld het realiseren van 

zoveel mogelijk winst. Solomon concludeert: “people do not just serve purposes; they also have 

purposes of their own.” 83 

De machinemetafoor leidt tot twee denkfouten die met elkaar samenhangen. Enerzijds 

houdt het een belangrijk aspect van het bedrijf buiten de beschouwing, namelijk dat deze eerst 

en vooral een menselijk aangelegenheid is. Anderzijds werkt het een verwarring van efficiëntie 

met effectiviteit in de hand. Dit is problematisch omdat daarmee de menselijk maat verloren gaat. 

Arbeidskracht wordt geïnstrumentaliseerd, alsof het inwisselbare eenheden betreffen in de 

zoektocht naar het optimale rendement.  Omdat het bedrijf verkeerd begrepen wordt, leidt dit 

tot een vervreemding van de menselijke werkelijkheid met als gevolg dat deze wellicht wel 

efficiënt maar ineffectief georganiseerd wordt. 

 

§2.2.3 Bedrijfsvoering als spel  

Het neoliberale denken legt de nadruk op concurrentie en efficiëntie. In de bespreking van de 

metaforen van strijd en de machine kwam naar voren dat het belangrijk is om een bedrijf 

eveneens vanuit de sociaal-morele dimensie te begrijpen. Daarbij wordt duidelijk dat een bedrijf 

naast concurrentie en efficiëntie tevens gericht dient te zijn op coöperatie en effectiviteit. Een 

derde metafoor die vaak gebruikt wordt om de bedrijfsvoering te begrijpen is de metafoor van 

 
82 Idem. p. 29. 
83 Ibidem. 
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het spel. Daarmee hangt het idee of de wens samen dat werk ‘leuk’ moet zijn. Bezien vanuit de 

markt moet er sprake zijn van ‘fair play’ waarin het economische spel moet worden gespeeld.84  

 Dit begrip van het spel integreert op een subtiele wijze de eerder besproken metaforen. 

Enerzijds wordt het ideaal van strijd opgenomen, maar nu als een gecultiveerde strijd binnen de 

regels van het spel, en anderzijds wordt het ideaal van efficiëntie ingebracht. Dat heeft tot gevolg 

dat een reflectie op de bedoeling van het spel ontbreekt. Het spel draait immers om een 

vaststaand, vooraf bepaald doel. Ook zorgt de spelmetafoor op een subtiele wijze voor de 

cultivering van het winstmotief. Het spel moet namelijk bovenal gewonnen worden, maar over 

het waartoe van het winnen wordt niet gesproken. Dit gaat daarom goed samen met de eerder 

besproken abstracte hebzucht. Het gebruik van de metafoor van het spel voor het begrijpen van 

het bedrijf en het bedrijfsleven geeft, net als de voorgaande metaforen, blijk van een abstrahering 

van het werkelijke leven. 

 Toch is de spelmetafoor een stap in de goede richting ten opzichte van de metaforen die 

tot nu toe besproken zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de metafoor van de strijd, is het begrip 

van de concurrentie in de spelmetafoor gereduceerd tot beschaafd en onschuldig, in plaats van 

een meedogenloze strijd van leven op dood.85 Ook is de spelmetafoor een vooruitgang op de 

machinetaal: het erkent mensen als spelers. Toch blijven mensen hier primair spelers die als 

strategisch inwisselbare eenheden het winnen van het spel dienen. Daarmee wordt miskent dat 

iemands werk enerzijds een groot deel van zijn identiteit vormt, en anderzijds een manier van 

zelfontplooiing is.  

 Volgens Solomon is het bedrijfsleven geen spel dat vrijwillig wordt gespeeld voor  

uitdaging en plezier.86 Voor de meesten is werk een wijze van in het levensonderhoud voorzien. 

In het Engels wordt dit zo treffend ‘to make a living’ genoemd. Maar de subtiele abstrahering 

inherent aan de spelmetafoor ondermijnt dit feit. Solomon zegt zelfs: “the metaphor of the game 

however is so pervasive in our society that it is by no means just a fun-loving interpretation of the 

give-and-take rumble-tumble of business life. It has become the dominant model – no longer just 

a metaphor – for understanding the whole of economics if not all of human life.”87 

 
84 Idem. p. 31. 
85 Idem. p. 50. “(…) the idea of the game as a model for business is revealing in that it is not so much the 

exchange that seems central but rather competition and rivalry.” 
86 Idem. p. 32. 
87 Ibidem. 
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Een spel is een paradigmatische vorm van wat in de theorie een praktijk wordt genoemd.88 

Solomon geeft geen definitie van wat hij hieronder verstaat, maar zijn these is dat ‘business’ ook 

een praktijk is, maar deze wezenlijk verschilt van een spel.89  Deze verschillen zal ik illustreren aan 

de hand van drie onderscheidingen. 

Het eerste verschil tussen een praktijk en een spel is dat die eerste bedoelingen 

(‘purposes’) kent, en die tweede doelen (‘goals’). Deze termen zijn altijd aan elkaar verwant, maar 

niet hetzelfde. De eerste staat namelijk in het teken van de laatste.90 Doelen, zo legt Solomon uit, 

zijn intern aan de activiteit, terwijl de bedoelingen de redenen zijn om überhaupt de activiteit uit 

te voeren.91 In termen van het spel spreekt men voornamelijk over doelen die binnen het spel 

vaststaan. Het bedrijf en het bedrijfsleven moeten echter voornamelijk in termen van 

bedoelingen en zin begrepen worden.92 Het Engelse woord ‘purpose’ drukt, anders dan het 

Nederlandse woord bedoeling, een krachtige betekenis- en richtinggevende oriëntatie uit. 

‘Purpose’ wijst op de dimensie van ‘zin’. Net zoals winst wel een van de doelen van een bedrijf is, 

maar niet een definiërende bedoeling.93 Winst is dan ook niet de uiteindelijk en volledige reden 

om een product of dienst te leveren. Dit dreigt te worden miskend zodra men enkel de 

spelmetafoor hanteert.94  

Het tweede verschil tussen spel en de bedrijfspraktijk betreft de afbakening van het 

geheel, oftewel de grenzen. Een spel veronderstelt een afgebakend geheel. Hierbij zijn alle spelers 

en het speelveld bekend. Voor een bedrijf is dit allerminst het geval.95 Het bedrijf bestaat in een 

ongedefinieerd veld – de samenleving – waarbij de omvang van het speelveld onduidelijk is. 

 
88 Idem. p. 120. 
89 Ibidem. 
90 Idem. p. 119: “but the goals of a practice and the purpose of a practice, though necessarily connected, are 

not the same.” 
91 Idem. pp. 119-112: “goals, one might say, are internal to the practice. The purpose of the practice is the 

reason for engaging in the practice.” 
92 Idem. p. 61. 
93 Idem. p. 120. “Most important, the narrowly defined internal goal of ‘making a profit’ is confused with the 

purpose of business.” 
94 In tegenstelling tot het spel, wordt er bij een bedrijf over een missie en bijbehorende visie gesproken, als 

uitdrukking van de specifieke bedoeling van de betreffende bedrijfspraktijk. Daarin wordt uitgedrukt wat het 
betreffende bedrijf verstaat onder ‘doing well’. Een duidelijk voorbeeld uit het Nederlandse bedrijfsleven is: 
“Growing a better world together” van de Rabobank. De missie is een krachtige verwoording van de zin en 

daarmee een van de primaire middelen om abstracte hebzucht tegen te gaan. 
95 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 62. “Games are closed, markets by their very nature are open” 
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Draait het hier immers alleen om het bedrijf zelf of ook om bijvoorbeeld de concurrenten? Zelfs 

de hoeveelheid spelers en wie ‘meespeelt’ en wie slechts een toeschouwers is, is onduidelijk. Met 

andere woorden: het is zelfs vaag wie tot de potentiële concurrenten behoort en het is niet helder 

of alleen de werknemers ‘meedoen’ of dat ook de consument hierin betrokken moet worden.96 

 Het derde verschil tussen spel en de bedrijfspraktijk gaat over de regels en impact van het 

schenden daarvan.97 Regels zijn bij het spel van tevoren bepaald zodat ze duidelijk zijn voor 

iedereen. Bij een bedrijf is dit niet het geval. Natuurlijk is een bedrijf ook onderhevig aan de wet, 

en is het in die zin onderhevig aan regels. Maar de bedrijfspraktijk wordt eveneens gekenmerkt 

door een sociaal-morele dimensie die mede de gang van zaken bepalen. Morele regels zijn niet 

een protocollen te vangen, en kunnen bovendien per cultuur, tijd en samenleving verschillen.98 

De morele dimensie waar het bedrijf onherroepelijk aan onderhevig is kan goed begrepen worden 

met de recente commotie omtrent de bonussen van de zogenaamde ‘topbestuurders’. Wettelijk 

zijn de beloningen voor bestuurders van bedrijven nergens aan gelimiteerd, zolang de raad van 

bestuur deze goedkeurt. Exorbitante beloningen stuiten echter wel meer dan eens op grote 

maatschappelijke verontwaardiging.99 Dat een bestuurder vijftig of soms wel honderd keer meer 

verdient dan een gewone werknemer, acht menigeen onrechtvaardig. Rechtvaardigheid in het 

spel bestaat uit het naleven van de regels. In de bedrijfspraktijk komt daar de morele dimensie 

van het bedrijfsleven in relatie tot het bedrijf bij.  

Al met al heeft een spel een doel binnen een afgebakend geheel met vaststaande regels. 

Een bedrijf daarentegen heeft een bedoeling binnen de niet-omlijnde samenleving en blijft 

daardoor in zekere mate gebonden aan morele regels. Zowel een spel als het bedrijfsleven zijn 

primair een sociale activiteit – en dus praktijken – maar toch verschillen ze wezenlijk. Als Solomon 

stelt dat het bedrijf een praktijk is, dan betekent dat niet alleen dat deze een sociale activiteit is 

met verschillende deelnemers, maar ook dat deze doelen, regels, grenzen en bovenal een 

bedoeling heeft. Deze bedoeling betreft de ervaring van zin en de zinvolheid van het menselijke 

 
96 Ibidem: “The playing field of corporate business is not just the boardroom but employees and customers and 

entire community, “stakeholders” and not necessarily insiders.” 
97 Idem. p. 63. 
98 Ibidem. “The idea of spelling out all of the rules of any practice is a hopeless, indefinitely regressive task.” 
99 Zie bijvoorbeeld het artikel in de Volkskrant van 9 maart 2018 “ING onder vuur na forse loonsverhoging 

topman Ralph Hamers.” Een grote maatschappelijke onrust over de bonussen van topbestuurders beheerste 
het nieuws in maart 2018. 
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leven die in de context van een praktijk tot stand kan komen. Op de relatie tussen het bedrijf als 

praktijk en goed bestuur kom ik terug in hoofdstuk 3.  

 

§2.2.4 De werknemer als ‘selfmade man’  

Als het bedrijf begrepen wordt als praktijk, dan resteert nog een belangrijke vraag, namelijk: 

welke plek hebben werknemers in de bedrijfspraktijk?100 In dit onderzoek staat namelijk de rol 

van de werknemers centraal. Om deze vraag te beantwoorden introduceert Solomon de vierde 

metafoor, hoewel men dit volgens Solomon nauwelijks nog begrijpt als een metafoor.101 Hierin is 

de werknemer een individu, die zich in het bedrijfsleven manifesteert met het ideaalbeeld van de 

werknemer als ‘the selfmade man’, een heroïsche ondernemer of ‘corporate innovation guru’. 

Deze laatste wordt ook wel een ‘intrapreneur’ genoemd in plaats van ‘entrepreneur’. Deze 

metafoor veronderstelt het bedrijf als een verzameling van individuen die ieder eigenhandig het 

succes van de organisatie kunnen maken. 

Het valt niet te ontkennen dat aan de basis van elk bedrijf, misschien wel elke menselijke 

coöperatieve inspanning, een ondernemer staat.102 Dat wil zeggen: “one of those relatively rare 

individuals who are both creative and business-minded, who-are willing to take considerable risks 

and work single-mindedly to translate their dreams and ideas into marketable reality.103 Maar 

een bedrijf, eenmaal opgericht, werkt niet enkel volgens deze logica. Integendeel, wat een bedrijf 

succesvol maakt is de betrouwbaarheid en zekerheid van zijn positie binnen de samenleving. De 

werknemer vertrouwt op de stabiliteit en rechtvaardigheid van het bedrijf en de consument 

vertrouwt op zijn beurt op de continuïteit en bewezen kwaliteit.104 Het langetermijnsucces van 

elke organisatie ligt niet bij de uitzonderlijke ondernemer, aldus Solomon, maar bij de onbekende 

helden die met enige minachting worden aangeduid als ‘the company (wo)men’. Dit zijn: “all of 

those individuals who are perfectly content with submerging their personal identities into the 

organization and maintaining its structure as part of their own being.”105 Het bedrijf bestaat dus 

bij gratie van de individuen die zich vereenzelvigen met de collectieve identiteit.  

 
100 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford 

University Press. p. 75. “We will never understand the world of business unless we begin with human 
interrelations and how people “fit in” with organizations and institutions.” 
101 Idem. p. 74. 
102 Idem. p. 75. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Idem. p. 76. 
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Solomon trekt een nog radicalere conclusie. Het autonome en onafhankelijk individu 

bestaat volgens hem niet. Dit onderbouwt hij met het Hegeliaanse positieve vrijheidsbegrip, 

waarbij een mens te allen tijde eerst en vooral uit een collectief komt en pas daarin individu kan 

worden. Je wordt geboren in een gezin, met een familie, in een bepaalde gemeenschap.106 Deze 

voorzien in structuren die het individu in staat stelt zich te identificeren met een positie of rol. 

Ieders individuele identiteit gaat daarmee niet louter terug op zijn persoonlijke kenmerken, 

gedachten of herinneringen, maar bestaat uit de verscheidenheid aan collectieven waar men deel 

van is.107 Kortom, individualiteit en autonomie worden pas betekenisvol wanneer deze gesitueerd 

zijn in een sociale context van activiteiten.108 

Om de significantie van dit argument te illustreren spant Solomon het spel als 

paradigmatische vorm van een praktijk ditmaal voor zijn eigen kar. Net als voor de werknemers 

van een bedrijf bestaat de individualiteit van atleten of spelers niet zomaar bij gratie van hun 

individuele bijzonderheid. Zij zijn bijzonder als spelers, meestal als leden van een team, op basis 

van hun positie en rol in het spel, hoe goed ze spelen of elk ander aspect waardoor zij uitblinken 

in het spel. Hun bijzondere individualiteit bestaat in relatie tot de specifieke praktijk van het spel, 

die niet alleen in het spel standhoudt, maar ook een belangrijke bron van identiteit daarbuiten 

vormt.109 

Dezelfde identificatie met één praktijk is ook terug te vinden binnen de context van een 

bedrijf. Ook het bedrijf is een gemeenschap van mensen en niet zomaar een collectieve activiteit 

van geïsoleerde individuen.110 Daarin gelden zekere normen, waarden en zijn bepaalden 

verhoudingen gegeven die de basis vormen waaruit men als individu kan handelen en het leven 

als zinvol kan ervaren. 111 Wil men een bedrijf begrijpen, dan moet men rekenschap geven van de 

intrinsieke sociaal-morele dynamiek van de praktijk: “To see business as a social activity is to see 

it as a practice that both thrives on competition and presupposes a coherent community of 

mutually concerned as well as self-interested citizen.”112 

 
106 Idem. p. 78.  
107 Idem. p. 79.  
108 Ibidem. 
109 Idem. p. 80.  
110 Idem. p. 81.  
111 Idem. p. 146 
112 Ibidem. 
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§2.3 Solomons antwoord op de vraag: ‘wat is een bedrijf?’  

In de vorige paragraaf heb ik met behulp van Solomon enkele metaforen besproken die veelal 

worden gebruikt om een bedrijf en het bedrijfsleven te omschrijven. Hierin is voornamelijk een 

kritiek op het neoliberale paradigma naar voren gekomen. Solomon gebruikt echter nog twee 

andere metaforen, en daarin wordt veeleer zijn eigen positie zichtbaar. Teneinde een verruimd 

begrip van het bedrijf voor het voetlicht te krijgen, zal ik nu deze nu bespreken. Dit zijn de 

metaforen van het ‘huwelijk’ en het ‘burgerschap’. De eerste metafoor wijst op de verbintenis 

tussen bedrijf en werknemer, en de tweede betreft de samenkomst van het bedrijf en de 

samenleving. In deze metaforen staat een bezinning op de sociaal-morele dimensie van het 

bedrijf centraal. Aldus komen we tot Solomons antwoord op de vraag: wat is een bedrijf? Van 

daaruit kunnen we vervolgens de stap maken naar de vraag naar goed bestuur. 

 

§2.3.1 Huwelijk en burgerschap 

De relatie tussen werknemer en werkgever moet volgens Solomon begrepen worden in de 

metaforische zin van het huwelijk. Dit is geen nieuw inzicht. In het bedrijf spreekt men immers na 

12,5 dienstjaren over een jubileum, net als in het huwelijk. In tegenstelling tot vandaag de dag 

was het een halve eeuw geleden nog heel gewoon om een leven lang in dienst te zijn bij één enkel 

bedrijf. Men sprak over het bedrijf als een familie, hoewel men dit tegenwoordig nog maar 

sporadisch hoort.113  

 Net als de binding aan het bedrijf is het huwelijk in de meest letterlijke zin een vrijwillige 

contractuele verbinding, maar ieder weldenkend mens snapt dat het huwelijk veel meer is dan 

dat. Solomons punt is dat dat ook exact zo is voor het bedrijf. De contractuele verbinding van de 

werknemer met het bedrijf is net als het huwelijk relationeel van aard, met meerdere wederzijdse 

verplichtingen en verwachtingen. Het is zelfs onmogelijk deze, zoals bijvoorbeeld wederzijdse 

erkenning en respect, contractueel vast te leggen. 

 Maar het zijn juist de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen waar het ja-woord 

over gaat. Net als in elke relatie zijn deze minimaal in het begin, maar worden deze steeds 

belangrijker en intensiever met het verstrijken van de tijd. Wanneer de verbinding met het bedrijf 

wordt opgevat als een huwelijk dan kunnen we begrijpen dat na verloop van tijd de verplichtingen 

 
113 Denk bijvoorbeeld aan de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij waar men lang sprak (of nog altijd spreekt)  

van ‘ons blauwe bloed’ of letterlijk ‘mijn blauwe familie’. 
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steeds zwaarder gaan wegen. Het draait niet meer primair om de voordelen, of om dat het alleen 

maar leuk is, maar om het gewicht van de verbintenis als zodanig. Dit is vanuit een zuiver 

economisch perspectief niet denkbaar, maar in morele zin algemeen invoelbaar. Zo wordt het 

bijvoorbeeld als een schande beschouwd wanneer iemand na vele dienstjaren vlak voor zijn 

pensioen ontslagen wordt omdat hij te duur is. De metafoor van het huwelijk leert dat de 

verbinding tussen de werknemer en het bedrijf een relationele verbintenis is die niet volstaat met 

een contract, maar draait om wederzijdse impliciete verplichtingen en verwachtingen.  

 

De tweede metafoor, die van burgerschap, introduceert Solomon om de samenhang van het 

bedrijf en een bredere gemeenschap te verwoorden. Zoals besproken is het bedrijf geen 

winstmachine in een amorele markt, maar onderdeel van de samenleving. Hierin heeft het bedrijf 

rechten en evenzeer plichten.114 Ook het burgerschap is een soort juridische verbinding. Het is 

echter een hopeloze miskenning van het werkelijke leven als burgerschap louter wordt gezien als 

een gedeelde verbintenis onder dezelfde wet en staat. Burgerschap is eerst en vooral een ervaring 

van gedeelde identiteit en wederzijds gedeeld belang. Het collectieve gaat vooraf aan het 

individuele.  

  Beschouwt men het oprichten van een bedrijf als de geboorte van een burger, dan is 

‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ niet enkel mooi meegenomen vanuit 

marketingoogpunt, maar één van de fundamentele plichten van het bedrijf.115 Het voorstellen 

van het bedrijf als burger is niet zomaar een personificatie van het bedrijf, maar juist het 

benadrukken van de context van de samenleving, die bovenal wijst op een groter moreel kader.  

Ook voor het begrip van werknemerschap heeft deze metafoor consequenties. 

Werknemers zijn niet burgers van de maatschappij in het weekend en werknemers van een bedrijf 

doordeweeks. De werknemer is te allen tijde burger van twee gemeenschappen: de maatschappij 

en het bedrijf. Beide zijn deel van één en hetzelfde betekenisvolle leven en moeten dus altijd in 

samenhang begrepen worden. Wanneer het bedrijf alleen in samenhang tot de markt begrepen 

wordt dan verliest men deze verbintenis uit het oog. Het neoliberale begrip van een bedrijf is 

daarom ook te eenzijdig en moet worden verrijkt door te vertrekken vanuit een idee van 

 
114 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press, p. 84. 
115 Idem. p. 149. 
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burgerschap, dat zowel een relationele betrekking van het bedrijf tot de samenleving als een 

betrekking van werknemer tot het bedrijf in z’n volle omvang meeneemt. 

 

§2.3.2 Het bedrijf als een gemeenschap die een gezamenlijke praktijk 

veronderstelt  

De genoemde metaforen drukken de relationele verbindingen uit tussen bedrijf en werknemers 

en bedrijf en samenleving. Daarmee wordt duidelijk dat deze niet als een contractuele verbinding 

moeten worden opgevat. Hoe moeten we deze wel begrijpen? Volgens Solomon is het bedrijf bij 

uitstek de context waarin gemeenschappelijkheid in de moderne tijd tot stand kan komen. Hij 

zegt: “many modern corporations would seem to represent [...] communities. They enjoy a shared 

sense of telos [...]. They invoke an extraordinary, almost military emphasis on loyalty and, despite 

the competitive rhetoric, they first of all inspire and require teamwork and cooperation.”116  De 

kern van Solomons analyse: een bedrijf is bovenal een gemeenschap van mensen die een 

gemeenschappelijke praktijk veronderstelt.  

 Solomon zet vraagtekens bij het neoliberale begrip van een bedrijf. Het bedrijf wordt 

daarin enkel vanuit zijn positie binnen de markt opgevat. Hierin wordt nadruk gelegd op 

winstmaximalisatie door het bedrijf te begrijpen als een concurrentiestrijd, als machine, als spel 

en als plek voor de selfmade man. Het bedrijf zou een amorele entiteit zijn die zich alleen dient 

te houden aan de wet en zich verder louter laat leiden door de vraag- en aanbod dynamiek. 

Met Solomon ben ik nu tot een rijker begrip van een bedrijf gekomen. Het is duidelijk dat 

de intrinsieke sociaal-morele dimensie en het gemeenschappelijke idee van zin dat daarmee 

samenhangt een belangrijke plek innemen om het bedrijf in zijn volledigheid te begrijpen. In de 

werkelijkheid moet een bedrijf wel te allen tijde standhouden binnen de markt. Zoals gezegd 

bestaat er onherroepelijk een noodzaak om winst te maken, liggen er telkens concurrenten op de 

loer en is een efficiënte bedrijfsvoering essentieel om te kunnen overleven. Maar het neoliberale 

begrip van het bedrijf is te eenzijdig: het bedrijf begrepen vanuit de markt vertelt niet het gehele 

verhaal. Om te kunnen concurreren, productiemiddelen te maximaliseren en op deze wijze 

waarde toe te voegen moet een bedrijf georiënteerd zijn op coöperatie, effectieve 

 
116 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford University 

Press. p. 116. 
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dienstverlening en deze tot stand brengen middels een gemeenschappelijk gecultiveerd ideaal.117 

Oftewel: men moet handelen vanuit de ‘purpose’, een idee van zin.  

De vervolgvraag kan nu dus gesteld worden: wat voor soort bestuur past bij dit verruimde 

begrip van een bedrijf? 

 

§2.4 Hernemen van Solomon in relatie tot goed bestuur 

Met Solomon is duidelijk geworden hoe we het bedrijf op een andere manier kunnen begrijpen. 

Hiermee doen we meer recht aan de volledige werkelijkheid van het bedrijf en het bedrijfsleven. 

Het is evenwel nog onhelder hoe de organisatie tot stand gebracht kan worden en hoe een gevoel 

van gemeenschap en coöperatie kan worden gecultiveerd. Vragen omtrent management en 

bestuur blijven bestaan: hoe zijn managers in staat uitdrukking te geven aan dit verruimde 

concept van een bedrijf? Hoe verhoudt dit zich tot de ervaring van zinvol werk van werknemers? 

Kortom, hoe ziet goed bestuur van een bedrijf volgens deze bedrijfsopvatting eruit? Als we hier 

geen antwoord op kunnen vinden dan blijft Solomons bedrijfsbegrip te veel een theoretische 

onderneming, en zal het nauwelijks tegenwicht kunnen bieden aan het neoliberale begrip van het 

bedrijf. 

  Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen is verder opheldering nodig van 

Solomons begrip van een praktijk en gemeenschap. Dit zal ik in het volgende hoofdstuk doen aan 

de hand van het denken van Alasdair MacIntyre. Zijn begrip van een praktijk in relatie tot 

instituties helpt enerzijds om de sociaal-morele dimensie conceptueel beter te begrijpen, en 

anderzijds om de samenhang van het neoliberale en het solomoniaanse bedrijfsbegrip te 

verenigen tot een begrip van goed bestuur. Zodoende krijgen we beter grip op wat een 

coöperatieve, effectieve bedrijfspraktijk betekent waarin zowel recht wordt gedaan aan de 

noodzaak van efficiëntie en winst in een organisatie, alsook de erkenning van waardigheid en 

behoefte aan zingeving. Uiteindelijk helpt dit ons een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: 

wat is goed bestuur van een bedrijf? 

 

 

 
117 Idem, p. 122. 



 

  

 

Hoofdstuk 3: een conceptuele verdieping van Solomons 
bedrijfsbegrip met Alasdair MacIntyre  

In het vorige hoofdstuk heb ik met Solomon het neoliberale bedrijfsbegrip verruimd. 

Hierin kwam naar voren dat een bedrijf een gemeenschap vormt waarin een gezamenlijke praktijk 

is verondersteld. Solomons antwoord op de vraag ‘wat is een bedrijf?’ is echter nog niet 

toereikend om een begrip van goed bestuur te formuleren. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden, wend ik me tot het denken van de filosoof Alasdair MacIntyre. In zijn werk 

hanteert hij de begrippen ‘praktijk’ en ‘instituut’. Met behulp van deze concepten kan worden 

onderzocht hoe het bedrijf, zoals dat in het vorige hoofdstuk is gepresenteerd, op een goede wijze 

bestuurd zou moeten worden. De bestuurder dient enerzijds rekening te houden met de sociaal-

morele dimensie - de praktijk - en anderzijds zorg te dragen voor het functioneren van een bedrijf 

in de vrije markt - het instituut. Een bedrijf moet én een bepaalde zin waarborgen, én er moet 

geld verdiend worden. De wijze waarop MacIntyre de begrippen ‘praktijk’ en ‘instituut’ definieert, 

helpt ons vervolgens bij de beantwoording van de vraag naar goed bestuur.  

MacIntyre is geen bedrijfsethicus, maar geeft voornamelijk een cultuur en 

maatschappijkritiek en is daarbij kritisch op de rol van de markt, bedrijven en management.118  De 

auteurs G. Moore en R. Beadle hebben wel uitvoerig MacIntyre’s begrippen ‘praktijk’ en 

‘institutie’ in de bedrijfscontext toegepast. Ze schreven hierover ieder individueel en gezamenlijk 

een serie artikelen van 2002 tot 2017.119 Zij concluderen dat, ondanks dat MacIntyre zelf kritisch 

is op bedrijven, MacIntyre zijn praktijkconcept toegepast kan worden op de elke vorm van 

commerciële organisatie.120 In dit hoofdstuk zal ik dan ook regelmatig naar hun werk refereren. 

 In paragraaf 3.1 zal ik het werk Alasdair MacIntyre positioneren en laten zien hoe Solomon 

in dezelfde traditie staat. In paragraaf 3.2 presenteer ik het praktijkconcept bij MacIntyre. 

Vervolgens onderzoek ik in paragraaf 3.3 het begrip ‘instituut’. In paragraaf 3.4 formuleer ik op 

 
118 Moore, G.: (2008), ‘Re-imagining the morality of management: a modern virtue ethics approach’, Business 

Ethics Quarterly. p. 3. “MacIntyre’s critique of management is set within the context of his broader critique of 
modernity” 
119 Zie de bibliografie: Beadle and Moore(2002:2005a;2005b;2006;2008;2012;2017) 
120 Moore, G. (2005) 'Corporate character : modern virtue ethics and the virtuous corporation.', Business ethics 

quarterly., 15 (4). pp. 659-685. “MacIntyre's concept of a practice can be applied to all types of business 
including capitalist corporations” 
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basis van het voorgaande een nieuwe definitie van een bedrijf. Daarnaast relateer ik dit schema 

aan Solomons bedrijfsbegrip. Zo kom ik tot een conceptuele toevoeging aan het antwoord op de 

vraag ‘wat is een bedrijf’, namelijk: een geïnstitutionaliseerd onderdeel van een praktijk. Tot slot 

zal ik in paragraaf 3.5 deze definitie relateren aan Deliveroo-casus en daarmee iets in algemene 

zin zeggen over platformbedrijven ten aanzien van het verrijkte bedrijfsbegrip. In hoofdstuk 4 zal 

ik ingaan op de vraag naar goed bestuur. 

 

§3.1 Een introductie van MacIntyre en zijn ethisch-sociale filosofie 

Alasdair MacIntyre is een Schotse filosoof, geboren in 1929 en heeft aan tal van vooraanstaande 

universiteiten gewerkt.121 Voornamelijk is hij bekend om zijn ethische ideeën en politieke 

filosofie, waarvan After Virtue het meest bekend is. Zijn vroege denken is beïnvloed door het 

Marxisme en zijn christelijke achtergrond.122 Met zijn werk After Virtue wordt duidelijk dat deze 

vroege invloeden zijn aangevuld door een neo-aristoteliaans kader, hoewel zijn nadruk op 

gemeenschap nog altijd een marxistische achtergrond kent. In latere edities van After Virtue is 

een proloog bijgevoegd waarin hij stelt meer te neigen naar een thomistische123 interpretatie van 

de Aristotelische filosofie.124  

Voor mijn onderzoek is het belangrijk om te beseffen dat MacIntyre geen bedrijfsethicus 

is. Hij is vooral een cultuur- en maatschappijcriticus en in zijn gehele oeuvre is MacIntyre 

voornamelijk kritisch op het (neo)liberalisme.125 Op deze wijze sluit MacIntyre zijn denken aan bij 

mijn constatering dat het bedrijf in de neoliberale traditie te eenzijdig begrepen is. In zijn After 

Virtue problematiseert hij voornamelijk de moderne ethiek die grotendeels samenhangt met het 

liberale denken dat sinds de Verlichting steeds dominanter is geworden. De steeds groter 

wordende nadruk op het individu en het verdwijnen van een gevoel van gemeenschap is volgens 

MacIntyre problematisch omdat daarmee de voorwaarden voor een gedeelde moraal 

verdwijnen. De praktische uitwerking daarvan is met Solomon aan bod gekomen in wat hij 

beschrijft als abstracte hebzucht.  

 
121 Onder andere University of Notre Dame, Yale University en Princeton University.  
122 MacIntyre, A. (1953). Marxism: An Interpretation. SCM Press. 
123 De verwijzing ‘Thomist’ verwijst naar een invloed op zijn denken van de filosoof Thomas van Aquino. 
124 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. p. XI 
125 Deze kritiek zet MacIntyre conceptueel uiteen in  Whose justice? Which rationality?. 
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MacIntyre problematiseert de staat van het moderne ethische debat in After virtue vanuit 

een aristotelische achtergrond. Het werk is echter complex omdat het een kritiek is op de 

westerse maatschappij als geheel. Niet alleen op niveau van ethiek, maar ook op 

wetenschappelijk, economisch en politiek gebied. Deze komen onder andere samen in zijn kritiek 

op ‘de manager’. Belangrijk om op te merken is dat hij daarbij een manager voor ogen heeft zoals 

die doorgaans in de neoliberale traditie begrepen worden. Om de relatie tussen de sociaal-morele 

dimensie tot bestuur van een bedrijf beter te begrijpen beperk ik mij tot het ethische aspect van 

MacIntyre zijn oeuvre.  

MacIntyre beargumenteert dat ethiek is verworden tot een geheel van subjectieve 

preferenties van individuen en noemt dit een cultuur van ‘emotivisme’: waarin goed en fout 

worden gereduceerd tot kwesties van het gevoel.126,127 Het gevolg hiervan is dat het ethische 

debat in een impasse verkeert, waarbij fundamentele waarden tegenover elkaar komen te staan. 

Vrijheid en veiligheid zijn bijvoorbeeld onverenigbaar in het privacydebat en keuzevrijheid staat 

recht tegenover het recht op leven in het abortusdebat.128  

De oorzaak hiervan ziet MacIntyre in het verlies van een teleologisch begrip van het 

menselijke leven. Teleologie is de metafysische grond van het aristotelische denken en vertrekt 

vanuit het idee dat alles een voleinding heeft waar het naar streeft. Zo wil een beukenootje 

uitgroeien tot een boom. En de mens wil ‘uitgroeien’ tot een gelukkig mens en volwaardig burger. 

De aristotelische metafysica is problematisch in het licht van de moderne natuurkunde maar heeft 

een groot voordeel ten opzichte van de moderne ethische stromingen zoals utilitarisme en 

consequentialisme. Het gaat uit van het idee dat het menselijk leven fundamenteel gekenmerkt 

wordt door een begrip van betekenis. Dit mag dan wel geen metafysische waarheid zijn maar is 

zeker een psychologische waarheid.129  

MacIntyre stelt dat zonder een teleologische begrip van het menselijk leven er geen ethiek 

mogelijk is en ziet met het verdwijnen daarvan dan ook dat er in de moderne westerse 

maatschappij geen epistemische en ontologische fundering meer bestaat die nodig is om tot 

 
126 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. pp. 27-41. 
127 Idem. p. 13. “Emotivism is the doctrine that all evaluative judgments and more specifically all moral 

judgments are nothing but expressions of preference, expressions of attitude or feeling, insofar as they are 
moral or evaluative in character”.  
128 Solomon bekritiseert dit omdat hij van mening is dat MacIntyre de context zelf niet onderzoekt en zijn 

praktijk concept alleen een theoretische uitwerking is.  
129 Frankl, V. E. (1985). “Man's search for meaning.” Simon and Schuster. 
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objectieve ethische oordelen te kunnen vormen.130 Als oplossing voor de cultuur van ‘emotivisme’ 

is er volgens MacIntyre een context nodig waarin weer gedeelde sociaal-morele orde tot stand 

kan komen. Een context van gedeelde gewoonten en gebruiken samengebonden in een collectief 

narratief. MacIntyre noemt deze context een praktijk. In het paper a partial response to my 

critics131 adresseert MacIntyre op welke wijze zijn praktijk-institutie schema ook toe te passen is 

op wat hij ‘productive practices’ noemt. Op basis waarvan Beadle en Moore concluderen dat: 

“MacIntyre's concept of a practice can be applied to all types of business including capitalist 

corporations.”132 Daarom zal ik in de volgende paragraaf het praktijkbegrip van MacIntyre 

uiteenzetten.  

 

§3.2 MacIntyres praktijkconcept 

Macintyre definieert een praktijk als: “any coherent and complex form of socially established 

cooperative human activity through which goods internal to a practice are realized in the course 

of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to and partially definitive 

of, that form of activity, which result that human powers to achieve excellence, and human 

conception of the ends and goods involved are systematically extend.”133 Om deze uitgebreide 

definitie beter te begrijpen splits ik deze op in drie delen die respectievelijk antwoord geven op 

de vragen over het wat, hoe en waarom van een praktijk.  

Het eerste deel van de definitie beantwoordt in essentie de vraag: ‘wat is een praktijk?’ 

met de zinsnede: 

“Any coherent and complex form of socially established cooperative human activity.” 

In praktijken gaat het dus allereerst over een menselijke activiteit, maar niet elke activiteit vormt 

zomaar een praktijk. Er worden hier namelijk een tweetal voorwaarden gesteld. Enerzijds moet 

een praktijk coherent en complex zijn en anderzijds coöperatief en sociaal. Dat wil zeggen dat 

simpele sociale activiteiten waar het gaat om het volgen van regels – zoals wachten op je beurt –

 
130 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. 
131 MacIntyre, A. (1994). “A partial response to my critics.” in J. Horton and S. Mendus, (eds.). After MacIntyre. 

Cambridge: Polity Press. 
132 Moore, G. (2005) 'Corporate character : modern virtue ethics and the virtuous corporation.', Business ethics 

quarterly., 15 (4). pp. 659-685 
133 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, 1984, third edition 2007, p.187 
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, geen praktijken vormen.134 Een praktijk gaat gepaard met het toepassen van een mate van 

sociaal inzicht in relatie tot anderen.135 Er is pas sprake van een praktijk wanneer de sociale 

activiteit gekenmerkt wordt door een zeker gemeenschappelijk doel. MacIntyre noemt dit teloi, 

van het Aristotelische concept telos. Het telos betreft de voleinding van een activiteit, oftewel de 

rede, zin of de bedoeling.136 

MacIntyre’s praktijkbegrip kan het beste begrepen worden aan de hand van een concreet 

voorbeeld. MacIntyre gebruikt hiervoor onder andere de praktijk van de schilderkunst. Ik neem 

de praktijk van de geneeskunde als voorbeeld om zijn praktijkbegrip uit te werken. In tegenstelling 

tot de schilderkunst betreft de geneeskunde een ‘dienst’ en heeft deze geen fysiek product als 

uitkomst. Het uitwerken van het praktijkbegrip aan de hand van de geneeskunde bereid mijn stap 

naar de bedrijfskundige context, en in het bijzonder de Deliveroo-casus, beter voor.137 De 

Geneeskunde betreft een complex coöperatief geheel van allerlei activiteiten. Deze zijn zowel 

praktisch als wetenschappelijk van aard.  De samenhang tussen de verschillende activiteiten 

wordt gevormd door het gemeenschappelijke idee van zin: het genezen van ziektes en het 

verlengen van het menselijk leven. Een gemeenschappelijk idee van zin of zinvollheid is dus een 

belangrijke voorwaarde voor de coherentie van een praktijk.  

Maar MacIntyre stelt dat een gemeenschappelijk idee van zin niet genoeg is, omdat de zin 

van de praktijk op een zekere wijze tot stand moet komen. De tweede zinsnede van de definitie 

geeft dan ook het doel van de betreffende menselijke activiteit weer en beantwoordt de vraag: 

‘hoe komt deze activiteit van de praktijk tot stand’?138 

“(...) through which goods internal to the practice are realized in the course of trying 

to achieve those standards of excellence which are appropriate to and partially 

definitive of, that form of activity (...)” 

 
134 Van Baardewijk, J. The Moral Formation of Business Students: A Philosophical and Empirical Investigation of 

the Business Student Ethos. Vrije Universiteit, 2018. p. 191 
135 Hier evoceert MacIntyre de aristotelische intellectuele deugd phronesis. 
136 Solomons nadruk op het verschil tussen goals en purposes kan dus ook goed beschouwd worden als een 

kritiek op MacIntyre. 
137 Ook illustreert de geneeskunde bij uitstek het morele probleem tussen goede zorg en de kosten die 

daarvoor collectief gedeeld moeten worden. 
138 In de vraagstelling keer ik de definitie om. De definitie is ‘de praktijk is een activiteit middels welke interne 

goederen worden bereikt’ maar dat impliceert ook het volgende: ‘de praktijk komt tot stand middels het 
nastreven van standaarden van excellentie in de betreffende activiteit.’ 
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Niet elke coherente, complexe, sociale coöperatieve activiteit is een praktijk. In een praktijk hangt 

de activiteit samen met interne goederen die binnen de context van de praktijk gecultiveerd 

worden. Deze goederen, zo blijkt al uit de benaming, zijn intrinsiek aan de betreffende praktijk. 

Dit wil zeggen dat ze inherent zijn aan het uitvoeren van de activiteit zelf en dat ze bijdragen aan 

de gedeelde voleinding of bedoeling van deze activiteit. MacIntyre noemt deze later in zijn 

volledigheid “internal goods of excellence”.  

MacIntyre onderscheidt twee soorten interne goederen van excellentie. De eerste is het 

interne goed ‘the excellence of product’.139 Dat deze intrinsiek is aan de betreffende praktijk is 

haast vanzelfsprekend. Het uitmuntende product van de schilder is natuurlijk wezenlijk anders 

dan het uitmuntende handelen van een dokter.  Het uitmuntende resultaat bestaat echter niet 

alleen uit de uitkomst. Macintyre onderscheidt twee vormen van de excellentie van het product. 

Namelijk een excellentie van de uitvoering alsmede een excellentie van het eindproduct zelf. In 

de praktijk van de geneeskunde is dit dus zowel de genezing zelf als de wijze waarop deze 

genezing tot stand komt van belang.  De voleinding van de geneeskunde is het genezen van de 

patiënt, maar de genezing alleen is niet prijzenswaardig. Deze hangt samen met, om enkele zaken 

te noemen, empathische dienstverlening, onderzoek naar nieuwe methodes om kwalen te 

verhelpen, goede informatievoorziening en het gebruik van adequate middelen om tot genezing 

te komen.  

In de zoektocht naar de excellentie van het ‘product’ en gewoon goed werk willen doen 

ontstaat een tweede soort intern goed, namelijk een leven dat in teken staat van de betreffende 

praktijk. Men wordt dokter, schilder, advocaat, rechter of - in het kader van mijn onderzoek - 

bestuurder.140 MacIntyre noemt dit ‘the internal good of a certain kind of life’. Het deel zijn van 

de praktijk brengt dus ook een bepaald soort leven voort waarin men streeft naar een goed leven 

in termen van de praktijk. Dit goede leven binnen de praktijk brengt echter niet alleen goede 

eigenschappen tot stand in termen van ‘een goede dokter zijn’ maar ook in meer algemene zin 

als het zijn van bijvoorbeeld een goede burger, aldus MacIntyre. 

Het nastreven van interne goederen is een ethisch kwestie, waarbij een zeker ‘goed’ wordt 

nagestreefd, en dat brengt een manier van handelen met zich mee. Het nastreven van interne 

 
139 Of ‘excellence of service’ natuurlijk. Hoewel MacIntyre daar niet op wijst, betreft een ‘excellence of service’ 

zowel de service die verkocht wordt alsmede de persoon die de service levert. 
140 Dat besturen in termen van praktijken te begrijpen is kan ik op dit punt in mijn onderzoek nog niet 

concluderen maar zal uiteindelijk een groot  onderdeel van het antwoord op de vraag naar goed bestuur 
vormen. 
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goederen kan zowel een gezamenlijke als individuele aangelegenheid zijn, maar komt te allen 

tijde ten goede aan de praktijk als zodanig.141 Een onderzoeker die een nieuwe geneeswijze vindt 

in het lab bevordert de geneeskundige praktijk als zodanig. Het woord goederen verwijst dus niet 

naar een materiële hoedanigheid, maar naar een moreel domein. Het is het soort goed dat we 

bedoelen wanneer we zeggen dat iemand die in de zorg werkt, zeer dankbaar werk heeft. De 

activiteit zelf heeft waarde ongeacht wat het ons zelf oplevert. 

Bij het nastreven van interne goederen gaat het om handelen op een wijze waar men een 

zeker gezag of inspiratie uit kan ontlenen. Dit handelen reikt voorbij individuele voldoening tot 

het domein van de gezamenlijke bedoelingen.142 MacIntyre noemt dit handelen volgens 

standaarden van excellentie.143 De standaarden van excellentie zijn een gemeenschappelijk 

verstaan van wat ervaren wordt als bewonderenswaardig handelen. Wat goed is, is ook niet 

permanent goed maar ontwikkelt zich door de tijd heen. Het redden van een patiënt van een 

ontsteking in het been d.m.v. een amputatie was bijvoorbeeld in de middeleeuwen een adequate 

en bewonderenswaardige wijze van genezing, maar tegenwoordig natuurlijk allang niet meer. 

Standaarden van excellentie zijn dus altijd historisch. Middels de historisch collectief gevormde 

standaarden van excellentie kunnen binnen een praktijk objectieve sociaal-morele normen tot 

stand komen.  

In Macintyre’s neo-aristotelische deugdethische schema moeten standaarden van 

excellentie in verwantschap worden begrepen met de deugden. Deugden in de aristotelische zin, 

zijn dan ook letterlijk vertaald ‘excellente karakterhoudingen’. De deugden en standaarden van 

excellentie verschillen echter wel van elkaar. De standaarden van excellentie betreffen het 

excellente handelen binnen de context van een specifieke praktijk. Deugden daarentegen zijn de 

prijzenswaardige karakter houdingen, zoals moed en matigheid, die helpen de interne goederen 

te realiseren en te handelen naar standaarden van excellentie die gelden binnen de praktijk.144 

De doktoren moeten bijvoorbeeld moedig zijn om af te wijken van de standaardprocedure 

 
141 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. p. 222. 
142 Van Baardewijk, J. (2018). The Moral Formation of Business Students: A Philosophical and Empirical 

Investigation of the Business Student Ethos. Vrije Universiteit, p. 193 
143 Het makkelijkste is dit te begrijpen in de context van een ambacht of van de sport. Een glasblazer die op 

zeer elegante wijze de meest prachtige dingen maakt handelt naar de standaarden van excellentie van diens 
praktijk. 
144 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. p. 222 
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wanneer zij een betere behandelwijze zien in een specifieke situatie.   De deugd is hier moed en 

de mogelijke standaard van excellentie die deze ondersteunt is een patiëntgebonden behandeling 

waarbij de specialist met zijn algemene kennis tot de juiste beslissing komt voor de bijzondere 

situatie. 

De praktijk en deugden staan met elkaar in wederkerige verhouding. Het tot stand komen 

van de praktijk is namelijk niet alleen afhankelijk van deugdelijk handelen maar vormt ook de 

context waar dit soort prijzenswaardig handelen geprezen en gecultiveerd kan worden.145 De 

praktijk vormt dus een context waarin een gemeenschappelijk idee van zin, bijvoorbeeld het 

genezen van mensen in de geneeskunde, bevorderd kan worden en tevens een context waarin 

ethisch handelen en het leven zelf een algemene zin krijgen. Het begrijpen van activiteiten in het 

teleologische kader van de praktijk stelt men in staat om empirische waarheden en ethische 

waarheden met elkaar te verbinden.146 

 

De laatste zinsnede van Macintyre definiëring van een praktijk beantwoordt dan ook treffend de 

vraag naar het waartoe, omwille waarvan of waarom van een praktijk uitdrukt: 

 

“(...) with the result that human powers to achieve excellence, and human conceptions of 

the ends and goods involved, are systematically extended.” 

 

De sleutelwoorden van deze gehele definitie zijn ‘systematically extended’.147 Elke praktijk heeft 

zijn specifieke ervaring van zin, maar de voleinding van de praktijk bestaat in een duurzame 

voortzetting van deze zinvolle activiteit. Bij deze duurzame voortzetting wordt het menselijke 

vermogen tot excellent handelen bestendigd en daarmee ook het vermogen om de interne 

goederen van de betreffende praktijk te verwerkelijken. 

 
145 Idem. p. 254 “the virtues are to be understood as those dispositions which will not only sustain practices 

and enable us to achieve those goods internal to the practices, but which will also sustain us in the relevant 
kind of quest for the good.” 
146 Beadle and Knight, 2012,’virtue and the meaning of work ‘ pp. 11- 12. “MacIntyre's sociological claim is that 

there are goods internal to those activities that he identifies as practices, and that individuals can be socialized 
and educated into pursuit of those goods in a way that informs their sense of meaningfulness. Not only skills, 
maxims and rules but also practical judgment and moral character are learned through work that actualizes the 
goods of a certain kind of life. This approach to virtuous dispositions and participation in practices integrates 
what are otherwise treated as separate empirical and ethical claims.” 
147 Vertaald: Systematisch bestendigd 
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Het is belangrijk om hier de relatie te zien tussen de teleologische structuur, dat het idee 

van zin betreft, en het vermogen om moreel te handelen naar zekere standaarden van excellentie. 

Zonder een gedeeld en begrepen idee van zin is het excellente handelen niet mogelijk. Het idee 

van een gemeenschappelijk goed gebonden aan de concrete context is dus de kern van MacIntyre 

zijn praktijkconcept. 

Vanuit de geneeskunde kunnen we dit nogmaals concretiseren. Alle mensen die deel 

hebben aan de praktijk van de geneeskunde hebben een gemeenschappelijk idee van zin: 

bijdragen aan een genezing van ziekte. Hoewel de activiteiten kunnen verschillen, bestaat er een 

duidelijk gemeenschappelijk ideaal. Op deze wijze hebben de wetenschapper en de dokter deel 

aan dezelfde praktijk. Maar ook de schoonmaker in het ziekenhuis heeft deel aan deze praktijk, 

volgens Barry Schwartz.148 Het is de schoonmaker die een reeds gedweilde kamer opnieuw dweilt 

om een bezorgde ouder gerust te stellen, en aldus handelt naar de standaarden van excellentie 

binnen de praktijk van de geneeskunde.149 Middels deze empathische handeling wordt het intern 

goed van ‘goede zorg’ verwerkelijkt.  Zo heeft ook handelen van de schoonmaker een 

inspirerende invloed op de verpleegster die het voorval plaats heeft zien vinden. Maar ook de 

dokter die aan het ziekbed komt en de familie met tijd en aandacht te woord staat heeft deel aan 

dezelfde standaard van excellentie die leidt tot het interne goed van ‘goede zorg’. Een praktijk 

kan dus uit allerlei verschillende activiteiten bestaan die samengebonden zijn onder dezelfde 

gedeelde bedoeling.  

Voor het systematisch en duurzaam bestendigen van de praktijk zijn echter middelen 

nodig. Met excellente geneeskunde alleen kan de praktijk niet blijven bestaan, er is bovenal ook 

geld nodig om het geheel duurzaam in stand te houden. Tegenover interne goederen van de 

praktijk stelt MacIntyre dan ook externe goederen. Externe goederen zijn niet per se buiten de 

praktijk te vinden, maar zijn eerder een gevolg of bijkomstigheid van de handelingen binnen een 

praktijk. Algemeen door MacIntyre benoemde externe goederen zijn geld, macht en aanzien.150 

151 Maar externe en interne goederen staan niet los van elkaar. Externe goederen kunnen een 

 
148 Schwartz, B., & Sharpe, K. (2010). “Practical wisdom: The right way to do the right thing.’’ Penguin. 
149 Zie voor allerhande voorbeelden het gehele boek van Schwartz and Sharpe 
150 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007, p.188 
151 Traditioneel behoren deze tot de domeinen van de economie en de politiek. Wanneer het bedrijfskundige 

denken gereduceerd wordt tot deze wetenschappen dan is men blind voor het gehele betekenis gevende en 
motiverende domein van de interne goederen. Willen we kosten verlagen of kwaliteit verhogen – met andere 
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grote invloed hebben op standaarden van excellentie binnen een praktijk. Ook dit kan verhelderd 

worden aan de hand van een voorbeeld uit de geneeskundige praktijk.  

Een zeer getalenteerde chirurg verdient onherroepelijk een zeker aanzien als gevolg van 

zijn uitzonderlijke handelen. De kwaliteit van zijn handelen is binnen de praktijk universeel, maar 

de verdiensten die daarmee gemoeid zijn niet. De chirurg kan in twee verschillende landen 

dezelfde operatie uitvoeren, waarvan de kwaliteit even hoogstaand is en de uitkomst hetzelfde: 

het redden van een mensenleven en het genezen van de patiënt. In beide gevallen handelt hij 

naar dezelfde standaarden van excellentie en brengt hij dezelfde interne goederen van de praktijk 

tot stand. Toch zullen de verdiensten sterk verschillen. Geld, macht en aanzien zijn resultaten van 

buitenaf en vloeien niet uit de handeling zelf voort, en zijn daarom extern. Hoewel de 

geneeskundige praktijk draait om goede genezing bestaat er een gevaar dat het geld verdienen 

van de arts boven het genezen van patiënten komt te staan. Deze discussie is overigens ook al in 

de politeia van Plato te vinden, waar hij stelt: But tell me, this physician of whom you were just 

speaking, is he a moneymaker, an earner of fees, or a healer of the sick?”152  Dat een arts een 

behandeling verzaakt omwille van het geld, is in de context van het praktijkdenken zeer evident 

onethisch. Onderstaand mijn visuele representatie van de interne structuur van een praktijk op 

basis van MacIntyre zijn definitie. 

 

 

 
woorden de excellentie van het handelen beïnvloeden – dan dienen deze interne aspecten bij uitstek erkent te 
worden.  
152 Plato, Warren, H., & Molegraaf, M. (2014). “Het bestel - Politeia.” Amsterdam: Bert Bakker. p. 31: 341C: 

“vertel mij liever: is de dokter in strikte zin, over wie je het zojuist had, iemand die het om het geld gaat of 
iemand die het om de zieken gaat?” 
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Afbeelding 1: Mijn visuele representatie van de  interne structuur van een praktijk. 

 

Om de praktijk systematisch duurzaam te bestendigen is het van belang om te begrijpen dat “(...) 

de externe goederen instrumenteel zijn voor het handhaven van de praktijk maar niet definiërend 

voor de activiteit.”153 Dit wil niet zeggen dat externe goederen in essentie slecht zijn. MacIntyre 

blijft immers ook spreken van externe ‘goods’ en niet ‘bads’.154 Maar om te voorkomen dat deze 

een negatieve uitwerking krijgen moeten deze op de juiste manier worden ingebed in de praktijk. 

Zonder externe goederen, in het bijzonder geld, kan de dokter niet in zijn levensonderhoud 

voorzien en vormt het dé voorwaarde voor zijn deelname aan de duurzame bestendiging van de 

geneeskundige praktijk. Externe goederen zijn dus wel van belang, maar niet het doel van de 

activiteit. Wanneer een activiteit namelijk gericht is op het verkrijgen van een extern goed, 

bijvoorbeeld geldelijk gewin, dan wordt de activiteit instrumenteel in plaats van een doel op zich.  

De intrinsieke waarde gedefinieerd als de zin of het telos gaat daarmee verloren of wordt 

daarmee ondergeschikt. Wat overblijft is een activiteit dat we zouden kunnen kenmerken als 

‘abstracte hebzucht’, zoals dat in paragraaf 2.2 is uiteengezet. 

 
153 Van Baardewijk, J. (2018) The Moral Formation of Business Students: A Philosophical and Empirical 

Investigation of the Business Student Ethos. Vrije Universiteit, p. 191. 
154 Idem. p. 193 
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In termen van de praktijk van de geneeskunde kan gezegd worden dat deze natuurlijk niet 

bestaat om één patiënt te genezen, maar om steeds betere zorg te verlenen. Het geld dat 

verdiend wordt, wordt aangewend voor het in stand houden van het ziekenhuis, om nieuwe 

mensen op te leiden of om nieuw onderzoek te blijven doen. Tegelijkertijd stelt het alle 

individuen, van de dokter tot de schoonmaker, in staat een betekenisvol leven te ontplooien in 

relatie tot de praktijk van de geneeskunde, wat hen tegelijkertijd deugdelijk maakt. 

 Hieruit kan worden geconcludeerd dat interne goederen altijd op gespannen voet staan 

met de externe goederen. Waar het om gaat is dat de externe goederen worden ingebed in het 

gemeenschappelijk idee van zin. In het voorbeeld wordt echter ook een beperking duidelijk. De 

praktijk van geneeskunde kan niet in stand worden gehouden zonder ziekenhuis, opleidingen en 

onderzoek.  

 

§3.3 Praktijken in samenhang met Instituties 

Het gevaar bestaat dat de middelen worden geheiligd in naam van het doel en het belang van de 

interne goederen op de achtergrond raakt. Met andere woorden, dat de winstgevendheid het 

primaire doel wordt en de zinvolheid van de praktijken zelf uit het oog verloren wordt. Dit is exact 

wat Solomon laat zien in zijn kritiek op het neoliberale bedrijfsbegrip. MacIntyre schaart de 

externe goederen onder het begrip ‘institutie’. Om te begrijpen wat MacIntyre bedoelt met deze 

term zal ik zijn gegeven definitie eveneens per element uiteenzetten.155 

 

“Institutions are characteristically and necessarily concerned with (...) external goods. 

They are involved in acquiring money and other material goods; they are structured 

in terms of power and status, and they distribute money, power and status as 

rewards. Nor could they do otherwise if they are to sustain not only themselves, but 

also the practices of which they are the bearers.” 

 

Instituties zijn dragers van de praktijken. Ze vormen de inbedding van praktijken en zijn 

gestructureerd langs het distribueren van geld, macht en aanzien die elke praktijk onherroepelijk 

voortbrengt en ook nodig heeft om te kunnen bestaan. De instituties zijn een wezenlijk onderdeel 

 
155 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, thrid edition 2007. p. 226 
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van elke vorm van menselijke organisatie. Zo kan de geneeskunde niet zonder operatiekamer, 

administratie en management. De praktijk van het genezen heeft het onherroepelijk de 

organisatie van het ziekenhuis nodig en dat betekent ook dat de praktijk van geneeskunde altijd 

plaatsvindt binnen beperkingen. Dit heb ik eerder al uitgedrukt in de context van een bedrijf, er 

moet nu eenmaal geld verdiend worden om het geheel in stand te houden. Moore geeft de relatie 

tussen praktijken en instituties als volgt schematisch weer: 

 
Afbeelding 3: De schematische verhouding van praktijken tot instituties van Moore.156  

 

Er is dus een duidelijk onderscheid tussen instituties en praktijken. MacIntyre geeft het volgende 

voorbeeld: schaken, natuurkunde en geneeskunde zijn praktijken, maar schaakclubs, laboratoria, 

universiteiten en ziekenhuizen zijn de noodzakelijke instituties om deze praktijken in stand te 

houden.157  

 

§3.4 Een nieuw bedrijfsbegrip 

In de inleiding van dit hoofdstuk heb ik geconstateerd dat er een onhelderheid bestond in 

Solomons weergave van een bedrijf. Het bleef mijns inziens onduidelijk hoe de sociaal-morele 

dimensie zich verhield tot een notie van goed bestuur. De sociaal-morele dimensie is nu aan de 

hand van MacIntyres praktijkbegrip scherper onder woorden gebracht. In deze paragraaf zal ik 

 
156 Moore, G. 2002. “On the implications of the practice-institution distinction: MacIntyre and the application of 

modern virtue ethics to business.” Business Ethics Quarterly 12 (1): 19-32 
157 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. p. 192. 
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MacIntyre's schema nog eenmaal relateren aan de context van een bedrijf. Dat levert namelijk 

nog een aantal vragen op. Heeft elk bedrijf zijn eigen praktijk? Zijn er meerdere praktijken 

verenigd in een bedrijf? Of zijn verschillende bedrijven verenigd onder één praktijk? En hoe zit 

het met activiteiten die in MacIntyre's begrippenkader niet als volwaardige praktijk gerekend 

worden, maar wel banen kunnen zijn? Vallen zulke beroepen buitenboord?  

 Volgens Beadle and Moore is MacIntyre’s werk op verschillende wijzen toegepast in de 

bedrijfskundige context.158 Daarin wordt duidelijk dat de individuele onderdelen van een bedrijf, 

zoals marketing, productie en financiën, geen praktijken op zich zijn.159 Het zijn verscheidene 

activiteiten, die net als de dokter, de onderzoeker en de schoonmaker in het ziekenhuis deel 

hebben aan dezelfde praktijk. Binnen een bedrijf worden deze activiteiten gericht tot een 

specifieke praktijk. Beadle concludeert in zijn artikel why business cannot be a practice160: 

“Business cannot name a practice but business institutions certainly do house practices.” Het 

bedrijfsleven is dus geen praktijk, maar bedrijven kunnen wel begrepen worden als de 

institutionele ruimte waarbinnen praktijken tot stand komen en geherbergd worden. 

Beadle en Moore concluderen gezamenlijk dat elk bedrijf te definiëren is in termen van 

‘praktijk’ en ‘instituut’.161 Het ziekenhuis omvat bijvoorbeeld de praktijk van de geneeskunde en 

het advocatenkantoor de praktijk van het recht. Een bedrijf vormt de formele structuur waarin 

allerlei activiteiten samenkomen die in het teken staan van een praktijk. De nieuwe definitie van 

een bedrijf die op basis van het voorgaande geformuleerd kan worden luidt als volgt: een bedrijf 

is een geïnstitutionaliseerd onderdeel van één of meerdere praktijken.  

 Deze definitie sluit tevens aan bij het in het vorige hoofdstuk ontwikkelde bedrijfsbegrip. 

Voor Solomon was immers het bedrijf in de kern een gemeenschap met een gemeenschappelijke 

praktijk, en ook daar speelde de sociaal-morele dimensie een fundamentele rol. Deze 

 
158 Beadle, R. 2002. “The misappropriation of MacIntyre.” Reason in Practice 2 (2): 45- 54. (The journal has 

been subsequently renamed Philosophy of Management.  
Beadle, R. & G. Moore. 2006. “MacIntyre on virtue and organization.” Organization Studies 27 (3): 323-40. p. 
13.  
Beadle, R. & G. Moore: 2011, ‘MacIntyre: neo-Aristotelianism and organization theory’, Research in the 
Sociology of Organizations, 32: 85-121. p. 28 
159 Moore, G. 2002. “On the implications of the practice-institution distinction: MacIntyre and the application 

of modern virtue ethics to business.” Business Ethics Quarterly 12 (1): 19-32.  
160 Beadle, R. (2008). ‘Why business cannot be a practice.’ Analyse & Kritik, 30(1), 229-241. 
161 Moore, G. (2012) 'Virtue of governance : the governance of virtue.', Business ethics quarterly., 22 (2). pp. 

293-318. p. 11  
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gemeenschap kunnen we nu aan de hand van MacIntyre begrijpen als een geïnstitutionaliseerd 

onderdeel van één of meerdere praktijken.  

 Niettemin moet men zich er terdege van bewust zijn dat de bedrijven te allen tijde 

kwetsbaar blijven voor ambities van individuen en hun strijd rondom externe goederen. De drang 

naar zelfverrijking en concurrentie binnen de institutionele orde moet op de juiste wijze worden 

ingebed, aldus MacIntyre.162  Instituties moeten dienstbaar blijven aan de praktijken die zij 

ondersteunen. Wanneer dit niet het geval is, verliest men het idee van het gemeenschappelijk 

goed uit het oog en worden de externe goederen dominant. Geld, macht en aanzien worden een 

doel op zich. Om te waarborgen dat een praktijk niet onder de voet wordt gelopen door de 

aanwezigheid van externe goederen, moet een juiste balans tussen praktijk en institutie worden 

gevonden. Een eerste aanwijzing voor goed bestuur zou hierin gelegen kunnen liggen. 

 In het volgende hoofdstuk zal ik de relatie tussen het hierboven geformuleerde 

bedrijfsbegrip en goed bestuur nader behandelen. Maar voordat ik daartoe overga, zal ik nog 

eenmaal een blik werpen op de gang van zaken bij Deliveroo. Is dit platformbedrijf evenzo te 

herdefiniëren in termen van het nieuwe bedrijfsbegrip: een geïnstitutionaliseerde onderdeel van 

één of meerdere praktijken?  

 

§3.5 Deliveroo als een geïnstitutionaliseerd onderdeel van een praktijk 

Deliveroo, zo kunnen we het pleidooi nu begrijpen, stelde dat zij geen deel heeft aan een 

praktijk. Ze zien zichzelf als technologiebedrijf dat een marktruimte creëert en beheert. De 

rechter oordeelde echter dat de kernactiviteit van het bedrijf wel degelijk het bezorgen van 

maaltijden is en de fietskoeriers dus tot de kernactiviteit van het bedrijf behoren. Een uitspraak 

die erop wijst dat ook bij een platformbedrijf als Deliveroo wel degelijk een praktijk in het spel is 

en dus begrepen zou kunnen - en moeten - worden als een geïnstitutionaliseerd onderdeel van 

een praktijk. De vraag is dus: hoe valt Deliveroo te begrijpen als een geïnstitutionaliseerd 

onderdeel van een praktijk? 

Deliveroo maakt de bezorging van maaltijden mogelijk. Het institutionele karakter zou 

gezien kunnen worden als de organisatie van alles wat nodig is om dit mogelijk te maken. Er zijn 

gebouwen nodig, er zijn fietsen nodig, er is een app nodig en er is marketing nodig om genoeg 

gebruikers te krijgen om de gehele dienst rendabel te maken. Het spreekt voor zich dat er een 

 
162 Ibidem. 
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noodzaak bestaat om winst te maken teneinde voort te kunnen blijven bestaan. Uit het 

voorgaande kan geconcludeerd worden: Deliveroo kan net als andere bedrijven opgevat worden 

als een instituut.  

 Niettemin moet niet uit oog worden verloren waarom deze activiteiten überhaupt 

ondernomen worden. Ook in Deliveroo schuilt ergens een praktijk die het geheel voorziet van een 

zin en het werk binnen deze institutionele kaders betekenisvol maakt. Toch laat het werk van 

fietskoeriers zich lastig als een afgebakende praktijk omschrijven. De werkzaamheden betreffen 

namelijk geen traditioneel beroep of vakmanschap. In vergelijking met bijvoorbeeld een arts is 

het niet meer dan slechts een vorm van ongeschoolde lichamelijk arbeid. Het werk van de 

fietskoeriers bestaat uit een zo snel, en dus zo efficiënt mogelijke, levering van maaltijden. De 

interacties zijn doorgaans zeer kort en beperken zich tot functionele communicatie. Het lijkt lastig 

om in verband met dit werk over standaarden van excellentie en over interne goederen te 

spreken. 

Toch kan wel gezegd worden dat de fietskoeriers bijdragen aan een praktijk. Dit is de 

praktijk van het verzorgen van maaltijden. Volgens de rechter, zo zagen we in de inleiding al, 

maakt dit de kernactiviteit van Deliveroo uit. Marketingmedewerkers, koks en programmeurs 

leveren eveneens ieder op hun eigen manier een bijdrage. Zij hebben deel aan de praktijk zoals 

de schoonmaker in het ziekenhuis deel heeft aan de praktijk van de geneeskunde. De fietskoeriers 

zijn dus niet alleen maar flexibele inzetbare productiemiddelen die efficiënt moeten worden 

aangewend om de winst te maximaliseren. Zij zijn een essentieel onderdeel van de praktijk die de 

gehele keten van dienstverlening omvat. Van de verkoper die de restaurants elke dag van lokale 

verse producten voorziet tot de chef die het voedsel bereid, tot de fietskoerier die het voedsel 

netjes en tijdig bij de consument bezorgt; stuk voor stuk vormen zij schakels of activiteiten die in 

het bedrijf - als geïnstitutionaliseerd onderdeel van de praktijk van het verzorgen van maaltijden 

- samenkomen.163 

 
163 Dit wil echter niet zeggen dat mensen zich niet als ZZP’er kunnen organiseren binnen de markt. Zzp’ers met 

een aanvullende specialisatie of een specifiek vakmanschap kunnen best als aanvullende dienst worden 
ingehuurd. Zij behoren immers niet tot de institutionalisering van de betreffende activiteit waarmee het bedrijf 
deel heeft aan de praktijk. Dit veronderstelt echter wel dat de betreffende zzp’er onderdeel is van een praktijk 
waar zeker vakmanschap is aan te wijzen. Zoals een lasser loodgieter of advocaat. Kenmerkend is dan ook dat 
zzp’ers zich niet als particulieren op de markt kunnen begeven maar zich moeten inschrijven als ondernemer 
en hun activiteit dus dienen te institutionaliseren om hun diensten op de markt aan te mogen en kunnen 
bieden.  
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Wat duidelijk wordt in dit perspectief is dat de fietskoeriers een belangrijk onderdeel zijn 

van een gemeenschappelijke zin, die langs verschillende geïnstitutionaliseerde punten zijn 

verwerkelijking vindt. Deliveroo heeft duidelijk meer institutionele karakteristieken, maar de 

praktijk waaraan Deliveroo deel heeft is desalniettemin een wezenlijk onderdeel van het bedrijf. 

Concluderend kan gesteld worden dat platformbedrijven zoals Deliveroo begrepen kunnen 

worden middels het nieuwe bedrijfsbegrip, ook al vormt het werk van fietskoeriers op zichzelf 

genomen geen praktijk. Zonder de erkenning dat ook de koeriers als activiteit bijdragen aan een 

meer omvattende praktijk, dreigt het gevaar dat het werk niet enkel betekenisloos wordt, maar 

dat dit uiteindelijk ook de organisatie en het succes van het bedrijf zelf schade berokkent. De 

stelling die ik zal verdedigen, is dat het bestuur hier uiteindelijk voor verantwoordelijk is. Hoe we 

deze verantwoordelijkheid precies dienen te verstaan, zal ik in het volgende hoofdstuk 

bespreken.  
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Hoofdstuk 4: goed bestuur van een bedrijf  

In de vorige hoofdstukken heb ik een kritiek geleverd op het tegenwoordig dominante, 

neoliberale bedrijfsbegrip. Aan de hand van Solomon heb ik betoogd dat een bedrijf niet enkel 

begrepen moet worden als een amorele entiteit waarin men louter uit is op winstmaximalisatie. 

Het is veeleer een gemeenschap met een gezamenlijk praktijk, waarin de sociaal-morele dimensie 

moet worden meegenomen. De vraag is vervolgens hoe we goed bestuur van een bedrijf dienen 

te begrijpen. Met MacIntyre is het ruimere begrip geherdefinieerd, omdat dit mij in staat stelt de 

vraag naar bestuur te beantwoorden. In hoofdstuk 3 heb ik een bedrijf gedefinieerd als een 

geïnstitutionaliseerd onderdeel van één of meerdere praktijken. Tevens heb ik laten zien wat dat 

voor een platformbedrijf als Deliveroo zou kunnen betekenen: dat is een bedrijf dat als kerntaak 

heeft om maaltijden te verzorgen. De fietsbezorgers hebben daarin, naast allerlei andere 

werknemers, een belangrijke rol. De vraag die nu nog onbeantwoord blijft: wat is, in het licht van 

deze definitie, goed bestuur van een bedrijf?  

 Op deze hoofdvraag zal ik in dit hoofdstuk antwoord proberen te geven. In §4.1 zet ik 

uiteen wat de activiteit van de bestuurstaak inhoudt, en hoe deze praktijk verschilt van andere 

praktijken. In §4.2 formuleer ik op basis van deze gedachtegang vier standaarden van excellentie 

waarmee de interne goederen van deze bestuurspraktijk gerealiseerd kunnen worden. Hierbij 

geef ik gelijk enkele voorbeelden van hoe deze standaarden van excellentie een concrete 

uitwerking kunnen krijgen. Tot slot zal ik in §4.3 mijn stuk afsluiten door het begrip van goed 

bestuur toe te passen op de casus Deliveroo, en daarmee ook iets te zeggen over het bestuur bij 

platformbedrijven in het algemeen. 

 

§4.1 Besturen als meta-praktijk gericht op het evenwicht  

Bij het definiëren van de bestuurstaak maakt een intuïtief begrip van het woord 'bestuur' al veel 

duidelijk. Gevoelsmatig kan besturen al omschreven worden als het in de juiste richting brengen 

van iets door middel van een zekere oriëntatie en sturingsvermogen. Wat wordt verstaan onder 

de taak van het besturen hangt echter altijd af van wat er bestuurd wordt en de omgeving waarin 

bestuurd wordt. Het is haast overbodig om te zeggen dat het besturen van een voertuig wezenlijk 

anders is dan het besturen van een bedrijf. Hoewel de context voor elk bedrijf anders is, kan net 
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als bij het besturen van een voertuig in zijn algemeenheid wel iets worden gezegd worden over 

het goede bestuur van bedrijven. Zij zijn geïnstitutionaliseerde onderdelen van praktijken waarbij 

het bedrijf als zodanig begrepen moet worden als een gemeenschap. Goed bestuur van een 

bedrijf is dus altijd goed bestuur van een instituut dat een of meerdere praktijken herbergt.  

  MacIntyre concludeert tevens dat het creëren en onderhouden van alle vormen van 

menselijke gemeenschap - en dus instituties - zelf alle karakteristieken heeft van een praktijk.164 

Een bedrijf dient immers, zoals met Solomon is uitgewerkt te worden opgevat als een 

gemeenschap.165 We kunnen aldus concluderen dat in elk geïnstitutionaliseerd onderdeel van een 

of meerdere praktijken een tweede praktijk aanwezig is. Dit is de meta-praktijk van het 

besturen.166 Dat wil zeggen dat besturen een coherente coöperatieve, menselijke activiteit 

betreft. Besturen heeft dus net als alle andere praktijken een moreel uitgangspunt, gekenmerkt 

door interne goederen en bijbehorende standaarden van excellentie. Vanaf nu zal ik enerzijds 

spreken over de kernpraktijk, de praktijk die bepalend is voor het bedrijf als zodanig. De 

kernpraktijk is dus de praktijk die geherbergd wordt in de institutionele orde van het bedrijf, zoals 

de praktijk van het genezen zijn plek krijgt in de institutionele orde van het ziekenhuis. Anderzijds 

zal ik spreken over de meta-praktijk, en hiermee doel ik op de praktijk van het besturen. Dit is dus 

de tweede praktijk binnen een bedrijf. De vervolgvraag is aldus: waar is deze meta-praktijk van 

het besturen in de kern op gericht? 

In §3.4 werd al duidelijk dat een bedrijf - gedefinieerd als een geïnstitutionaliseerd 

onderdeel van een of meerdere praktijken - gekenmerkt wordt door een inherente en 

onvermijdelijke spanning tussen praktijk(en) en instituut.167 Zoals eerder benadrukt kan een 

instituut best blijven functioneren wanneer de praktijk verdrukt wordt door de institutionele 

noden, maar dit zal ten koste gaan van de sociaal-morele dimensie.168 De bestuurder is er 

verantwoordelijk voor dat dit niet gebeurt. Hij moet in zijn beslissingen constant een afweging 

 
164 MacIntyre, A. (1984). After Virtue. A study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre dame, 

United States, third edition 2007. p. 226: “the making and sustaining of forms of human community – and 
therefore of institutions – itself has all the characteristics of a practice, and moreover of a practice which stands 
in a peculiarly close relationship to the exercise of the virtues.” 
165 Zie hoofdstuk twee, in het bijzonder paragraaf 2.3.2. 
166 Zie ook Beadle, R. & G. Moore: 2011, ‘MacIntyre: neo-Aristotelianism and organization theory’, Research in 

the Sociology of Organizations, 32: 85-121. 
167 MacIntyre, A. (1984). ‘After Virtue. A study in Moral Theory’, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 

United States, third edition 2007. p. 226 ? : “(...) the essential feature of the virtues is clear. Without them, 
without justice, courage and truthfulness, practices could not resist the corrupting power of institutions.” 
168 Ibidem.  
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maken tussen de institutionele zaken enerzijds, en het stand houden van de kernpraktijk 

anderzijds. Goed bestuur als activiteit van de bestuurder bestaat dus uit het in stand houden van 

het evenwicht tussen praktijk en instituut. Dit kan gezien worden als het telos van de meta-

praktijk van het besturen. Het gaat er niet om de spanning tussen de institutionele orde en de 

praktijk op te lossen, maar deze op een evenwichtige wijze te organiseren.  

Het zou overigens een logische tegenwerping zijn om te wijzen op de oneindige regressie 

die plaats lijkt te vinden wanneer een meta-praktijk nodig is om het geheel in evenwicht te 

brengen. Waarin vindt deze meta-praktijk van bestuur op zijn beurt weer een inbedding? Welke 

bestuurspraktijk is vervolgens verantwoordelijk voor het evenwicht tussen die praktijk en de 

institutionele zaken? “It’s practice-institution combinations all the way down”169 zou ironisch 

gesteld kunnen worden. Maar dit is niet het geval. Het bestuur waarborgt de balans tussen de 

institutionele kant van het bedrijf en haar kernpraktijk, maar daar valt tevens de eigen meta-

praktijk van het besturen zelf onder. De bestuurspraktijk is hierin de eindverantwoordelijke. De 

directie van het ziekenhuis dient bijvoorbeeld zowel te garanderen dat chirurgen geen exorbitant 

salaris krijgen, maar dat geldt evengoed voor henzelf.  

Misschien is het bestuur wel bij uitstek vatbaar voor de corrumperende werking van 

externe goederen, aangezien zij over de verdeling ervan gaan. De goede bestuurder slaagt erin 

om zorg te dragen voor de balans tussen instituut en praktijk, en dit slaat tevens terug op de 

praktijk van het besturen zelf. De bestuurspraktijk is namelijk onderdeel van het bedrijf en deze 

dient een goede plaats te krijgen in de gegeven institutionele ordening van het bedrijf. Hiervoor 

is de bestuurder tegelijkertijd zelf eindverantwoordelijk. Dit toont tevens het gewicht van deze 

taak en de cruciale positie van de bestuursfunctie.  

 De bestuurstaak valt aldus in twee aspecten uiteen. Enerzijds moet het bestuur 

een context creëren waarin het nastreven van standaarden van excellentie en interne goederen 

worden gecultiveerd, zodat de externe goederen daaraan ten dienste staan in plaats van dat deze 

tot doel worden gesteld. Dit geeft ruimte voor de werknemer om zijn werk goed te doen en de 

gedeelde standaarden van excellentie na te streven. De bestuurder heeft daarom indirect invloed 

 
169De uitspraak “It’s turtles all the way down’’ komt uit de introductie van ‘An essay concerning human 

understanding’ van John Locke. Hoewel de herkomst ergens ligt in oude hindoe mythologie, is het Locke die de 
uitspraak gebruikt zoals ik dat hier bedoeld hebt. De uitspraak is bekend doordat het op een humoristische wijze 
een bekend epistemologisch probleem aan de orde brengt. De uitspraak is een antwoord op de vraag: wat is het 
fundament van onze kennis? In de oude mythologie wordt gesteld dat de wereld 9 hoeken heeft, die iedere 
worden ondersteund door een olifant. Deze olifanten rusten op hun beurt op de wereld schildpad. Wat er zich 
onder de schildpad bevindt? ‘’it’s turtles all the way down”. 
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op de morele vorming van de werknemer. Het goed uitvoeren van het werk is namelijk uiteindelijk 

een taak voor de werknemer. De bestuurder kan enkel de context creëren waarin dit zo goed 

mogelijk kan. Anderzijds moet de bestuurder zichzelf vormen zodat hij niet in de ban raakt van 

geld, macht en aanzien. Het goed uitvoeren van zijn werk is dus tevens een morele vorming voor 

zichzelf. Dat brengt ons tot de vraag welke interne goederen horen bij de meta-praktijk van het 

besturen. Met andere woorden: welke standaarden van excellentie zijn hierop van toepassing? 

In de volgende paragraaf zal ik mij over de kwestie buigen. 

 

§4.2 De standaarden van excellentie van de bestuurspraktijk 

De standaarden van excellentie van de bestuurspraktijk zijn geen set van codes of regels die, 

indien strikt opgevolgd, feitelijke handelingen van een bestuurder fout, goed of excellent maken. 

Hoe men precies een vergadering moet voeren, collega’s moet berispen of een ontslagbrief moet 

schrijven zal ik hier niet voorschrijven. De bestuurlijke vaardigheden waar het hier om gaat zijn 

niet vast te leggen in statische protocollen of instructies, maar betreffen meer algemene 

richtlijnen die een bestuurder helpen te bepalen of een bestuurlijke handeling als ‘goed’ te 

kwalificeren valt. Deze kunnen beschouwd worden als de zogenaamde standaarden van 

excellentie van de bestuurspraktijk.  

 Om te komen tot deze richtlijnen grijp ik terug op het werk van de Nederlandse filosoof 

Jelle van Baardewijk. Hij formuleert een onderzoekskader om de morele vorming van een 

specifieke groep mensen te onderzoeken. Dit onderzoekskader noemt hij morele ethologie en 

duidt op de morele vorming vanuit het aristotelische begrip ‘ethos’.170 In de ethologie wordt het 

goede handelen begrepen vanuit gewoonte en omgeving, oftewel habitus en habitat. Bij deze 

methode is de specifieke context cruciaal voor het bepalen wat goed of slecht, juist of onjuist, 

zinvol of zinloos is.171 ‘’De morele ethologie”, zo stelt Van Baardewijk, “(...) voorziet in een 

vocabulair dat men in staat stelt onder woorden te brengen wat andere perspectieven vaak over 

het hoofd zien. Dit zorgt ervoor dat we morele vragen kunnen stellen over de zin van activiteiten 

 
170 Het moreel ethologische onderzoekskader van Van Baardewijk is een praktische toepassing van de 

ethologische analyse van de nederlandse filosoof Ad Verbrugge, die het ethos duidt als een samenhang van de 
habitus (gewoonte) en de habitat (woonplaats). Verbrugge, A. (2001). De verwaarlozing van het zijnde: een 
ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit. Nijmegen: SUN. 
171 Ibidem. 
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en de wenselijkheid van ontwikkelingen.’’172 Hij zet uiteen dat het ethos van een specifieke groep 

onderzocht kan worden aan de hand van vier facetten die altijd in samenhang begrepen moeten 

worden. In wat volgt wil ik deze vier aspecten toepassen op het goede bestuurlijke handelen. Het 

toepassen van het ethos-begrip in verschillende velden is niet nieuw, maar biedt de mogelijkheid 

het goede handelen van mensen binnen instituties te onderzoeken.  

 Aan de hand van MacIntyre is in hoofdstuk drie de sociaal-morele dimensie van 

werknemers voor het voetlicht gebracht aan de hand van een praktijkbegrip. Daaruit bleek dat 

men zich zowel als een moreel individu vormt en een ‘zin’ aan zijn werkzaamheden ontleent door 

te participeren in een praktijk waar een bedrijf een geïnstitutionaliseerd onderdeel van kan zijn. 

In deze analyse vormen praktijken daarom net als in de hierboven genoemde ethologische 

benadering een context voor sociaal-morele vorming. De vier aspecten die Van Baardewijk 

onderscheidt wil ik vruchtbaar maken in de context van het onderzoek naar goed bestuur. Vanuit 

Van Baardewijk zijn ethologische analyse zal ik betogen dat enkele standaarden van excellentie 

geformuleerd kunnen worden over de meta-praktijk van het besturen.  

  In wat volgt zal ik deze vier aspecten kort uiteenzetten en vervolgens illustreren hoe deze 

vertaald kunnen worden naar standaarden van excellentie van de bestuurstaak. Constant dient 

men hierbij in het achterhoofd te houden dat deze geformuleerde standaarden van excellentie 

bijdragen aan het telos van de bestuurspraktijk: het bewaren van het evenwicht tussen het bedrijf 

als instituut en de kernpraktijk. 

Een goed bestuurder benadrukt het collectieve karakter van een bedrijf. De moreel-

ethologische insteek wijst op het feit dat moraliteit begrepen moet worden binnen een 

gemeenschap. Normen en waarden worden intersubjectief gevormd en elke morele vorming is 

dus een collectieve aangelegenheid. “Mensen worden in gezinnen geboren, worden op scholen 

opgeleid en werken en wonen samen met anderen. Hun collectiviteit is altijd fundamenteler dan 

hun individualiteit.”173 Dit sluit ook aan bij de conclusie, die ik met Solomon getrokken heb in 

 
172 Baardewijk, J. J. van. (2018). The moral formation of business students: a philosophical and empirical 

investigation of the business student ethos. Nederland: Vrije Universiteit. p. 28: ‘’Moral ethology focuses on 
shared practices that help a group of people to strive for a ‘good life’. Moral ethology offers a vocabulary which 
enables us to attach words to certain phenomena that we tend to overlook in other perspectives. This in turn 
allows us to pose ethical questions about the purpose of certain activities and the desirability of certain 
developments.’’ 
173Baardewijk, J. J. van. (2018). The moral formation of business students: a philosophical and empirical 

investigation of the business student ethos. Nederland: Vrije Universiteit. p. 31: “ “People are born in families, 
educated in schools and work and live with others. Their togetherness is more fundamental than their 
individuality.” 
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§2.3.4, namelijk dat een bedrijf meer is dan een verzameling van individuen.174 Een bedrijf is altijd 

een collectief, en de bestuurder dient het als zodanig te benaderen. Besturen met het collectieve 

karakter indachtig vertrekt vanuit de vorming van de substantiële gedeelde vormen waarmee 

mensen, aldus de ethologische benadering, altijd samenleven.175 Een manager of bestuurder kan 

over vaardigheden beschikken om een bedrijf efficiënter of innovatiever te maken, maar deze 

dienen altijd in dienst te staan van de sociaal-morele dimensie en het belang van de 

gemeenschap.  

 Een voorbeeld van een bestuursbeslissing op basis van deze standaard van excellentie, 

zou gevonden kunnen worden in het selectiebeleid van een bedrijf. In plaats van werknemers 

hoofdzakelijk te selecteren op basis van buitengewone talenten en cognitieve bekwaamheden, 

zouden bestuurders meer kunnen selecteren op basis van een pro-sociale instelling.176 De 

werknemers worden geselecteerd op basis van hun vermogen om samen te werken en aldus 

wordt het gemeenschapsgevoel binnen een bedrijf gestimuleerd. In plaats van dat strijd, 

concurrentie en individuele ambities de boventoon voeren, cultiveert een pro-sociale houding de 

ervaring van het bedrijf als collectief.177 Men staat open voor het perspectief van de ander, en 

begrijpt zijn taken primair als een coöperatieve aangelegenheid.  

Een goed bestuur benadrukt de situationaliteit. In de ethologische benadering wordt er 

tevens van uitgegaan dat het goede handelen altijd is ingebed in een concrete context. In de 

aristotelische ethiek-filosofie zijn de ethische deugden dan ook karakterhoudingen en waarin de 

specifieke omstandigheden worden meegenomen bij het bepalen van de goede handeling. Dit is 

ook wat Van Baardewijk in zijn analyse als uitgangspunt neemt. Dit zagen we tevens in het 

praktijkbegrip van MacIntyre, waarin duidelijk werd dat elk moreel oordeel los van de context 

waarin deze gemaakt wordt, betekenisloos is. Zonder concrete context, oftewel een praktijk, kan 

men de moraliteit niet vormen. Voor de standaarden van excellentie van de bestuurspraktijk, zou 

dit het volgende betekenen. 

 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. “it is concerned with the standards and forms that enable people to fulfil their lives and recognize 

those of others, as members of a certain group.” 
176 Voorbeeld uit Moore, G. (2012) 'Virtue of governance : the governance of virtue.', Business ethics quarterly., 

22 (2) p. 14 
177 Dit idee wordt onder andere ook zeer breed gedragen door de vooraanstaande sociologische filosoof 

Richard Sennett. Zie daarvoor bijvoorbeeld Sennett, R. (2012). Together: The rituals, pleasures and politics of 
cooperation. Yale University Press.  
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Goede beslissingen staan in relatie tot de specifieke context, d.w.z. tot de kernpraktijk van 

het bedrijf. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat een bestuurder niet zomaar elke 

organisatie kan besturen, maar zich eerst vertrouwd zal moeten maken met de situatie waar hij 

of zij zich in bevindt. Men dient het bedrijf van binnenuit te kennen; een goed manager is 

afgestemd op de kernpraktijk en heeft een fingerspizengefühl voor de interne goederen die 

daarin een rol spelen. Het nemen van goede beslissingen gaat dus verder dan een rationele 

afweging op basis van economische berekeningen. Dat betekent dat voor een goede bestuurder 

niet zijn exceptionele vaardigheden zoals procesoptimalisatie, systeemintegratie en het 

ontwikkelen van innovativiteit doorslaggevend zijn - ofwel vaardigheden die voornamelijk 

betrekking hebben op het bedrijf als instituut - maar juist het vermogen om dit soort 

vaardigheden in relatie tot de betreffende praktijk op een betekenisvolle wijze toe te passen.178 

Wellicht kunnen de vaardigheden van een bestuurder universeel zijn, toch zijn deze allerminst 

universeel op dezelfde wijze toepasbaar. De situationaliteit wijst op de bijzondere taak die het 

bedrijf en daarmee de bestuurder te vervullen heeft. Algemene standaardisatie en economische 

belangen vertellen nooit het gehele verhaal. Een goed bestuurder kent de specifieke gebruiken 

en tradities die bij de kernpraktijk in het geding zijn.  

Een voorbeeld waarin een bestuurder zich rekenschap geeft van deze standaard van 

excellentie, is bij goed ‘job design’. De bestuurder zorgt ervoor dat de werknemers de best 

mogelijke verbindingen krijgen met de kernpraktijk. Uiteindelijk zijn zij degene die contact 

hebben met anderen en het dichtst bij het product of de dienst zelf staan. Dit betekent dat het 

bestuur moet sturen op basis van vertrouwen. Het sturen enkel in termen van output leidt tot 

een afname van intrinsieke motivatie en betrouwbaarheid, zo blijkt uit onderzoek.179 Door de 

werknemers optimaal te betrekken bij de kernpraktijk, en door hen te vertrouwen en 

verantwoordelijkheid te geven, zullen zij optimaal bijdragen aan de intrinsieke goederen. Het 

suggereert een systeem dat hiërarchie vervangt door sociale controle, of zoals Moore het in 

vakwetenschappelijke terminologie verwoordt, door een systeem te creëren waarin 

 
178 Doorgaans zijn dit vaardigheden die extern worden aangetrokken door middels van consultants. Ook 

daarvoor gelden dezelfde voorwaarde als voor bestuurlijke functie. Ik ga deze paragraaf nog nader op in.   
179 Fehr, E. & A, Falk: 2002, ‘Psychological foundations of incentives’, European Economic Review, 46, 4- 5:687-

724. Osterloh, M. & B. Frey: 2004, ‘Corporate governance for crooks? The case for corporate virtue’, in A. 
Grandori (ed), Corporate governance and firm organization: microfoundations and structural forms, Oxford: 
Oxford University Press: 191-211   
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marktnormen worden vervangen door sociale normen.180 Dat wil zeggen dat prestaties, inzet en 

vertrouwen niet worden gewaarborgd op basis van straf en quota, maar door middel van 

wederkerige relaties die gevormd worden binnen de context van een praktijk, of de activiteiten 

die daartoe bijdragen. 

Goed bestuur benadrukt het belang van lokaliteit. Het derde aspect dat Van Baardewijk 

bij het ethos-begrip onderscheidt, gaat terug op de gedachte dat ethos niet alleen de 

contextafhankelijke morele gewoontes betreft, maar ook de fysieke (woon)plaats benadrukt. 

Gewoonte en woonplaats zijn altijd met elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat locatie, regio en 

nationaliteit belangrijke factoren zijn bij de morele vorming.181 De fysieke leefomgeving speelt 

altijd mee in de wijze waarop iemand zich oriënteert in het sociaal-morele landschap. De vorming 

van gewoontes en gedrag is gerelateerd aan de afdeling, het gebouw en de stad waarin deze tot 

stand komen.  

Zodra er bestuurlijke beslissingen worden genomen moet men daarom oog hebben voor 

de lokaliteit van het bedrijf. Mensen werken nog altijd op een concrete locatie, ook al bevindt 

deze zich tegenwoordig veelal in een geglobaliseerde economie. Het introduceren van 

thuiswerken is bijvoorbeeld een gemakkelijke manier om te besparen op kantoorruimte. Vanuit 

een ethologisch kader zou het bestuur zich echter af kunnen vragen welke consequenties dit heeft 

op de kernpraktijk van een bedrijf. Wat gebeurt er met de kernpraktijk zodra alle werknemers op 

afzonderlijke plekken hun bijdrage leveren? Het risico bestaat dat hun rol ook langzaam 

verandert. In plaats van samenwerking te zoeken op de plek waar men bij elkaar komt, opereren 

individuen meer als losstaande cellen. Als relaties tussen werknemers niet meer onderhouden 

worden in het dagelijkse fysieke contact, zal op den duur het gemeenschapsgevoel 

overeenkomstig versplinteren. Dat kan ertoe leiden dat het evenwicht al snel verloren gaat 

doordat werknemers makkelijker als vervangbare eenheden worden gezien. Een bestuurder zou 

er om die reden goed aan doen om de lokaliteit van het bedrijf telkens mee te laten wegen in zijn 

beslissingen. 

Goed bestuur houdt een begrip van het goede leven indachtig. Tot slot komen de 

voorgaande drie facetten samen in het feit dat het ethos in de kern een gedeeld begrip van een 

 
180 Moore, G. (2012) 'Virtue of governance : the governance of virtue.', Business ethics quarterly., 22 (2) p. 16 
181 De cultuurdimensies van Geert Hofstede zijn daar een belangrijk voorbeeld van. Hofstede, G. (2001). 

Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Sage 
publications. 
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manier van leven is dat als het goede leven wordt begrepen.182 Het goede leven is een gedeelde, 

omvattende ervaring van een zinvol bestaan. Het ethosbegrip leert dat de collectiviteit en 

samenhorigheid afhankelijk zijn van een gedeeld begrip van dit goede leven.  Mensen zijn immers 

van nature gemeenschapswezen en aan de basis van de vorming van een gemeenschap, 

organisatie of bedrijf ligt altijd een gedeelde ervaring van zin. 

 Dit betekent dat goed bestuur de zin - ‘purpose’ - van het bedrijf te allen tijde in acht dient 

te nemen. Dit wijst vanzelfsprekend uit boven de strikt economische belangen die ook altijd 

meespelen. Deze zin staat vervolgens in relatie met een meer omvattend idee van hoe het goede 

leven in het geheel vorm moet krijgen. Een goed bestuurder zou deze relatie scherp in het oog 

moeten houden. 

Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat er in een goed bestuurlijk systeem een constant 

debat wordt georganiseerd over het ‘goed’ van de gemeenschap en de wijze waarop het bedrijf 

daaraan bijdraagt.183 Dit zou concreet ingevuld kunnen worden door een vaste stoel in het 

bestuur vrij te maken voor een afgevaardigde uit de kernpraktijk. Een ander voorbeeld zou een 

klanten- of ledenraad zijn, die frequent overlegt met het bestuur van het bedrijf. Op deze wijze 

wordt een perspectief ingebracht dat buiten de institutionele orde van het bedrijf staat. Tot slot 

zou het bedrijf nog een laatste stap kunnen nemen door aan het debat een derde partij toe te 

voegen. Namelijk, het invoegen van de publieke opinie. Dit zijn de mensen die buiten de praktijk 

staan, maar wel samen met het bedrijf de maatschappij vormen.184 Hoewel deze buitenstaanders 

geen diepgaande kennis hebben van de standaarden van excellentie van de praktijk, kunnen zij 

wel toetsen of de institutionele orde de praktijk niet onderdrukt. Een buitenstaander kan namelijk 

wel degelijk ervaren of het bedrijf wel doet wat het zegt, of hun bedrijfsvisie en missie wordt 

nageleefd en of het bedrijf dus handelt naar zijn uitgesproken intenties. Op die manier zou een 

idee van goede leven meegenomen kunnen worden in organisatie van een bedrijf, en een plek 

krijgen in bestuurlijke afwegingen.  

 
182 Baardewijk, J. J. van. (2018). The moral formation of business students: a philosophical and empirical 

investigation of the business student ethos. Nederland: Vrije Universiteit. p. 32  
183 Moore, G. (2012) 'Virtue of governance : the governance of virtue.', Business ethics quarterly., 22 (2) p. 14 
184 Als gezonde jonge man en niet opgeleid binnen de zorg,  sta ik volledig buiten de praktijk van de 

ouderenzorg. Toch is mijn ervaring, als onderdeel van de samenleving een belangrijk perspectief op goede zorg. 
De buitenstaander is de vertegenwoordiger van het gezonde verstand waarmee bepaald wordt wat men goed 
acht. Hoewel dit gezonde verstand geenszins in de buurt komt van de standaarden van excellentie, kan deze 
buitenstaander heel goed de minimale vereisten van goede zorg doorzien en toetsen of de organisatie wel doet 
wat ze zegt te doen.  
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De hierboven geformuleerde richtlijnen voor de standaarden van excellentie van de 

bestuurspraktijk zouden moeten zorgen dat het evenwicht bewaard blijft tussen enerzijds de 

kernpraktijk van een bedrijf en anderzijds de institutionele noodzakelijkheden die daarbij komen 

kijken. Daarmee is een eerste aanzet gegeven tot een antwoord op mijn onderzoeksvraag naar 

hoe goed bestuur van een bedrijf eruit zou kunnen zien. Ten slotte is het belangrijk om te 

benadrukken dat de besproken voorbeelden mogelijke standaarden van excellentie betreffen, 

waarbij ik niet wil uitsluiten dat er mogelijk nog andere standaarden van excellentie zijn die 

bijdragen aan het verwerkelijken van de interne goederen van de bestuurspraktijk. Niettemin 

zetten deze eerste vier ‘richtlijnen’ een stap in de goede richting. Dit gezegd hebbende wil met 

het voorgaande in het achterhoofd nog eenmaal terugkeren naar de casus waar ik mijn onderzoek 

mee begon: het bestuur van Deliveroo. In de laatste paragraaf zal ik om die reden kijken hoe de 

geformuleerde standaarden van excellentie betrekking zouden kunnen hebben op het beleid van 

Deliveroo, dat hier als exemplarisch voorbeeld wordt genomen om iets te zeggen over 

platformbedrijven in het algemeen. 

 

§4.3 De consequenties van mijn begrip van goed bestuur voor 

platformbedrijven.  

 Aan het einde van het vorige hoofdstuk heb ik gekeken naar hoe Deliveroo als bedrijf 

begrepen zou kunnen worden met het bedrijfsbegrip zoals dat aan de hand van Solomon en 

MacIntyre uiteen is gezet. Ik ging ervan uit dat een bedrijf een geïnstitutionaliseerd onderdeel 

van een of meerdere praktijken is. Het goede bestuur, zo is daar in dit hoofdstuk aan toegevoegd, 

is vervolgens de meta-praktijk die zorgt dient te dragen voor het evenwicht tussen de 

institutionele kant van de zaak en de kernpraktijk. De activiteit van deze kernpraktijk is dus altijd 

leidend, terwijl institutionele noden zoals huisvesting, financiën, interieur etc. eveneens op orde 

moeten zijn. Zoals gesteld in paragraaf 3.5 kan de kernpraktijk van Deliveroo beschouwd worden 

als het verzorgen van maaltijden. Wat kunnen we nu zeggen over goed bestuur van dit bedrijf in 

het bijzonder, en platformbedrijven in het algemeen? Vanuit de zojuist geformuleerde richtlijnen 

zal ik enkele lijnen schetsen. 

 Ook al lijkt het misschien niet zo, ook Deliveroo kan als bedrijf opgevat worden als een 

gemeenschap, waarin de sociaal-morele dimensie van cruciaal belang is. Goed bestuur houdt 

rekening het feit dat men in de eerste plaats aan het roer staat van een collectief. Het leek nog 
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maar de vraag of dit ook het geval was bij Deliveroo. Als de bezorgers enkel als zzp’er aan de slag 

mogen en nauwelijks secundaire arbeidsvoorwaarden hebben, valt te betwijfelen of zij wel als 

volwaardig onderdeel van het bedrijf worden gezien. Ook al belichamen fietskoeriers zelf geen 

aparte praktijk, toch hebben we in paragraaf 3.5 geconstateerd dat hun activiteiten wel bijdragen 

aan een omvattende praktijk van het verzorgen van maaltijden, oftewel de kernpraktijk. Zonder 

hen zouden maaltijden eenvoudigweg niet bezorgd worden. Iedereen die onderdeel is van het 

bedrijf dient als een volwaardig lid van de gemeenschap te worden bejegend. 

  Goed bestuur bij Deliveroo gaat uit van de situationaliteit, en daarmee van de bijzondere 

rol die de individuele werknemers hebben. Zij staan immers in contact met de klanten, en 

vervullen aldus een cruciale rol in de kernpraktijk, het verzorgen van maaltijden. Dit is de wijze 

waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden van concurrenten. Deliveroo, Thuisbezorgt en 

Ubereats doen allemaal hetzelfde. De fietskoeriers zijn het uithangbord van het bedrijf, en door 

hun het vertrouwen te geven dat zij deze taak goed kunnen uitvoeren, kan Deliveroo zich op een 

eigen wijze positioneren. Identiteit is geen marketingtruc, maar een existentiële 

noodzakelijkheid, ook voor bedrijven. Hierin spelen de fietskoeriers een cruciale rol, en het 

bestuur zou deze werknemers daartoe het vertrouwen kunnen geven.  

 Daarnaast wijst de situationaliteit ook altijd terug op de bestuurder zelf. Hij dient bekend 

te zijn met de specifieke kernpraktijk, wat in het geval van Deliveroo betekent dat hij idealiter 

afkomstig is uit de culinaire sector en/of horeca, of dat hij daar op z’n minst affiniteit mee heeft. 

Een goed bestuurder van Deliveroo is geen goed bestuurder voor platformbedrijven in het 

algemeen: het platformkarakter van het bedrijf is immers niet iets wat doorslaggevend voor goed 

bestuur zoals ik dat gedefinieerd heb. De kernpraktijk speelt altijd een sleutelrol. 

 Omdat ook de lokaliteit van belang is, is het wellicht niet onproblematisch dat de 

fietskoerier altijd en overal z’n werkzaamheden kan uitvoeren. Dit lijkt namelijk volledige 

inwisselbaarheid van het personeel te suggereren. Als vanuit het bestuur rekening zou worden 

gehouden met de meerwaarde van de specifieke plaats waar het werk wordt uitgevoerd, dan 

neemt een bezorger een bepaalde wijk of doelgroep voor zijn of haar rekening. Dit kan resulteren 

in een betere dienstverlening. Niet ieder individu dat een maaltijd bestelt is hetzelfde, en een 

goede verdeling van de fietsbezorgers over de verschillende wijken waar het bedrijf werkzaam is 

zou hiervoor zorg kunnen dragen.  

 Ten slotte zou goed bestuur moeten vertrekken vanuit een begrip van het goede leven. 

Voor Deliveroo zou dit kunnen betekenen, zoals ik gesuggereerd heb, dat de organisatie constant 
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in debat is met restaurants, fietskoeriers en klanten over waarom ze doen wat ze doen. De zin of 

‘purpose’ van een bedrijf moet altijd scherp in beeld blijven. Door een constant debat te 

organiseren voelen alle belangenpartijen zich niet alleen gehoord, maar dit stelt de organisatie 

ook in staat hun werkwijze tegen het licht te houden.  

 Deze zin of ‘purpose’ zou bijvoorbeeld op het domein van duurzaamheid een nadere 

invulling kunnen krijgen. Deliveroo zou hun missie kunnen opvatten als een bijdrage aan een 

gezonde en zuinigere voedselvoorziening. Deliveroo werkt bijvoorbeeld met fietskoeriers in 

plaats van scooters. Dit zou een onderscheidend kenmerk van hun bedrijfsvoering kunnen 

worden, niet slechts als marketingtruc, maar als een zinvolle stellingname. Vanuit de kernprakijk 

van het verzorgen van maaltijden wordt een bezielende dimensie van het bijdrage aan een meer 

duurzame wereld toegevoegd. Zij zouden daarbij het bedrijf kunnen inzetten om 

voedselverspilling tegen te gaan en overproductie van restaurants opnieuw te verdelen. Dit idee 

op het vlak van duurzaamheid is afkomstig uit de bredere samenleving, en gaat dus terug op een 

begrip van het goed leven in het algemeen.  

 



 

  

 

Slot: een reflectie op mijn onderzoek 

In de inleiding heb ik de actuele maatschappelijke problemen ontwaard rondom de 

organisatievorm van platformbedrijven. Dit was de aanleiding om een aantal wijsgerige vragen 

opnieuw te stellen. 

 In het beantwoorden van deze vragen bleek dat de problemen die zich voordoen binnen 

de platformeconomie niet eigen zijn aan de platformeconomie, maar aan menselijke organisatie 

in het algemeen. Het gevaar zal altijd bestaan dat instituties de praktijken die zij herbergen gaan 

overschaduwen. De interne goederen van het collectief zullen altijd beschermd moeten worden 

tegen de ambitie van individuen om de externe goederen, die uit de interne goederen voort 

komen, voor individueel gewin aan te wenden. De problematiek rondom de platformeconomie 

laat zien dat met betrekking tot hedendaagse technologiegedreven ontwikkelingen deze 

dynamiek niet anders is. Het is van belang dat men bij de hedendaagse en toekomstige 

ontwikkelingen het sociaal-morele perspectief in ogenschouw blijft houden. De vier richtlijnen 

voor goed bestuur zijn, mijns inziens, daar een goed uitgangspunt voor.  

 Tevens zijn deze richtlijnen van goed bestuur het uitgangspunt voor het organiseren van 

een bedrijf op een evenwichtige wijze. Toch is dit evenwicht met mijn kader van goed bestuur 

nog steeds niet vanzelfsprekend. Een belangrijk, maar in mijn onderzoek onbelicht, onderdeel van 

het besturen van een bedrijf is namelijk de wijze waarop deze gemanaged wordt. Dit heb ik 

bewust buiten beschouwing gelaten omdat deze pas op een zinnige wijze onderzocht kan worden 

met de antwoorden op de vragen die ik in dit onderzoek heb gesteld. Mijns inziens zou een 

onderscheid tussen bestuur en management de meest logische vervolgstap zijn in verder 

onderzoek. De manager is verantwoordelijk voor institutionele doelstellingen die aan hem zijn 

opgelegd, maar hij is tegelijkertijd bezig met het vormen van de wijze waarop de praktijk wordt 

geherbergd. Hij behoort dus noch volledig tot de meta-praktijk, noch tot de kern praktijk. Ook 

voor de manager zullen die vier richtlijnen van goed bestuur leidend zijn in zijn taak om de praktijk 

te herbergen, maar hij is daarbij tegelijkertijd afhankelijk van de wijze waarop hij verantwoordelijk 

wordt gehouden voor de institutionele doelstellingen. Tevens speelt de manier waarop de 

manager wordt ingebed in de kernpraktijk een belangrijke rol in zijn verhouding tot de interne en 

externe goederen. Een goed uitgangspunt zou de vraag ‘wat is goed management?’ zijn, waarbij 
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‘wat is managen überhaupt?’ als belangrijk aangrijppunt kan dienen. Het begrip managen als 

sturen, beheren of ontwerpen lijkt direct verwant aan het begrip van een bedrijf middels de 

machinemetafoor. Bovenstaande vragen zouden ook een interessant uitgangspunt vormen om 

alternatieve definities voor de manager te bevragen. Deze alternatieven zijn overigens al 

veelvuldig te vinden zijn in het bedrijfsleven. Voorbeelden daarvan zijn aanduidingen als ‘coach’, 

‘mentor’, ‘agile project owner’, ‘scrum master’ of zelfs ‘tribe leader’.  

 Het resteert mij in deze reflectie ook nog een kanttekening te maken bij de methode van 

mijn onderzoek in relatie tot de praktische verwerkelijking van mijn begrip van goed bestuur. De 

denkbeweging die ik heb voltrokken is gebaseerd op een filosofische reflectie. Hoewel deze is 

onderbouwd met het werk van verschillende filosofen en wetenschappers, blijven mijn conclusies 

een resultaat van filosofisch onderzoek en missen deze daarom voor als nog een empirische 

onderbouwing. Hoewel, zoals Aristoteles ons al leerde, ieder onderwerp zijn eigen mate van 

nauwkeurigheid vereist, zie ik meerwaarde in een empirische onderbouwing van mijn 

bedrijfsbegrip en richtlijnen van goed bestuur.185 Overigens is dit empirisch onderzoek 

grotendeels al voorhanden. Een voorbeeld kan genomen worden aan Moore zijn artikel uit 2017 

waarin hij zoekt naar de verbintenis tussen MacIntyre zijn begrip van goederen enerzijds en 

sociologisch en psychologisch onderzoek met betrekking tot intrinsieke en extrinsieke motivatie 

anderzijds.186  

 Tot slot zou ik met mijn onderzoek, in navolging van Robert C. Solomon, voor een 

multidisiplinaire of holistische aanpak willen pleiten.187 Verliezen we door te veel in domeinen te 

denken uit het oog wat de dingen werkelijk zijn, dan zijn de gevolgen niet te min. Zien we de 

economie, bedrijven en werk door een louter financieel-economische bril, zoals in het 

neoliberalisme, dan ziet men enkel nog externe goederen en productiemiddelen. We verliezen 

dan zicht op zinvolheid, een gevoel van gemeenschap en een echte effectieve organisatie. 

Daarmee is het menselijke leven nog maar een schaduw van wat dit werkelijk had kunnen zijn.  

 

  

 
185 Aristoteles, Pannier, J. A. E. van, & Verhaeghe. (1999). Ethica Nicomachea. Groningen: Historische Uitgeverij. 
1094b12 
186 Moore, G. (2012) 'Virtue of governance : the governance of virtue.', Business ethics quarterly., 22 (2). pp. 
293-318  
187 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford 
University Press. p. 179 



 

  

 

Nawoord: de cirkel rond, terug bij de omslag: de mythe 

van Sisyphus 

De afbeelding op het voorblad illustreert de oude Griekse mythe van Sisyphus. Op het eerste 

gezicht is de link hiervan met de vraag naar goed bestuur zeker niet evident. Ook in de rest van 

mijn scriptie is de mythe van Sisyphus niet expliciet besproken, toch is de moraal van het verhaal 

mijns inziens hetzelfde. 

 In de mythe wordt Sisyphus gestraft door de goden en is hij gedoemd tot in den 

eeuwigheid een zwaar rotsblok een berg op te rollen. Dit is een taak die voor Sisyphus niet 

onmogelijk is, maar een wel een wezenlijk zware arbeid behelst. Echter, telkens wanneer het 

rotsblok bijna de top heeft bereikt, bezwijkt Sisyphus onder het gewicht en is hij genoodzaakt om 

opnieuw te beginnen. Sisyphus zijn straf wordt dus gevormd door eeuwigdurende zware maar 

vooral zinloze arbeid.  

 Een van de bekendste moderne interpretatie van de mythe van Sisyphus is die van Albert 

Camus. 188 Voor Camus is Sisyphus een absolute held. Onder de druk van zijn zware en zinloze 

bestaan berust Sisyphus in zijn situatie en draagt hij deze ondraaglijke straf door elke dag zijn 

plicht te doen. Sisyphus is bij uitstek een held omdat hij zich volledig bewust is van zijn absurde 

situatie en toch blijft volharden. De mythe van Sisyphus maakt ons bewust van het absurde 

bestaan, wat voor Camus wil zeggen dat de mens ten diepste een betekenis zoekend wezen is dat 

ronddwaalt in een betekenisloos universum. Voor Camus is de mythe van Sisyphus tekenend voor 

het gehele menselijke leven, maar anders dan Sisyphus zijn wij mensen maar zelden bewust van 

ons absurde bestaan. Waar het om gaat, is dat wanneer wij ons bewust worden van de 

zinloosheid van het leven, men net als Sisyphus volhard doorgaat. We mogen deze absurditeit 

niet uit de weg gaan maar moeten deze als gegeven beschouwen en ten volle affirmeren. 189 

Het is echter niet de interpretatie van Camus die mij gegrepen heeft, maar die van Robert 

Solomon in zijn The passions: Emotions and the meaning of life.190 Waar het volgens Solomon met 

name om gaat, is dat we het menselijke leven niet als betekenisloos moeten beschouwen. ‘De 

 
188 Camus, A. (1990). The Myth of Sisyphus. London: Penguin. 
189 Ibidem. 
190 Solomon, R. C. (1993). The passions: Emotions and the meaning of life. Hackett Publishing 
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wereld’ mag wel betekenisloos zijn, maar ‘mijn wereld’ is dat te allen tijde niet. Betekenis, zin of 

bedoeling bestaat en ontstaat in het intermenselijke, oftewel in ons samenleven, spelen en 

werken.  

Het is het ontbreken van gemeenschap, en het zijn te midden van de medemens, dat de 

situatie van Sisyphus waarlijk tragische en absurd maakt. Zo geld dat ook voor het werk van de 

mens. Wanneer wij ons dag in, dag uit, in organisaties begeven waar men wordt beschouwd als 

productiemiddel dat rationeel handelend en behandeld tot het beste resultaat komt, dan hebben 

we ons zelf, en als maatschappij, de straf van Sisyphus opgelegd. Met als resultaat dat wanneer 

men werkt, het individu gevangen zit in een economisch vacuüm, weg van enige morele orde en 

volledig in zichzelf gekeerd, omdat het zogenaamd niet anders zou kunnen.  

De illustratie van Sisyphus is mijns inziens dus een krachtige verbeelding van de gevolgen 

van het ontbreken van de erkenning van de sociaal-morele dynamiek in een bedrijf. Vaak genoeg 

wordt het dagelijks werk opgevat als een noodzakelijk kwaad of als een zinloze sleur om in het 

levensonderhoud te voorzien maar het leven is veel meer dan dat. Dit terwijl een bedrijf in de 

democratische vrije markt samenleving bij uitstek de context is waar het menselijke vermogen 

tot excellentie gecultiveerd kan worden. Werk is één van de belangrijke bronnen van 

zelfontplooiing en betekenis. De belangrijke voorwaarde is echter dat praktijken beschermd 

worden en de instituties waarin zijn worden ingebed inzien dat de opbrengst dan vele malen 

groter is. 

Ik begrijp Solomon dan ook maar al te goed wanneer hij opwerpt: “I am afraid we are losing 

the real virtues of living life passionately, sense of taking responsibility for who you are, the ability 

to make something of yourself and feeling good about life.”191 De oorzaak daarvan is mijns inziens 

een grote maatschappelijk onbalans tussen onze instituties en praktijken. Het bestuur van een 

bedrijf draagt dus een grote morele verantwoordelijkheid die maar zelden echt wordt vervuld. 

Daarbij is er mijns inziens niets passender om mee af te sluiten dan een laatste adagium van 

Robert C. Solomon:  

 

“To live a decent life choose the right company.”192

 
191 Pallotta,T. (Producent), Smith, J.(Producent). Linklater, R. (Regisseur). (2001). Waking Life (Film). United 

States: Fox Searchlight Pictures. 
192 Solomon, R. C. (1992). Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business. Oxford: Oxford 

University Press. p. 176  
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