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Kees Klomp, gepassioneerd voorvechter van de betekeniseconomie, is directeur bij Stichting 
Maatschappij en Onderneming (SMO, de zakelijk-maatschappelijke denktank van de Erasmus 
Universiteit) en auteur van onder meer de bestseller Handboek Betekenisvol Ondernemen. Hij 
was eigenaar van het adviesbureau Karmanomics, dat op Boedhistische beginselen gestoeld 
advies geeft op het gebied van management en marketing. Verder werkte hij als trendwatcher 
en strategiedirecteur voor enkele grote reclamebureaus. Dit interview met hem gaat over de 
betekeniseconomie en hoe die zich manifesteert.  
 _____________________________________ 
 
Wat is het principiële verschil tussen de huidige en een betekenisvolle economie? 
 
Het verschil is te zien in een verschuiving van het waardeparadigma. Het huidige sociale 
en economische systeem is gebaseerd op monetaire waarde. We hebben eigenlijk maar 
één taal om waarde uit te drukken en dat is geld.  
Wat je merkt is dat het systeem aan het eind van z’n latijn is. Het lukt ons niet om op deze 
manier zaken als klimaatverandering aan te pakken. De mensheid en de planeet 
schreeuwen om interventie en andere manieren om waarde te creëren. Waarom wordt 
bijvoorbeeld een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terugbrengt bij 
het arbeidsproces alleen maar aangezien voor de monetaire waarde, terwijl het 
ontegenzeggelijk ook een maatschappelijke waarde creëert?  
In het huidige paradigma kunnen we alleen maar de immateriële waarde van het mensen 
terugbrengen bij het arbeidsproces monetariseren. Zo blijft alleen de monetaire taal 
bestaan. De vraag is niet alleen of je het eigenlijk wel kunt monetariseren, maar of je het 
wel moet willen monetariseren.  
 
Binnen het waardeparadigma berekenen we waarde nu meestal met kosten en baten. Als 
je als bedrijf daadwerkelijk streeft naar sociale of ecologische winst, dan wordt dat door de 
boekhouder gezien als een kostenpost. Je wordt dus gestraft als je dingen doet die écht 
goed zijn voor de planeet. Je ziet daarom bedrijven alles doen om de ecologische kosten te 
minimaliseren, en dat noemen we dan duurzame bedrijven. Dan zit je dus eigenlijk 
gevangen in het monetaire systeem, waarin we duurzaamheid als kosten zien.  
Maar het is belachelijk om de activiteiten van een bedrijf die aantoonbaar, tastbaar en bijna 
meetbaar worden uitgevoerd ten faveure van de planeet en het levensklimaat met kosten 
te associëren! Daarmee creëer je eigenlijk een perverse systeemfout, die er voor zorgt dat 
bedrijven niet maatschappelijk verantwoord én winstgevend kunnen ondernemen.  
 
Het bestaande systeem moedigt bedrijven dus aan om de ecologische en sociale kosten te 
externaliseren, omdat dit bijdraagt aan een beter monetair bedrijfsresultaat. In de 
betekeniseconomie wordt het systeem getransformeerd doordat maatschappelijke winst 
haar intrede gaat doen in het economische domein. We gaan naar een systeem waarin 
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maatschappelijke winst net zo reëel wordt als monetaire winst. In mijn laatste boek heb ik 
daarvan de hypothetische formule geformuleerd, namelijk: benefit = profit x progress. 
Profit is de bestaande taal die we kennen, maar volgens mij gaat er iets nieuws ontstaan 
dat ‘progress’ en ‘degress’ heet, en dat is iets anders dan impact. Het gaat ook om een 
maatschappelijke winst- en verliesrekening.  
 
Een mooi voorbeeld daarvan is Tony’s Chocolonely. Albert Heijn heeft Tony’s gevraagd om 
de productie van hun huismerk over te nemen. De repen van Albert Heijn zijn nu dus 
slaafvrij. Dat is een interessant fenomeen. Het gaat dan niet meer alleen over de impact 
van het bedrijf Tony’s, maar er ontstaat een systeemverandering. Het is de opmaat naar 
een systeem waarin de slaaf daadwerkelijk uit de cacao-keten is verdwenen, en dat is 
blijvende ‘progress’. Dan kun je zeggen dat een bedrijf als Tony’s, wat minder winst maakt 
dan het zou kunnen maken als ze zouden werken met kinderen en slaven, toch heel 
waardevol is, omdat ze maatschappelijke winst maken. Het resultaat van de monetaire en 
maatschappelijke waarde is dus de ‘betekenisvolle winst’. Vanuit een bedrijfseconomisch 
perspectief is dat in essentie de beweging die gaande is. 
 
Je kunt het ook cultureel bekijken. Dan kun je zeggen dat de betekeniseconomie een 
bewustzijnsrevolutie is. We worden ons gewaar van het feit dat we medeplichtig zijn als we 
een product afnemen waarvan de productieketen niet zuiver is. We zijn ons nu veel meer 
bewust van de negatieve effecten van allerlei producten.  
 
Gaat het dus in de betekenis-economie dus om de externe effecten, waarvan we al langer 
weten dat ze er zijn? En gaan we ze nu eindelijk internaliseren, in plaats van ze op anderen 
af te wentelen? 
 
Ik denk dat het een stuk dieper gaat, maar dan moet ik even een zijspoor inslaan. Een held 
van mij is Bernie Glassman. Hij was de oprichter van de Greyston Bakery. Dit is een soort 
archetype van een ‘purpose’-bedrijf. Glassman begon een bakkerij in Yonkers, de slechtste 
wijk van New York. Hij introduceerde een nieuw fenomeen, het zogenaamde ‘open hiring’. 
Dat betekent dat als mensen willen komen werken dat ze dat gewoon kunnen doen, want 
de deur staat open. Het maakte niet uit of je bijvoorbeeld een strafblad had. Het bleek een 
ongelofelijk succes te zijn. Als je een strafblad had, wordt je in de VS namelijk bijna nergens 
meer aangenomen, zodat ex-gevangen in een vicieuze cirkel terechtkomen. Door het 
‘open hiring’ van Glassman konden ze daaruit ontsnappen. Het bedrijf groeide enorm en 
ging samenwerken met Ben & Jerry’s, zodat het ook bedrijfseconomisch een succes is.  
 
Glassman heeft een boek geschreven, met een volstrekt nieuwe kijk op bedrijfsvoering. Hij 
noemde dit de ‘Minimum Viable Profit’, de kleinst mogelijk winst die zakelijk verantwoord 
is, en dat is een marge van 2-4%. Daarbij is de kunst het inbouwen van belemmeringen in 
de bedrijfsvoering. Daarmee bedoelde hij: hoeveel kosten durf je te maken om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te brengen. Met een geautomatiseerde bakkerij 
zou hij veel meer winst kunnen maken, maar hij koos ervoor om te werken met zoveel 
mogelijk mensen. Hun slogan is: ‘we don’t hire people to bake brownies, we bake brownies 
to hire people’. Alles draait om werk voor mensen die nergens anders aan de bak komen. 
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Dat is een totaal andere kijk op waarde, en dat is de motor voor de betekeniseconomie. 
Glassman wilde geld gebruiken om een maatschappelijk verschil te maken. Winst werd 
van een doel tot een randvoorwaarde. Dat is de betekeniseconomie, het maken van de stap 
van duurzaamheid naar dienstbaarheid.  
 
Maar is het niet zo dat de culturele kentering die je aanhaalde de oorzaak is voor de 
bedrijfseconomische kentering? Als bedrijven de stap niet maken, krijgen ze hun product 
in de toekomst gewoon niet meer verkocht. 
 
Ik weet zeker dat de ‘corporates’ er zo over denken. Mensen zeggen ook wel eens tegen 
mij: waarom gebruik je niet gewoon de term sociaal ondernemen? Maar ik wil vasthouden 
aan de betekeniseconomie, want bij deze ontwikkeling gaat het over de intrinsieke 
motivatie. Het is geen kunstje, niet een manier om de aandeelhouders blij te maken. Voor 
de grote bedrijven die als doel hebben om aandeelhouderswaarde te maximaliseren, is 
intrinsieke motivatie iets heel anders dan voor de voornoemde ondernemers. We zitten nu 
ook in een fase waarin de intrinsieke motivatie en de grote bedrijven botsen. Ze willen 
namelijk hoog opgeleide talenten binnenhalen, maar die willen alleen in een club werken 
die bijdraagt aan een betere wereld. Dat zorgt ervoor dat er bij die bedrijven dingen 
veranderen, ze moeten wel. Maar de drijfveer is dan wel reactionair en monetair. De 
ondernemers die het nieuwe model vertegenwoordigen, hebben echter allemaal iets 
meegemaakt waardoor een maatschappelijk probleem opeens een persoonlijk probleem 
werd. Dat is de sleutel om in beweging te komen.  
 
Wat is die gewenste betekenis voor economie en ondernemen precies? 
 
De gewenste betekenis is een gezonde relatie van het bedrijfsleven met de rest. De huidige 
situatie is dat we een hyperdominante markt hebben, met een ondergeschikte rol voor de 
maatschappij en Moeder Aarde als afvalputje. Dit is wat gechargeerd, maar het feit is dat 
we het normaal vinden om elkaar als producerende en consumerende eenheden te 
beschouwen die onderdeel uitmaken van een economie. De marktwerking is zo dominant 
geworden, dat we niet meer weten wat een maatschappij is. We kijken ook naar de 
maatschappij vanuit marktwerking. Sociaal zwakkeren zien we dan vooral als een 
economisch probleem.  
 
Waar we naartoe moeten is een systeem wat veel nieuwe economen vertegenwoordigen, 
denk aan Kate Raworth, Daniel Wahl en Christian Felber. Zij zeggen: het kan niet anders, 
alles wat we doen gebeurt binnen de aardse biosfeer. Daarom moeten we de grenzen van 
wat de aarde aankan als de grenzen van economische groei aanhouden. Het kan niet 
anders, dat is de basis. We kunnen als mensheid onmogelijk een gezond en gelukkig leven 
leiden op een planeet die gestorven is. Daarbinnen hebben we een gezond functionerende 
maatschappij nodig, waarin iedereen meedoet. Niet dat het vermogen zo geconcentreerd 
is dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groeit. Zoals Piketty heeft omschreven, is de 
welvaartsgroei van de mensen die het geld bezitten veel groter dan de inkomens stijgen. 
Daardoor krijg je gedoe, zoals pas met de gele hesjes. Mensen werken zich een slag in de 
rondte, maar ze krijgen het niet beter. Dat moet ook anders en we hebben een economie 
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nodig die daarvoor dient. Het moet dus precies andersom: Moeder Aarde op één, daarna 
de maatschappij en dan de economie. De economie moet een dienend karakter krijgen.  
 
Kan de verandering die nodig is binnen de huidige economische structuur plaatsvinden 
of moet alles op z’n kop? 
 
Ja en nee. Er moeten wel een aantal rigoureuze veranderingen plaatsvinden. Gelooft er 
iemand dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen, zonder dat dat een enorme inbreuk 
gaat maken op wat we nu economie noemen?  Die gaan we echt niet halen met de illusie 
dat we economisch verder kunnen groeien. We zullen moeten inboeten op welvaart, en 
dat willen we niet.  
In de huidige situatie zitten we gevangen. Grote bedrijven kunnen hun winst niet 
reduceren tot niets om voor de maatschappij te zorgen, want dan haken de 
aandeelhouders af. Het is een hele stap om onszelf hieruit te bevrijden, en daarom zitten 
we in een spannend tijdsgewricht. Ik ben een rasechte optimist, maar ik maak me wel 
zorgen over de komende jaren. Nog niet eens om de gevolgen van de klimaatsverandering, 
maar wel over de polarisatie die het gevolg gaat zijn van de noodzakelijke transitie. Het is 
niet ondenkbaar dat we in burgeroorlogachtige situaties terecht gaan komen. Je ziet zulke 
perikelen al in de Verenigde Staten en Frankrijk. Burgers daar hebben geen enkel 
vertrouwen meer in de overheid.  
Er zijn wel een aantal hoopgevende ontwikkelingen. Ik woon bijvoorbeeld in Drenthe en 
heb veel vrienden in Groningen. Ik weet wat de aardbevingsproblematiek met die mensen 
doet. In feite moet, om de Groningers recht te doen, iets gebeuren wat economisch gezien 
niet kan. Er moeten miljarden in dat gebied geïnvesteerd worden, die nooit meer terug 
komen. Dat gaat zitten in herstel van schade, niet in nieuwe bedrijvigheid. Niemand komt 
uit die rekensom; er is geen return on investment. De overheid zit vast in het economische 
adagium, dus wat kunnen ze doen?  
 
Dit resulteert in Noord-Nederland in een dalend vertrouwen in de overheid. En wat je daar 
nu veel ziet, is een grote dichtheid van zorgcoöperaties en energiecoöperaties. Burgers 
besluiten bijvoorbeeld een energieproject te starten. Ze vragen een vergunning, lenen wat 
geld en dan beginnen ze. De opgewekte energie gaat naar het moederbedrijf en die 
verkoopt het aan mensen die geïnteresseerd zijn in lokaal opgewekte stroom. De 
energiecoöperaties scoren allemaal een 10 in de duurzaamheidsrankings, waar ze dit jaar 
overigens voor de eerste keer aan meedoen. Er komen klanten en er ontstaat dus winst. 
Het systeem berekent welke coöperatie hoeveel heeft geproduceerd en keert het 
corresponderende deel van de opbrengst volledig uit aan de mensen in die coöperatie. En 
het mooie is dat ze dat niet in hun zak steken, maar in het dorp. Dus het dorpshuis wordt 
bijvoorbeeld weer opgeknapt of de voetbalclub krijgt nieuwe ballen. In de zoektocht naar 
de commons nemen burgers publieke taken over. Denk ook aan lokale zorgcoöperaties die 
de zorg overnemen van traditionele zorgverleners. Een groot deel van hun leden werkt 
vrijwillig en de gepercipieerde zorgkwaliteit stijgt enorm. Dat zijn de positieve geluiden, en 
ik geloof dat dit een nieuwe norm gaat worden. Multinationals gaan verdwijnen en lokale 
ondernemingen groeien. Je ziet het ook in de voeding: mensen die boerderijen overnemen 
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en niet meer voor groente en fruit naar de supermarkt gaan. Het zijn allemaal initiatieven 
die totaal anders werken dan het huidige systeem.    
 
De maximaliserende neiging staat dan dus ook niet meer centraal. Gaat de welvaart er 
dan op achteruit? 
 
We moeten op zoek naar een nieuwe balans. Het lijkt dat we gaan inboeten op welvaart, 
maar het welzijn hoeft er niet onder te lijden. We gaan dingen alleen op een andere manier 
doen en organiseren. Er wordt tegenwoordig geschreven over ‘degrowth’. Het gaat daarbij 
om het gecontroleerd ontgroeien, in plaats van de boel in een recessie gooien. Recessies 
worden veroorzaakt door bubbels. ‘Degrowth’ is geen krimp, maar een terugkeer naar de 
reële economie. Dat maakt inbreuk op het BBP, want daar zit heel veel virtueel geld in. 
Bovendien zijn de welvaart en de inkomens natuurlijk zeer ongelijk verdeeld. We hebben 
dus een ‘reset’ nodig, maar niet op een socialistische manier. Ik ben geen marxist, maar een 
kapitalist. Ik staar me echter niet blind op het neoliberalisme. Ik geloof in het kapitalistische, 
liberale systeem, maar wel meer op de Rijnlandse manier. We moeten veel bewuster gaan 
nadenken over wat nu échte waarde is in de economie en wat een écht eerlijke verdeling 
is. Hierin is ook de rol voor bedrijfseconomische opleidingen essentieel. Alleen zo kunnen 
we naar een betekeniseconomie! 


