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DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN BEDRIJVEN: FILOSOFISCHE PERSPECTIEVEN

Spreker: Prof. dr. Rutger Claassen (Utrecht)
Waartoe zijn ondernemingen op aarde? Talloze economen, bedrijfskundigen en CEOs hebben
verkondigd dat bedrijven winst gedreven organisaties zijn, die hun legitimiteit ontlenen aan hun
succes op de markt. Die visie wordt vaak teruggevoerd op de beroemde neoliberale econoom Milton
Friedman, die in 1970 verkondigde dat ‘the social responsibility of business is to increase its profits’.
Sinds enkele jaren worden daar steeds meer vraagtekens bij gesteld. Maar wat is het alternatief?
Welke modellen hebben we om daarover na te denken? Die vraag voert ons terug naar geschiedenis
en filosofie van ondernemingen.
In de eerste lezing presenteert Claassen verschillende theoretische visies op de onderneming, vanaf
de 17e eeuw tot vandaag. Zijn vertrekpunt is dat ondernemingen maatschappelijke legitimiteit
moeten verwerven. De manier waarop dat is gebeurd, verschilt echter. In de loop van de
geschiedenis zijn verschillende theorieën ontstaan die elk een eigen filosofische ‘lens’ presenteren
waarmee we naar de maatschappelijke rol van bedrijven kunnen kijken.
In de tweede lezing gaat Claassen nader in op het punt waarop wij vandaag staan. In het licht van
digitalisering, klimaatverandering, groeiende ongelijkheden en andere uitdagingen, rijst de vraag wat
de toekomst van de onderneming is. Welke voorstellen voor hervorming zijn in omloop, welke zijn
kansrijk, en wat daarvan te denken?
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