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Ondernemers
dragen bij aan 

de maatschappij.

Wat is goed 
ondernemen?

Er zijn
blokkades:

Professioneel: 
Je doet het zoals je geleerd hebt 

dat het moet worden gedaan.

De omgeving: 
Je doet zoals de anderen doen, 

zoals het gaat in jouw
werkomgeving.

Perceptueel (vaak ook cultureel): 
Je ziet wat je denkt te zien vanuit 

jouw eigen referentie-kader.

Schade:
- angst
- stress
- verspilling
- vervuiling
- armoede
- ongelijkheid

Vooruit:
- veilig zijn
- samen zijn
- geinformeerd zijn
- optimistisch zijn
- kansen creëren/krijgen

Er zijn 
overtuigingen:

‘Maar 
de mensen willen 

het toch?’

Maar ik moet 
toch geld

verdienen?’

‘Als ik het niet doe, 
doet iemand anders 

het wel!’

‘Met goede,
leuke dingen

verdien je niets.’

Dat kan zowel 
goed zijn, als slecht. 

Maar wat is dan goed? 
En wat is slecht?

Het is goed als het 
de maatschappij geen 

schade toebrengt. 

Het is goed als het 
de maatschappij 

vooruit helpt.

Kies waar je staat:

Hoe onderneem jij?
Plaats jezelf in het ondernemer-ethiek-kompas. 

Welke beweging wil je maken?
 Of ben je tevreden?

Waarom lukt 
soms niet goed?

he

t re
alistische uurtje factuurtje

de vriendelijke follower

de culturele semi-ondernem
er

Erst kommt 
das Fressen, 

dann kommt 
die Moral.

We doen altijd 
iets meer dan 
waarvoor we 

betaald krijgen.

de goedwillende amateurMaar we praten 
vaak over ons 
business model!

(Echt)

We  moeten de 
nieuwe aanvragen 
er nog uit doen!

wij verdienen geld
en denken (alleen) 

aan onszelf

de overtuigde kapitalist

wij denken (alleen) 
aan onszelf

en geven geld uit
tot het op is.

de startende startup

wij helpen
de wereld vooruit
en verdienen daar

geld mee.

de frisse optimist

wij helpen
de wereld vooruit
en geven geld uit

tot het op is.

de oprechte wereldverbeteraar

Wij hebben 
(nog)

meer geld 
als doel.

Wij verdienen 
genoeg
om door
te gaan.

Wij brengen
de wereld

geen schade
toe.

Wij maken
geld op.

((project)- subsidies
of funding)

Wij denken niet
na over de gevolgen

voor de wereld.

De (buiten)-
wereld speelt 

geen rol.

Geld 
speelt

geen rol.

Wij helpen
de wereld

vooruit.
kies!


