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Economieonderwijs in balans:
kiezen en samenwerken1
Een goede econoom is doelgericht en begint bij wat hij wil. In één woord is
mijn doel: BaLans! Wat een prachtig woord is dat toch – en dat heeft niets met
mijn voornaam te maken. Lans wil graag een betere balans tussen· verstand en
gevoel, individu en gemeenschap, en controle en vertrouwen. Als je de wereld
wilt veranderen moet je dicht bij huis beginnen. En dat betekent voor mij: bij
het economieonderwijs. Ik concentreer me daarbij vooralsnog op het havo/vwo
vak economie. Maar mijn ambities reiken verder: ook het vmbo, de universiteit
en het buitenland bevinden zich in mijn blikveld.
Wat zijn de concrete doelstellingen?
Onze concrete doelstellingen voor het middelbaar economieonderwijs zijn
beschreven in een visiedocument samen met Marcel Canoy en Ferry Haan
(Bovenberg, Canoy en Haan, 2016): betekenisvol, breed en behapbaar onderwijs. Alle drie B’s versterken relaties. Betekenisvol onderwijs verstevigt de relatie
met het dagelijks leven van jongeren. Breed onderwijs intensiveert relaties tussen de sociale wetenschappen. Behapbaar onderwijs impliceert sterkere relaties
tussen de geleerde begrippen.
Betekenisvolle economie….
Economie gaat niet alleen over het onpersoonlijke domein van het geld maar
over het hele menselijke bestaan. Het betreft je geld én je leven. Economie is
een manier van kijken naar de sociale werkelijkheid: kiezen en samenwerken
om met beperkte middelen meer welzijn te creëren (verdiepingsmodule 1). De
kern van de economische bril is om met slechts een beperkt aantal concepten
een veelheid van contexten te verhelderen (verdiepingsmodule 2). De hoofddoelstelling van het havo/vwo economieprogramma is scholieren deze bril aan te
reiken (Commissie Teulings, 2002 en 2005). Daarbij gaat het primair om het

1

De auteur dankt Danielle Bovenberg, Jeanne Bovenberg, Govert Buijs, Marcel Canoy, Jorien Castelein,
Harry Commandeur, Frank van der Duyn Schouten, Paul van Geest, Yvonne Gerridzen, Ferry Haan,
Ton van Haperen, Bart Nooteboom, Wilma Paffen, Daan van Schalkwijk en Aloys Wijngaards voor
nuttig commentaar op eerdere versies. Vooral Marcel Canoy heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan het beter leesbaar maken van deze oratie door het geven van talloze suggesties voor verbeteringen.
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begrijpen en besturen van hun eigen leven.2 Iedereen is econoom – ook de
scholieren die geen economie gaan studeren. We besturen immers allemaal ons
eigen leven en onderhouden allerlei relaties en samenwerkingsverbanden. Dat
maakt economie een betekenisvol vak.
….vraagt breed mensbeeld…
Deze brede opvatting van economie impliceert dat de economische wetenschap
naast het financiële marktdomein ook sociale verschijnselen analyseert zoals
opvoeding, onderwijs, sociale relaties, mantelzorg, gezondheidszorg, veiligheid,
milieukwaliteit en migratie. Meer begrip van deze contexten vraagt een minder
rationeel en meer relationeel mensbeeld dan nu nog vaak centraal staat in het
economieonderwijs.3 Dit bredere mensbeeld is vooral relevant voor de kleine
samenwerkingsverbanden waarin scholieren participeren: het gezin, de schoolklas, de sportvereniging of hun vriendenkring.4 Leerlingen kunnen zich beter
identificeren met zo’n breder mensbeeld. Ze hebben immers zelf – net als
andere mensen – moeite met verstandig kiezen en hechten aan vriendschap en
rechtvaardigheid.
…met samenhangend verhaal ….
Een grotere diversiteit aan modellen over menselijk gedrag vraagt meer
samenhang om het vak economie behapbaar te houden. Het economieonderwijs
is te vaak een onoverzichtelijk geheel van talloze begrippen. Om te voorkomen
dat de leerlingen door de bomen het bos niet meer zien, hang ik het hele
curriculum op aan één rode draad: hoe creëren we meer welzijn voor meer
mensen door verstandig te kiezen en goed samen te werken?

2
Teulings (2016) stelt als geestelijke vader van dat programma dat het er in het programma niet in de
eerste plaats om gaat dat de scholier de economiepagina in de krant begrijpt maar zijn of haar eigen
leven. Ook Boot en Kolkman (2016) leggen uit dat in zowel bedrijfseconomie als algemene economie
de aandacht verschuift van hogere schaalniveaus (respectievelijk meso en macro) naar het lagere micro
schaalniveau van het individu zelf.
3
Bovenberg en Canoy (2016) beargumenteren dat de export van de economische methodologie naar
andere levensdomeinen en andere menswetenschappen tegelijkertijd vraagt om het importeren van
inzichten uit andere wetenschappen zoals biologie, psychologie, sociologie en geesteswetenschappen.
4

Voor pleidooien voor meer pluriformiteit in het universitaire economie onderwijs, zie Tieleman e.a.
(2016); van Damme (2016); Onderstal en Hollanders (2016).
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...met drie delen
Dat verhaal bestaat uit drie subplots (Figuur 1):
Deel 1: De ideale balans van win-win. Dit maakt kiezen en samenwerken tot een
bron van welzijn.
Deel 2: De onbalans van beperkte rationaliteit en beperkte moraliteit: mensen
handelen niet altijd in hun eigen of andermans belang. Dit maakt kiezen en
samenwerken tot een bedreiging.
Deel 3: De verbeterde balans. Drie bestuursvormen – hiërarchie, vrije inwisselbaarheid en vrijwillige binding – zorgen voor een betere balans tussen doelen of
belangen. Zo wordt kiezen en samenwerken een kans in plaats van een bedreiging.

Figuur 1. Economie in drie stappen

Kiezen en samenwerken

1.
Kans:
Balans

2.
Bedreiging:
Onbalans

Win-win

Begrensde
rationaliteit en
moraliteit

3.
Actie:
Betere Balans

Hiërarchie, vrije
inwisselbaarheid,
vrijwllige binding

Bron: eigen figuur

Bron: eigen figuur
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Figuur 2. Van zwaarden naar ploegscharen

Bron: Worldpress
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Conflict transformeren in gemeenschappelijk belang
In prozaïsche taal is het grote verhaal van de economie: hoe transformeren we
conflict over het verdelen van schaarse middelen in het gemeenschappelijke
belang van het overstijgen van beperkingen? Een mooie manier om dat verhaal
uit te beelden is de sculptuur die de Sovjet Unie ooit aan de Verenigde Naties
schonk en nu voor het hoofdkantoor van deze organisatie staat in New York: een
man die zwaarden omsmeedt tot ploegscharen (Figuur 2). Abraham Lincoln zei
het ooit zo: ‘vernietig je vijanden door ze vrienden te maken.’
Leeswijzer
De komende drie paragrafen bespreken de drie delen van het grote verhaal
(Figuur 1). Een aparte subparagraaf in elk van deze drie paragrafen past de
beschreven concepten toe op het economieonderwijs op havo/vwo. De tekst is
gelardeerd met boxen waarin de abstracte concepten worden toegepast op reële
contexten. Eén daarvan is het vervolgverhaal van de scholieren Anna en Ben die
voor het eindexamen leren. Dit vervolgverhaal staat in grijze boxen. De andere
voorbeelden staan in beige boxen. De hoofdtekst is zonder boxen zelfstandig
leesbaar.
De appendix bevat verdiepende modules. Deze verdiepingsmodules zijn bedoeld
voor de fijnproevers. Voor niet-economen zijn verdiepingsmodules 1, 2 en 3 van
belang. Zij bieden een introductie in het kenobject van de economie
(verdiepingsmodule 1), de manier waarop de economische wetenschap naar de
sociale werkelijkheid kijkt (verdiepingsmodule 2) en de wijze waarop een
econoom doelgericht bestuurt (verdiepingsmodule 3).
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1
De kansen: balans
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1.1 Kiezen en samenwerken als kans
Balans bij bewust kiezen
Economen handelen doelgericht: ze leiden keuzes af uit de doelstellingen (verdiepingsmodule 3). De ware homo economicus houdt daarbij maat in alles. ‘Het
midden’ is de ideale maat: niet te veel, maar ook niet te weinig (verdiepingsmodule 4). In de zoektocht naar balans kan het beste de vijand van het goede zijn.
Mijn vader – de filosoof die mij het meest beïnvloed heeft – zei het iets minder
prozaïsch: het goede leven is niet zwart of wit maar grijs. Mijn vader hield van
balans: hij controleerde als accountant de balansen van bedrijven.
Gouden regel bij samenwerken
De hoofdregel van het goed besturen van een samenwerkingsverband is
wederzijds voordeel: de balans tussen het eigen voordeel en dat van anderen.
Het win-win principe – de ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen
worden - is ook de gouden regel uit de ethiek. Balans tussen belangen verbindt
economie met recht en ethiek. Hoe duiden economen het win-win principe?
Figuur 3. De balans van win-win

Bron: NU.nl, 2016

Samenwerken is geen nulsomspel
Samenwerking biedt meer dan de som van de delen: 1+1=3. Economie is geen
nulsomspel: jouw winst is niet noodzakelijkerwijs mijn verlies. Er zijn twee
fundamenten voor 1+1=3 als het mirakel van de economie (Figuur 4).
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Figuur 4. Het wonder van de economie

1+1=3
Samen kun je meer

Verschil genereert

Eerlijk delen creëert

waarde

vertrouwen
Bron: eigen figuur

Verschil creëert meerwaarde
Het eerste fundament is dat diversiteit (variëteit) waarde creëert. Hoe meer
mensen verschillen in voorkeuren of talenten, hoe groter de potentiële meerwaarde van samenwerken. Dat kennen we uit de biologie. Een vrouwtje yin
heeft een mannetje yang nodig voor 1+1=3. De economie werkt net zo. Samenwerking drijft niet alleen op verschil, het produceert ook verschil. Door samenwerking kunnen mensen zich specialiseren in de activiteiten waar ze relatief
goed in zijn.
Delen van meerwaarde stimuleert samenwerken
Het tweede fundament is het delen van de meerwaarde van samenwerking.
Door alle betrokken partijen te laten meeprofiteren, krijgt iedereen belang bij de
samenwerking en zullen de betrokkenen zich inzetten voor het
gezamenlijke belang. De beroemdste Nederlandse econoom ooit en de eerste
Nobelprijswinnaar in de economie – Jan Tinbergen – zei ooit “Van de verdeling
komt de winst.”
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Wederkerige relatie verschil en balans
Verschil en balans (gebrek aan verschil) als de twee fundamenten onder 1+1=3
lijken op het eerste gezicht op gespannen voet te staan. Maar bij nader inzicht
horen ze bij elkaar: balans doet namelijk recht aan zoveel mogelijk verschillende
doelen en verschillende belangen. Verder zijn verschil en balans wederzijds
gerelateerd. Enerzijds maakt de meerwaarde van verschil wederzijds voordeel
mogelijk. Anderzijds zorgt evenwicht tussen de belangen van de betrokken
partijen er voor dat de samenwerking tussen verschillende partners van de
grond komt.
Anna en Ben: Deel 1
Anna en Ben kunnen alleen voor hun eindexamen studeren maar ze kunnen ook samenwerken waarbij
Anna met haar wiskundeknobbel Ben helpt met wiskunde en Ben met zijn hoge cijfers voor economie
Anna bijstaat bij het leren voor economie. Naarmate Anna’s en Ben’s talenten meer van elkaar
verschillen hebben ze elkaar meer te bieden. Beide scholieren zullen zich inzetten voor elkaar als ze
daardoor allebei een beter cijfer halen. Er moet sprake zijn van vertrouwen in wederzijds voordeel.
Het verhaal van Anna en Ben is een parabel om andere contexten te begrijpen. Denk bijvoorbeeld
aan de relatie tussen een werkgever en werknemer of tussen een ondernemer met ideeën en een
kapitaalverschaffer met geld. Maar ook macro-contexten met grote samenwerkingsverbanden kunnen
geduid worden. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen de rijke landen in Noord-West Europa en de
minder welvarende landen in Zuid-Oost Europa of aan de relatie op financiële en goederenmarkten
tussen de Verenigde Staten en China.

Voorbeeld 1: Samenwerken als gevolg van verschil in leeftijd
Oude en jonge mensen verschillen in leeftijd. Daardoor kunnen ze meer doen dan alleen: 1+1=3. De
ouderen kunnen voor de jongeren zorgen als deze laatste nog kinderen zijn – bijvoorbeeld door hen op
te voeden of te betalen voor het funderend onderwijs. De jongeren kunnen voor de ouderen zorgen als
zij te oud zijn om te werken – bijvoorbeeld door mee te betalen aan de AOW en de zorg. Zo profiteren
beiden van de samenwerking tussen verschillende generaties. Onderwijs en opvoeding enerzijds en
pensioen anderzijds zijn dus gerelateerd. Zonder deze wederzijds voordelige samenwerking tussen
generaties zou de mens niet kunnen leven.
Ouderen en jongeren kunnen ook op andere manieren samenwerken. Ouderen hebben vaak meer
geld gespaard dan jongeren. Ze kunnen dit investeren in de creatieve ideeën van jongeren voor nieuwe
ondernemingen. Zo krijgen de ouderen meer rendement op hun spaargeld en hebben de jongeren de
kans om hun ideeën te implementeren. Ook hier zien we weer hoe verschil tot wederzijds voordelige
samenwerking leidt en hoe pensioen en investeringen in jongeren met elkaar samenhangen.
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Voorbeeld 2: Geld als overdraagbaar vertrouwen
Geld speelt een belangrijke rol bij het besturen van een economie met als doel meer menselijk welzijn.
Geld is een belofte die iedereen vertrouwt. Mensen dienen elkaar omdat ze er op vertrouwen dat ze
later een wederdienst krijgen van iemand anders die deze belofte ook vertrouwt. Geld als schuld van
een kredietwaardige debiteur die iedereen vertrouwt is één van de belangrijkste sociale innovaties uit
de geschiedenis van de mensheid. Geld is overdraagbaar vertrouwen. Dit maakt samenwerking
mogelijk in grote, anonieme samenlevingen waarin mensen elkaar niet persoonlijk kennen en
vertrouwen. Gezamenlijk vertrouwen in een partij die iedereen vertrouwt creëert onderling vertrouwen
(Figuur 5).
Bovendien hoeft door de innovatie van geld de handel van elke deelnemer met iedere andere
deelnemer niet meer bilateraal in balans te zijn. Ik kan jou meer geven dan ik van jou terugkrijg als
dat bij een ander in de gemeenschap maar net andersom is. Geld faciliteert vrijheid, inwisselbaarheid
en concurrentie: ik hoef niet te kopen van de persoon die ik iets verkoop. Alleen de handel met de
gemeenschap als geheel dient in evenwicht te zijn.

Figuur 5. Geld als overdraagbaar vertrouwen

Bron: World Press
Voorbeeld 3: Verschil en balans in macro-economie
Verschil en balans spelen ook een hoofdrol in de macro-economie. Kuddegedrag als gevolg van
conformisme destabiliseert de economie. Publiek stabilisatiebeleid moet dan tegen de stroom in gaan
om de economie in balans te houden. In conjunctuurbeleid is verschil dus waardevol. Tegen de stroom
in gaan door streng te zijn in euforische tijden en genereus in droevige tijden zullen ouders herkennen
als verstandig stabilisatiebeleid bij het opvoeden van kinderen.
Wat betreft lange-termijn groei van de economie als geheel is de balans van win-win een belangrijke
determinant. Inclusief bestuur gericht op het welzijn van zoveel mogelijk burgers creëert vertrouwen
bij mensen dat hun belangen worden beschermd. Dit zet hen aan om te innoveren en zich in te zetten
voor anderen met economische groei als gevolg (Acemoglu en Robinson, 2012).
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Economische geschiedenis
Toen de mens de kracht van wederzijds voordeel ontdekte, explodeerde de
welvaart.

International 2000 dollars

Figuur 6. Welvaart in West-Europa
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De vader van de moderne economie beoefening – Adam Smith – doorgrondde
de grote betekenis van de balans van win-win. Sociale relaties hoeven niet
gebaseerd te zijn op filantropie (lose-win) of roof (win-lose). Er is een derde weg
naast geven (lose-win) óf nemen (win-lose), namelijk een balans van geven én
nemen (win-win) (Figuur 7). Vertrouwen in wederzijds voordeel transformeert
conflict over verdeling van beperkte middelen in het gemeenschappelijke belang
van het overstijgen van beperkingen. Zo worden potentiële vijanden partners
(Figuur 2 en verdiepingsmodule 5).
Fig 7 Drie vormen van sociale relaties

Figuur 7. Drie vormen van sociale relaties
Roof: win-lose

Liefdadigheid: lose-win

Lose

Lose
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Wederzijds belang: win-win
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Bron: Eigen figuur
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Win-win en sociale geografie
De kracht van het win-win principe blijkt niet alleen uit de geschiedenis maar
ook uit de vergelijking van landen met eenzelfde klimaat en cultuur. Een
illustratie hiervan is het grote verschil in welzijn tussen Noord- en Zuid-Korea
of tussen Oost- en West-Duitsland voor de val van de muur in 1989.
Figuur 8. Noord en Zuid Korea

Bron: Extremetech 2011

Landen waar de overheid en de economie in dienst staan van een kleine elite
zijn arm (verdiepingsmodule 6). Mensen investeren hun energie in het bestelen
van hun medeburgers of in het beschermen van zichzelf (win-lose) in plaats van
activiteiten te ontplooien die nuttig zijn voor anderen (Acemoglu en Robinson,
2012).
Nederland anno 2016 is mooi…
Als het om de kwaliteit van leven gaat, speelt Nederland in de Champions
League. Waarom wonen we op zo’n aantrekkelijke plaats waarnaar zoveel
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Figuur 9. Welzijn in de wereld

Bron: Nationranking Wordpress

mensen willen migreren? Het antwoord is dat wederzijds voordeel nog nooit
zo verregaand is toegepast als in Noord-West Europa, Noord-Amerika, Australië
en Nieuw-Zeeland. Ook de afname van armoede in de wereld gedurende de
afgelopen drie decennia heeft te maken met meer handel en meer samenwerking tussen landen alsmede binnenlandse instituties die belangen van meer
burgers dienen.
Figuur 10. Armoede in de wereld
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…maar er zijn nog veel uitdagingen
Tegelijkertijd is er nog veel te verbeteren in Nederland en de wereld. We staan
voor grote uitdagingen: grote ongelijkheid tussen landen, groeiende migratiestromen, gewelddadige conflicten, klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, toenemende ongelijkheid binnen landen (Piketty, 2014) en groeiend populisme. Ook is er nog te veel armoede – ook in Nederland (verdiepingsmodule 7).
Veel van deze uitdagingen zijn bestuursproblemen en vragen sociale innovatie:
hoe zorgen we dat belangen parallel lopen in een steeds complexere en meer
verweven wereld?

1.2 Economieonderwijs
Win-win in het onderwijs betekent dat recht wordt gedaan aan de belangen
van alle betrokkenen, bijvoorbeeld leerlingen, hun ouders, leraren, scholen,
potentiële werkgevers en de overheid (als vertegenwoordiger van het algemeen
belang en als financier). Deze paragraaf bespreekt de belangen van leerlingen,
leraren en de overheid.

1.2.1 Leerlingen en leraren
Succes en bewuste burger
De belangrijkste diepere drijfveer van leerlingen in het economieonderwijs
is succes in de vorm van een leven dat geluk en voldoening geeft. Dat vraagt
balans tussen voldoende geld verdienen en tijd om relaties op te bouwen en te
onderhouden. Nu scholieren opgroeien, krijgen ze steeds meer keuzeruimte
en begrijpen zij dat hun keuzes het succes in hun leven beïnvloeden. Ze willen
daarom ook meer leren over de relaties tussen hun keuzes en succes. Docenten
beogen leerlingen vooral te vormen als bewuste burgers (Flare, 2016).
Impact
De impact van keuzes op succesfactoren ontdekken is een gemeenschappelijke
drijfveer van leerlingen en leraren. De drieslag succes, bewuste burger en
impact sluit goed aan bij bewust kiezen, waarbij de optimale keuze wordt
afgeleid van het gewenste succes (verdiepingsmodule 3). De drieslag past
ook goed bij de doelstelling van het examenprogramma om met een beperkt
aantal concepten scholieren te helpen hun eigen leven beter te begrijpen en te
besturen (verdiepingsmodule 2).
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Figuur 11. Drijfveren leerlingen en leraren
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Bron: Flare, 2016

1.2.2 Samenleving en overheid
Win-win op macro niveau…
Gelijke kansen voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen in het funderend
onderwijs is essentieel voor een economie waarvan iedereen profiteert (verdiepingsmodule 6).
…en groeiende complexiteit en verwevenheid …
Een gerelateerde reden voor het belang van onderwijs is de groeiende complexiteit en verwevenheid van de samenleving. Er wordt steeds meer gevraagd van
burgers in termen van zelfregulering omdat het moeilijker wordt om organisaties van bovenaf te besturen. Terwijl eenvoudige vaardigheden worden geautomatiseerd, concentreert het werk dat overblijft zich op de vaardigheden die niet
gecodificeerd kunnen worden: ondernemerschap, creativiteit en dienstbaarheid.
…vragen veel van onderwijs
In plaats van de reproductie van begrippen dient het onderwijs de vaardigheden
te ontwikkelen die scholieren in staat stellen zichzelf te besturen (Heckman,
2000) – zoals het toepassen van de balans van win-win in steeds wisselende
contexten (Platform Onderwijs2032, 2016). Het win-win principe op het macro
niveau van de samenleving vraagt van alle burgers dat ze dit principe ook op het
micro niveau in hun eigen leven kunnen toepassen.
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De uitdagingen: onbalans
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2.1 Kiezen en samenwerken als uitdaging
Een befaamde uitspraak van Adam Smith is: “Nobody ever saw a dog make a fair
and deliberate exchange of one bone for another with another dog.” Met andere
woorden: Wie niet sterk is moet slim en sociaal zijn. De mens heeft de wereld
veroverd vanwege zijn verstand (deliberate) en moraliteit (fair). Economie en
ethiek zijn twee kanten van dezelfde medaille van win-win (verdiepingsmodule
8). Met ons hoofd en ons hart kunnen we relaties leggen tussen onze keuzes en
de gevolgen voor onszelf en anderen.
Maar deze menselijke vermogens om verbanden te leggen zijn beperkt (verdiepingsmodule 9): mensen verlangen naar het goede maar handelen niet altijd
in hun eigen belang (Kahneman, 2011) of andermans belang (Ariely, 2012). In
plaats van de balans van win-win regeert de onbalans van lose-win (je schaadt
je eigen belang) of win-lose (je schaadt de belangen van anderen). Kiezen en
samenwerken gaat niet vanzelf.
Begrensde rationaliteit maakt kiezen niet alleen een kans maar ook een
uitdaging. Als je jezelf mag besturen kun je immers fouten maken.5 Begrensde
moraliteit maakt samenwerken tot een risico: kun je je samenwerkingspartner
wel vertrouwen dat hij of zij rekening houdt met jouw belangen? Mensen
laten zich gemakkelijk moreel in slaap sussen door de schade aan andermans
belangen niet onder ogen te zien (Ariely, 2012). Het inlevingsvermogen in
anderen is beperkt.
Samenwerken is vooral een uitdaging als partners sterk van elkaar verschillen.
Samenwerking levert dan potentieel veel op (paragraaf 1.1). Maar het is dan ook
moeilijker om elkaar te begrijpen en je in elkaar in te leven. Angst voor hebzucht van de ander impliceert dat mensen de moed om het risico van samenwerken aan te durven niet kunnen opbrengen. Daarom komt potentieel waardevolle samenwerking niet tot stand.

5
Aristoteles was er van overtuigd dat verstandig kiezen moeite kost: het investeren van tijd en energie
om deugden te verwerven. Deze deugden stellen mensen in staat verstandigere keuzes te maken door
een betere balans te vinden tussen conflicterende doelen.
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Anna en Ben: Deel 2.
Anna vertrouwt niet dat Ben zich voldoende inspant om haar de economische begrippen te leren. Ze
gaat daarom liever alleen leren. Ze loopt dan niet het risico dat Ben de kantjes er van af loopt en zij
daardoor een onvoldoende haalt.
Stel dat Anna moet kiezen tussen sporten of leren voor het examen. Ze weet dat als het er op aan komt
ze altijd voor sporten kiest maar daar later spijt van krijgt. Daarom vraagt ze Charlotte om voor haar
te kiezen door haar mee te nemen naar de bibliotheek.

Voorbeeld 4: De gevaren van geld
Rekeneenheid
Geld als rekeneenheid helpt mensen om waarde op één noemer te brengen. Daardoor kunnen ze
betere beslissingen nemen. Daar staat echter tegenover dat de zichtbaarheid van geld tot geldillusie
kan leiden. Mensen hechten te veel waarde aan geld en verwarren geld als middel met het doel van
welvaart of geluk. Deze onbalans resulteert in welvaartsverlies – zeker omdat de meest belangrijke
dingen in het leven (zoals identiteit, vriendschap, intrinsieke waardering, betekenis en motivatie) niet
te koop zijn.
Ruilmiddel
Geld als overdraagbaar vertrouwen is uitermate waardevol bij het effectueren van win-win in een
complexe, sterk verweven economie (voorbeeld 2). Toch kennen financiële prikkels ook hun beperkingen
– zeker in kleine samenwerkingsverbanden. In plaats van het onpersoonlijke geld vertrouwen mensen
daarin liever op persoonlijke beloften. Persoonlijke relaties zijn niet alleen een middel maar ook
een zelfstandig doel; naast de materiële goederen en diensten worden ook immateriële zaken zoals
onderling vertrouwen en liefde uitgewisseld. Het monetariseren van deze relaties kan de intrinsieke
waarde er van aantasten.
Oppotmiddel
Geld als oppotmiddel is een gemengde zegen. Een geldeconomie kan door een overmatige liefde
voor geld in een zogenaamde liquiditeitsval verstrikt raken: als mensen geld oppotten omdat ze geen
vertrouwen hebben in andere relaties zakt de vraag in en komt de economie in een recessie terecht
met werkloosheid als gevolg. Geld moet rollen: het is een middel in plaats van een doel.
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2.2 Economieonderwijs
In het economieonderwijs heeft het minder rationele en meer relationele
mensbeeld uit de wetenschap (verdiepingsmodule 9) nog onvoldoende ingang
gekregen. De onbalans in het gedoceerde mensbeeld genereert excessieve
achterdocht en argwaan bij scholieren.
Gevangenendilemma: zelfzucht
Kleinschalige interacties waarin mensen elkaar kunnen schaden wordt vaak
gemodelleerd als een gevangenendilemma. De dominante strategie van
rationele, zelfzuchtige partijen is om elkaar te beschadigen; onafhankelijk van
het gedrag van de ander is het optimaal om niet-coöperatief (win-lose) te spelen.
Het gevolg is wederzijds verlies (lose-lose) in plaats van wederzijds voordeel
(win-win).
Conditioneel coöperatief
Experimenten laten zien dat de menselijke maat van kleinschalige samenwerkingsverbanden sociale preferenties voor wederkerigheid activeert – ook al gaat
het om kortstondige interacties (Henrich e.a., 2004; Ostrom, 2009; Fehr en
Liebbrandt, 2011 en Bowles, 2016). Mensen zijn conditioneel coöperatief: ze
spannen zich graag in voor een ander als de wederpartij zich inspant voor hen
maar ze schaden graag anderen die hen niet goed behandelen (verdiepingsmodule 9). Deze sociale preferenties voor conformistisch gedrag – mits belangrijk
genoeg ten opzichte van de materiële belangen – transformeren het gevangenendilemma in een hertenjacht spel (verdiepingsmodule 10).6
Hertenjacht: coöperatief evenwicht als Nash evenwicht
Het hertenjacht spel is fundamenteel anders van karakter dan het gevangenendilemma. Wat optimaal is voor de ene speler hangt af van het gedrag van de
ander. Daarmee worden subjectieve verwachtingen van belang. Mensen zullen
coöperatief spelen als ze vertrouwen dat de ander coöperatief speelt. In plaats
van één dominant strategie-evenwicht zijn er twee Nash evenwichten: niet alleen lose-lose maar ook win-win. De uitkomst is minder eenduidig.
6
Door het gevangenendilemma te herhalen zonder vaste einddatum, ontstaat ook een spel dat veel
lijkt op het hertenjacht spel als de spelers de conformistische tit-for-tat strategie volgen. Tit-for-tat
houdt in dat beide spelers de strategie overnemen van de wederpartij uit de voorgaande ronde.
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Fragiliteit van vertrouwen
Tegenover het positieve nieuws dat sociale preferenties wederzijds voordeel
mogelijk maken, staat dat dit coöperatieve evenwicht fragiel is. Als er door
misverstanden of fouten wantrouwen ontstaat, vallen de spelers terug in een
lose-lose evenwicht. Ook in de macro-economie zorgt conformisme als gevolg
van begrensde rationaliteit en sociale preferenties voor broosheid van het
win-win evenwicht (Akerlof en Shiller, 2009). Het virus van wantrouwen is
besmettelijk (voorbeeld 5). Samenwerken op zowel micro als macro niveau blijkt
kwetsbaar voor schokken.
Voorbeeld 5: De ECB steunt Spanje
Vertrouwen in geld is een voorbeeld van het fragiele coöperatieve evenwicht in het hertenjacht spel.
Iedereen zal coöperatief spelen door geld te accepteren zolang men verwacht dat ook anderen het
geld vertrouwen. Ervaringen met destructieve bankruns en financiële crises geven aan hoe fragiel dat
vertrouwen is. De Europese Centrale Bank (ECB) kan de neerwaartse spiraal van een systeemcrisis
voorkomen door leningen te verschaffen aan banken en landen binnen de Europese Monetaire Unie
(EMU) die getroffen worden door een plotseling verlies aan vertrouwen. Enerzijds stabiliseert dit beleid
de macro-economie en verzekert het banken en landen tegen een destructieve neerwaartse spiraal van
zichzelf vervullend negatief sentiment. Anderzijds kan het resulteren in moreel gevaar: landen schaden
hun Europese partners door minder hun best te doen om leningen terug te betalen.
Wat de ECB het beste kan doen, hangt mede af van haar vertrouwen in het betrokken land of instelling.
Dat vraagt om het inschatten van de intenties en mogelijkheden van de partijen die geld nodig
hebben: gaat het om een vriend die ook jouw belangen behartigt (win-win) of betreft het een partij
die jou besteelt (win-lose)? Ook hier gaat het om het vinden van het juiste midden. Zowel naïviteit als
excessieve argwaan moeten worden voorkomen.
Mario Draghi zei als president van de ECB op 26 juli 2012 dat ‘he would do whatever it takes to save
the Euro.’ Dit overtuigde de markt om te stoppen met het in de verkoop doen van Spaanse obligaties.
Draghi herstelde zo het vertrouwen in de euro. Draghi liet met zijn uitspraken zien dat hij er vertrouwen
in had dat Spanje zou kunnen blijven voldoen aan haar verplichtingen. Hij nam daarmee wel een risico
voor de belastingbetalers in andere EMU landen. Als Spanje namelijk onverhoopt niet zou terugbetalen,
zou de rest van Europa als eigenaar van de ECB voor de rekening opdraaien. Maar blijkbaar hadden
beleggers voldoende vertrouwen in de gezamenlijke identiteit van de monetaire unie. Zij verwachtten
dat andere EMU landen de hulp van Draghi voor ‘vriend’ Spanje steunden. De balans van win-win was
intact: de rest van Europa nam het risico om Spanje te steunen en Spanje spande zich in om te blijven
voldoen aan haar verplichtingen.
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Onbalans in mensbeeld…
Het huidige economieonderwijs besteedt niet of nauwelijks aandacht aan de
intrinsieke voorkeuren voor wederkerigheid en het belang van vertrouwen. In
plaats van het conditioneel coöperatieve mensbeeld staat het individualistische,
zelfzuchtige mensbeeld centraal. Jongeren nemen daarvan mee dat je niet
wantrouwend genoeg kan zijn – ook in kleine samenwerkingsverbanden. Het
individualistische mensbeeld kan een goede benadering zijn voor onpersoonlijke, grootschalige verbanden. Maar in kleine gemeenschappen waarin mensen
elkaar persoonlijk kennen, biedt een meer relationeel mensbeeld, waarbij mensen hechten aan wederkerigheid, meer verklaringskracht (verdiepingsmodule 9).
…resulteert in onbalans en achterdocht
Scholieren wordt nu onvoldoende geleerd wanneer welk mensbeeld relevant
is en wanneer naïviteit of juist achterdocht een gevaar is. Het onvermogen
om het juiste midden te bepalen resulteert in welvaartsverlies. Het eenzijdige
mensbeeld dat mensen alleen gedreven worden door zelfzucht wordt een
zichzelf vervullende verwachting.7 Tegelijk moet ook naïviteit worden
vermeden. Samenwerken vereist moed want vertrouwen is een risico (Bruni,
2012). Dat risico is de andere kant van vrijheid. Het menselijk gedrag is maar
beperkt voorspelbaar.
Onbalans in bestuur
Een breder, meer relationeel mensbeeld corrigeert de neiging om ook in kleinschalige samenwerkingsverbanden te kiezen voor controle en inwisselbaarheid
in plaats van vertrouwen (Ostrom, 2009). Ook hier gaat het om het vinden van
het juiste midden. Naast wortels en stokken gebaseerd op financiële prikkels en
hiërarchie zijn ook bestuursvormen van belang die een ‘wij’ identiteit en sociale
preferenties voor wederzijdse dienstbaarheid activeren (Akerlof en Kranton,
2010; Bowles, 2016 en Sachs, 2015).

7
Voor een literatuuroverzicht van de effecten van economieonderwijs op vertrouwen, betrouwbaarheid en zelfzucht, zie Grant (2013). Flare (2016) stelt dat het huidige economieonderwijs in het voortgezet onderwijs onbedoeld tot argwaan leidt bij scholieren.
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3
De verbeteringen:
betere balans
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3.1 Drie bestuursvormen
Bestuur voor betere balans
Rationele en morele beperkingen verstoren de balans tussen verschillende
doelen of belangen. Goed bestuur disciplineert mensen zich te committeren aan
het kwetsbare belang.8 De daardoor verbeterde balans zorgt voor betere keuzes
en samenwerking en daarmee voor meer welvaart.
Drie hoofdvormen van bestuur: hiërarchie
De drie hoofdvormen van bestuur zijn hiërarchie, vrije inwisselbaarheid en
vrijwillige binding. Hiërarchie kent meerdere verschijningsvormen. De overheid
kan door wetten en regels afdwingen dat mensen zichzelf of elkaar beschadigen.
Maar mensen kunnen ook vrijwillig de autoriteit van een leider aanvaarden.
De rol van de bestuurder is om alle belangen evenwichtig te behartigen zodat
belangen parallel lopen. Nadeel van hiërarchie is dat leiders hun macht kunnen
misbruiken. Verder beschikken ze vaak niet over de benodigde informatie. Ook
is hiërarchie weinig motiverend voor ondergeschikten.
Inwisselbaarheid
Concurrentie disciplineert samenwerkingspartners. Als partijen de belangen
van de wederpartij niet goed behartigen is deze laatste partij vrij om in zee te
gaan met een andere partij. De dreiging van inwisselbaarheid zal partijen stimuleren hun reputatie als betrouwbare partij te koesteren door de belangen van
de wederpartij goed te behartigen. Dat vraagt wel overeenstemming over wat
betrouwbaar gedrag is. Ook dient de informatie of mensen zich daadwerkelijk
aan de ongeschreven regels houden publiek te zijn.
Vrijwillige binding
Vrijwillige binding neemt een middenpositie in tussen hiërarchie en vrije inwisselbaarheid. Vrijwillige beperking van de eigen handelingsvrijheid kan welbegrepen eigen belang zijn (verdiepingsmodule 11). Het kan ook gebaseerd zijn op
intrinsieke motivatie om zich te conformeren aan gedragsnormen of zich in te
8

Bestuursvormen worden ook wel instituties genoemd. Extractieve instituties behartigen de belangen
van een kleine elite ten koste van de bevolking (Acemoglu en Robinson, 2012). Deze vorm van bestuur
zorgt dus voor win-lose in plaats van win-win en schaadt daardoor de welvaart. Concurrentie tussen samenlevingen kan echter druk uitoefenen op extractieve instituties om zich om te vormen tot inclusieve
instituties. Voor hoe evolutie en de daarmee gepaard gaande concurrentie de implementatie van het
win-win principe kan bevorderen, zie Bowles en Gintis (2013).
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zetten voor anderen. Onze identiteit en onze eigenwaarde worden mede bepaald
door onze betekenis voor degenen waarmee we ons identificeren. We kunnen
vrijwillige binding opsplitsen in twee componenten (Centraal Planbureau,
1997). In de eerste plaats coöperatieve ruil gebaseerd op wederkerigheid binnen
persoonlijke relaties (Fehr en Fischbacher, 2003). In de tweede plaats waarden
en normen binnen een grotere gemeenschap. Hierbij speelt een gemeenschappelijke identiteit vaak een belangrijke rol (Akerlof en Kranton, 2010).
Verschillende bestuursvormen vullen elkaar aan…
Elke bestuursvorm kent zijn beperkingen. Daarom is het vaak verstandig om
de bestuursvormen naast elkaar in te zetten: het sterke punt van de één
compenseert dan het zwakke punt van de ander. Diversiteit creëert ook hier
meerwaarde (paragraaf 1.1).
…maar onbalans blijft
Maar er zal altijd een gat blijven bestaan tussen de ideale en de feitelijke situatie.
Samenwerken en zelf kiezen blijft een risico vanwege de rationele en morele
beperkingen van de mens. Onbereikbare perfectie is echter geen reden om niet te
streven naar beter bestuur. Zowel naïef utopisme als scepticisme moeten worden
voorkomen.
Typologie sociale interacties
Welke bestuursvorm meer accent krijgt hangt af van de complexiteit en verwevenheid van de betreffende sociale interactie. Figuur 12 classificeert sociale
wisselwerkingen aan de hand van twee dimensies: diepte en breedte. De diepte
dimensie is de mate van complexiteit in de manieren waarop mensen elkaars
welzijn beïnvloeden. Aan de linkerkant staan simpele wisselwerkingen en aan
de rechterkant staan complexe interacties. De breedte dimensie doelt op de
verwevenheid in termen van het aantal mensen dat betrokken is. Aan de bovenkant zijn het er weinig en aan de onderkant veel. De vier kwadranten in Figuur
12 corresponderen met de drie bestuursvormen. Hierbij is vrijwillige binding
opgesplitst in twee componenten: wederkerigheid (voor persoonlijke relaties) en
identiteit (voor grotere gemeenschappen). Verdiepingsmodule 12 gaat meer in
detail in op Figuur 12.
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Figuur 12. Classificatie sociale interacties
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Toenemende complexiteit
Door de toenemende complexiteit van de samenleving gaat decentralisatie van
informatie gepaard met een grotere verwevenheid. Vertrouwen dat samenwerkingspartners rekening houden met elkaar is minder goed af te dwingen door
extrinsieke prikkels. Daardoor wint de derde bestuursvorm van vrijwillige binding aan belang als manier om vrijheid te verzoenen met samenwerking
(Bowles, 2016). Met andere woorden: het zwaartepunt in bestuursvormen verschuift naar de rechterkant van Figuur 12. Deze verschuiving heeft ook consequenties voor de afruil tussen transacties en relaties (verdiepingsmodule 13).
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Anna en Ben: Deel 3
Ook in de relatie tussen Anna en Ben zijn de drie bestuursvormen relevant. Stel dat Anna niet met Ben
in zee wil gaan omdat ze niet vertrouwt dat Ben zijn best zal doen om haar economie te leren. Dan
kunnen alle drie bestuursvormen de kwetsbare positie van Anna versterken zodat ze toch het risico
aandurft om met Ben samen te werken. Wat betreft hiërarchie kan de vader van Ben er op toezien dat
zijn zoon Anna helpt met economie. Verder kan Anna iemand anders zoeken om haar economie te
leren. Deze concurrentie disciplineert Ben rekening te houden met de belangen van Anna. Tenslotte
is er vrijwillige binding. Ben houdt van lesgeven. Ook een ontluikende vriendschap met Anna kan Ben
ertoe brengen om zich vrijwillig in te zetten voor Anna.
Iedereen zoekt naar een goede balans tussen flexibiliteit en binding. Te veel flexibiliteit voor jezelf
maakt anderen kwetsbaar en zorgt voor wantrouwen bij hen. Maar door jezelf te veel beperkingen
op te leggen, maak je jezelf kwetsbaar voor opportunistisch gedrag van anderen. Als Ben alle
bewegingsvrijheid wil houden, gaat Anna niet met hem in zee en staat hij uiteindelijk met lege handen.
Als Anna van Ben eist dat hij haar eerst uitgebreid les geeft voordat zij hem gaat leren, komt Ben in een
kwetsbare positie terecht en weigert hij samen te werken.

Voorbeeld 6: De drie bestuursvormen in de praktijk
Gezinnen: scholieren en hun ouders
De drie bestuursvormen zijn herkenbaar voor scholieren in hun relatie met hun ouders. Zij zijn onderworpen aan het gezag van hun ouders. De gezinsleden binden zich ook vrijwillig aan elkaars belangen
– mede vanwege wederzijdse genegenheid. Tenslotte weten ouders dat als ze hun kinderen niet goed
behandelen, ze het risico lopen dat hun kinderen zich later van hen zullen afkeren. Zo spelen hiërarchie, vrijwillige binding en inwisselbaarheid alle drie een rol bij het bevorderen van goede samenwerking binnen een gezin. Elk gezin kent zijn eigen mix van bestuursvormen.
Schoolbestuur
Ook op school zijn de drie bestuursvormen te onderscheiden. Zonder een schoolleiding en de daarbij
horende hiërarchie zou het een chaos worden op school. Verder weten leraren dat als ze er een potje
van maken, ze inwisselbaar zijn; de arbeidsmarkt zorgt voor concurrentie. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor leerlingen en hun ouders om van school te wisselen. Tenslotte is er vrijwillige binding:
leraren zijn intrinsiek gemotiveerd om te onderwijzen. Deze drie bestuursvormen geven leerlingen en
ouders vertrouwen dat de school hun belangen borgt.
Bedrijven
Bedrijven zijn knooppunten van relaties tussen allerlei belanghebbenden. Elk bedrijf kiest zijn eigen
combinatie van bestuursvormen, mede afhankelijk van de complexiteit en verwevenheid van de relaties.
Het volgende voorbeeld illustreert hoe de aard en ontwikkeling van het bedrijf de bestuursvormen
beïnvloedt.
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Als uit de hand gelopen hobby begint Ruud hoesjes voor smartphones online te verkopen.9 Als hij
geen goede spullen levert blijven de klanten weg, en als klanten niet betalen levert Ruud niet. De markt
genereert vertrouwen in win-win.
Ruud’s zaken lopen nu zo goed dat hij relaties aangaat met mensen in het buitenland die zijn hoesjes
verkopen. De buitenlandse partners zijn zorgvuldig geselecteerd en kunnen niet zomaar ingewisseld
worden. Vrijwillige binding doet zijn intrede.
De buitenlandse avonturen groeien Ruud boven de pet. Een manager krijgt verregaande beslissingsbevoegdheden en er worden werknemers aangetrokken. Hiërarchie gaat nu een rol spelen. Maar ook
inwisselbaarheid is van belang: de manager weet dat als zij of hij geen recht doet aan de belangen van
werknemers, deze elders gaan werken. Door acquisities ontstaan er vervolgens zoveel relaties binnen
het bedrijf dat een vierde manier van besturen nodig is. De manager bouwt aan deze ‘corporate identity’ om onderlinge welwillendheid en vertrouwen op te bouwen.
Overheid
Bij de overheid als centraal gezag spelen de drie bestuursvormen een complementaire rol. De
overheid dwingt alle Nederlanders belasting te betalen. Dit voorkomt win-lose gedrag waarbij burgers
genieten van publieke voorzieningen maar niet bijdragen aan de financiering daarvan. De scheiding
van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht ontmoedigt machthebbers om zichzelf
te bevoordelen ten koste van anderen. In een democratie disciplineren bovendien verkiezingen de
politiek: politici zijn inwisselbaar. Verder zijn politici vaak intrinsiek gemotiveerd om hun achterban te
dienen en de wereld te verbeteren.

3.2 Economieonderwijs
Deze paragraaf bevat enkele ideeën voor een betere balans in het
economieonderwijs.
Voorbeeld 7: De drie bestuursvormen in het onderwijs
Ook in het onderwijs zijn drie bestuursvormen te onderscheiden. De overheid dwingt een schoolplicht
af en verplicht een centraal landelijk examen. Daarnaast bestaat er concurrentie: scholen zijn tot
op zekere hoogte inwisselbaar. Verder worden leerlingen geprikkeld om zich in te spannen door
onderlinge concurrentie via cijfers voor toetsen. Tenslotte is er de vrijwillige binding: de intrinsieke
nieuwsgierigheid van scholieren en docenten om hun eigen omgeving beter te begrijpen.

9

De auteur dankt dit voorbeeld aan Marcel Canoy.
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3.2.1 Leerlingen
Samen ontdekkend leren…
Kiezen en samenwerken leer je niet alleen met je hoofd maar ook met je hart
en handen. Economie moet je doen. Het gaat om zélf kiezen en samenwerken.
Daarom moet het economieonderwijs leerlingen stimuleren om samen met
anderen te onderzoeken, ontdekken en begrijpen. Het geeft voldoening om met
anderen tot een gemeenschappelijke ontdekking te komen.
…met meer intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie wordt ook in het onderwijs een steeds belangrijkere
bestuursvorm. Doordat economie over het eigen leven van scholieren gaat,
kunnen jongeren meer succeservaringen opdoen dan alleen een goed cijfer.
Pubers zijn bezig te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en wat hun
talenten zijn. Het economieonderwijs kan ze helpen zichzelf en hun omgeving
beter te begrijpen én beter te besturen op weg naar een succesvol leven.
…met meer maatwerk gebaseerd op voorkeuren en competenties…
Ook door de eigen interesses en mogelijkheden van de leerling als leidraad
te nemen, stimuleert het onderwijs de intrinsieke motivatie. Digitale
hulpmiddelen maken meer maatwerk en keuzevrijheid mogelijk. Leerlingen
kunnen portfolio’s opbouwen van hun werk, mede ten behoeve van potentiële
werkgevers.
… diverse spreekbuizen …
Economie kan met verschillende speakers worden geleerd: parabels, vaktaal,
wiskunde en grafieken. Juist die verscheidenheid in spreekbuizen vergroot
begrip. Een leeromgeving kan een platform zijn met een gezamenlijke kern
en daarnaast keuzemodules. Zo kunnen scholieren hun eigen accenten leggen
afhankelijk van hun voorkeuren of eindexamenprofiel. De modules kunnen ook
bepaalde contexten of verbindingen met andere vakken betreffen.
…en vakoverstijgend leren….
Economie leent zich daarmee bij uitstek voor vakoverstijgend leren. Leerlingen
zien in dit vak voor het eerst de combinatie van vaardigheden die ze eerder in
aparte vakken hebben geleerd. Zo moeten ze zowel begrijpend lezen als rekenen.
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Figuur 13. Economie als verbinding tussen Alpha en Bèta
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De sociale wetenschappen (gamma) zijn de verbindingsschakel tussen de
geesteswetenschappen (alpha) en de exacte wetenschappen (bèta) (Figuur 13 en
verdiepingsmodule 14). Verder leren ze concepten waarmee ze verschillende
contexten aan elkaar kunnen relateren (verdiepingsmodule 2). Hierdoor leren
scholieren te denken vanuit een context in plaats van verkokerde disciplines.
…met minder overbelast examenprogramma ...
Onderzoekend leren en meer aandacht voor creatieve vaardigheden vraagt
verdere stappen in de richting van een minder overbelast eindexamenprogramma gericht op begrip in plaats van reproductie10 en meer aandacht voor
het toepassen van verkregen inzichten en vaardigheden in nieuwe contexten.
Met een beperkt aantal principes11 toch veel inzicht krijgen, vergroot de intrinsieke leergierigheid van scholieren (zie verdiepingsmodule 15).

10

Zie Teulings (2016) voor suggesties hoe het eindexamenprogramma voor macro-economie kan
worden geherstructureerd met minder aandacht voor boekhouden (nationale rekeningen) en meer
aandacht voor begrip.
11
Minder is meer: in beperking toont zich de meester. Ook het Platform Onderwijs2032 (2016) bepleit een diep begrip van een beperkt aantal concepten boven vage noties over vele begrippen: ‘niet van
alles een beetje, maar meer van minder.’
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… en consequenties voor toetsen
Ook andere manieren van toetsing zijn geboden. Bij economische vraagstukken
bestaat, net als bij andere vakken zoals filosofie, geschiedenis of literatuur vaak
niet één goed antwoord. Dit vraagt om een balans tussen enerzijds objectieve
meetbaarheid en anderzijds toetsen van moeilijk objectief te verifiëren
vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren. Het onderwijs van de
toekomst heeft zowel aandacht voor meetbare als ‘merkbare’ leeropbrengsten
(Platform Onderwijs2032).
3.2.2 Leraren
Meer vrijheid voor docent ……
Economieonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een complexe en steeds
meer verweven samenleving vraagt een andere balans tussen hiërarchie en
vrijwillige binding. Meer vrijheid voor scholen en docenten om het curriculum
zelf vorm te geven is geboden. De overheid doet er goed aan meer vertrouwen
te geven aan het veld met een minder dominante rol voor het landelijk examen
(Banning en Canoy, 2016).
…..vraagt verder professionaliseringsslag…
Docenten dienen zich verder te ontwikkelen als professionals. Hierbij zijn meer
intercollegiale toetsing en het ontwikkelen van een gezamenlijke professionele
identiteit essentieel. Zo vraagt vakoverstijgend leren een ondernemende
houding: samenwerken met collega’s en persoonlijke ontwikkeling door je
te verdiepen in andere vakgebieden. Verder is didactische innovatie gewenst,
gericht op meer zelfwerkzaamheid, onderzoekend leren en samenwerken.
…en articulatie van vormingsideaal
Welke preferenties van jongeren worden geactiveerd en ontwikkeld hangt
mede af van hun sociale omgeving.12 Dit geldt des te meer nu het belang
van burgerschap en niet-cognitieve vaardigheden toeneemt (Platform
Onderwijs2032, 2016). Strikte neutraliteit bestaat niet in het onderwijs: we
beïnvloeden onvermijdelijk de preferenties en waarden van jongeren. Dit
gegeven resulteert in bestuurlijke en ethische vragen (verdiepingsmodule 9) en
12

Het libertair paternalisme erkent dit door bewust na te denken over keuzearchitecturen (via defaults
en nudges) op basis van expliciete doelstellingen voor de gewenste waarden en gedragingen van anderen (Thaler en Sunstein, 2009).
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vraagt daarom om transparantie van docenten over hun eigen vormingsideaal.
De vrijheid van onderwijs krijgt zo een nieuwe invulling. Maar de
verantwoordelijkheid van de docent voor de scholier blijft beperkt. Want iedere
jongere kiest immers uiteindelijk zelf. Het onderwijs blijft een risico (Biesta,
2015).
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4
Conclusies
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Besturen en begrijpen van sociale verbanden: meer met minder
Economie als oikonomíā beperkt zich niet tot het domein van het geld maar
verschaft een manier van kijken naar het hele menselijke bestaan. Het handelt
over het besturen (nómos) van sociale verbanden (oĩkos) zodat met minder
middelen meer menselijk welzijn wordt gegeneerd. Economie lijkt wel toveren:
meer doen met minder. Dat geldt ook voor de methode van de economische
wetenschap: een rijke diversiteit aan contexten (oĩkos) verhelderen met slechts
een beperkt aantal regels (nómos).
Breder mensbeeld in middelbaar onderwijs
Een brede opvatting van economie die recht doet aan de samenwerkingsverbanden waarin scholieren participeren, vraagt een minder rationeel en meer relationeel mensbeeld dan nu nog vaak centraal staat in het middelbaar onderwijs.
Recente ontwikkelingen in de economische wetenschap ondersteunen een rijker
mensbeeld met een grotere rol voor vertrouwen – hoe fragiel het vaak ook is.
Mensen hebben anderen nodig om te weten wat verstandig is. Ze beïnvloeden
elkaars waarden. Ook hechten ze aan rechtvaardigheid en aan hun betekenis
voor samenwerkingsverbanden waarmee ze zich identificeren.
Meer samenhang
Het vak economie moet behapbaar blijven ondanks de grotere pluriformiteit
in het modeleren van menselijk gedrag. Vandaar dat het voorgestelde
curriculum opgehangen wordt aan één groot verhaal over verstandig kiezen
en goed samenwerken: het transformeren van het gif van armoede en conflict
over beperkte middelen in de gift van welzijn en parallelle belangen over het
overstijgen van beperkingen. Het verhaal bestaat uit drie delen: balans, onbalans
en betere balans. Elke deel heeft een bijbehorend principe: de balans van winwin (deel 1), de beperkingen van zowel rationaliteit als moraliteit (deel 2) en
de drie bestuursvormen van hiërarchie, vrije inwisselbaarheid en vrijwillige
binding (deel 3).
Economie een naargeestige wetenschap?
Als wetenschap van de schaarste wordt economie vaak gezien als een
naargeestige wetenschap: the dismal science. Er is echter ook een andere kant.
Economie is de wetenschap van een lonkend perspectief: meer welzijn voor
meer mensen als gevolg van een betere balans tussen verschillende doelen
en tussen diverse belangen. Bij bewust kiezen gaat het om balanceren tussen
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doelstellingen. Samenwerken vraagt om balans tussen belangen zodat ze
parallel lopen.
Rationele en morele beperkingen zorgen voor onbalans en welzijnsverlies
Maar laten we niet naïef zijn. Ons blikveld is beperkt. Door de nauwe blik van
begrensde rationaliteit blijven sommige doelen op de achtergrond.
Ongebalanceerde keuzes zijn het gevolg. Door ons beperkte morele gezichtsveld
wegen we onze eigen belangen zwaarder dan die van anderen. Deze onbalans
tast de motivatie en het vertrouwen aan van partijen wiens belang onvoldoende
wordt geborgd. Angst voor hebzucht schaadt de welvaart.
Meer intrinsieke motivatie gevraagd
Drie bestuursvormen zorgen voor meer balans. Ze helpen mensen beter
rekening te houden met ondergewaardeerde doelen en belangen. De harde
instituties van hiërarchie en concurrentie kunnen niet zonder zelfregulering.
Door de toenemende complexiteit van de samenleving wordt intrinsieke
motivatie en vrijwillige binding aan persoonlijke relaties en ethiek belangrijker.
In de traditie van Aristoteles en Adam Smith zijn economie en ethiek twee
kanten van dezelfde medaille van de balans van win-win. Als burgers zichzelf
beter balanceren kan hen meer bewegingsruimte worden toevertrouwd.
Onderwijs ontwikkelt verstand en moraal
Met ons verstand en morele besef kunnen we relaties leggen tussen onze
keuzes enerzijds en de gevolgen voor onszelf en anderen anderzijds.
Economieonderwijs op de middelbare school beoogt deze menselijke
vermogens verder te ontwikkelen. Dit opdat scholieren hun eigen leven en de
samenwerkingsverbanden waarin ze participeren beter begrijpen en daardoor
beter kunnen besturen. De wereld staat voor grote uitdagingen. Meer duurzaam
welzijn voor meer mensen vraagt innovatieve manieren om belangen te
balanceren. Deze sociale vernieuwingen bij het implementeren van win-win
bepalen de toekomst van ons gemeenschappelijke huis. Dat maakt economie tot
zo’n uitdagend vak.
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Dankwoord
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Tot slot wil ik een aantal mensen en instellingen bedanken. Daarbij bestaat het
risico dat ik sommige mensen tekort doe.
Frits Goldschmeding
In de eerste plaats dank aan de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk
en Economie. Ik ben zeer verguld met deze leerstoel – vooral ook vanwege de
naamgever: Frits Goldschmeding. Goldschmeding en ik hebben wat samen:
de overtuiging dat ‘Agapè’ liefde de drager is van menselijk samenleven en dat
kennen, dienen en vertrouwen Agapè concretiseren (Rupert e.a. 2016).
Tilburg University
Ook aan het College van bestuur van Tilburg University en het management
team van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), en in het
bijzonder Lex Meijdam, is dank verschuldigd voor alle steun. Ik ben blij op
deze katholieke instelling te mogen werken in de traditie van Cobbenhagen. Als
protestants kind werd ik gewaarschuwd voor het paapse gevaar. Ik ontmoette
mijn katholieke leeftijdgenoten één keer per jaar -- op het voetbalveld tijdens
het paastoernooi. Daar ging het er meestal niet zachtzinnig aan toe. Maar
hier in Tilburg zijn 500 jaar na de reformatie zwaarden omgevormd tot
ploegscharen.
Het onderwijs team
Het onderwijs vernieuwen doe je niet alleen. Veel van de ideeën van deze
middag zijn mede gevormd door Marcel Canoy, Ferry Haan en Ton van
Haperen. Zonder de onvermoeibare Harry Commandeur en Frank van der
Duyn Schouten was dit project nooit gelukt. Ook zonder het team van
uitgever Blink gaat het niet lukken om de scholieren deze en andere ideeën
zelf te laten ontdekken. Ook hier resulteren onze verschillen tezamen met onze
talenten en beperkingen in het mirakel van 1+1=3.
Samen voor anderen
Wat wij willen is moeilijk. Maar het mooie van ons team is dat we het samen
doen voor scholieren. Samen iets moeilijks doen voor anderen is het mooiste
wat er is. Laat ik dat illustreren met Alpe d’HuZes – een actie voor de
kankerbestrijding waarbij deelnemers op één dag zes keer naar het Franse
skidorp Alpe d’Huez rijden. En dat niet in de auto maar op de fiets. Zelden heb
ik zoveel emotie gezien. Waarom? In de eerste plaats kost het beklimmen van
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Alpe d’Huez veel moeite. Ik ben er nog moe van. In de tweede plaats ben je
onderdeel van een team: je doet het samen. En in de derde plaats doe je het voor
anderen. Ook ons project voldoet aan deze drie kenmerken: het is moeilijk, we
doen het samen en het is van maatschappelijk belang.
Netspar als kennisnetwerk pensioen
Ook Netspar wil ik bedanken voor hun flexibiliteit om me deze nieuwe uitdaging te gunnen. Pensioen en onderwijs – ze zijn beide deel van wederzijdse solidariteit tussen generaties. Ik ben blij op beide terreinen een bijdrage te kunnen
blijven leveren.
Beste Wilma,
Jij bent mijn steun en toeverlaat. Jij als doener houdt de verstrooide professor Lans in
baLans. We zijn in de loop der jaren een sterk team geworden dat elkaar blindelings
vertrouwt.
De BaLans….
In 2008 maakte Frits Goldschmeding de publicatie ‘de BaLans van Bovenberg’
mogelijk (de Reus, 2009). Na deze oratie begrijp ik met terugwerkende kracht
pas wat een mooie titel dat was. Vroeger had ik soms een beetje hekel aan mijn
voornaam. Mensen maakten er steeds wat anders van: Lars, Hans en Zans. En
in mijn tweede vaderland – de VS -- ben ik vooral Lance. Vroeger vond ik dat als
wielerliefhebber prachtig maar sinds een paar jaar is dat wat minder leuk.
.. van Bovenberg
En ook de achternaam Bovenberg was voor mij soms problematisch. Mijn
vader leerde me dat ik bescheiden moest zijn: een Bovenberg houdt niet van de
spotlights – die is een goede tweede man. Dat botste voor mijn gevoel met onze
achternaam. Maar ook daar is nu voortschrijdend inzicht: net als ieder mens
kan ik verder kijken dan mijn neus lang is (verdiepingsmodule 8). Ik heb een
verstand en morele capaciteiten gekregen. Daarom sta boven op een berg. Lans
Bovenberg is voor mij nu een erenaam.
Voorgeslacht
Dat brengt me op mijn ouders – want zij zijn verantwoordelijk voor mijn naam.
Zij hebben mij gevormd. Over mijn vader heb ik het al gehad: hij was de man
van balans – van grijs in plaats van zwart of wit. Die waarde heeft hij overduide-

42 Economieonderwijs in balans: kiezen en samenwerken

lijk aan mij doorgegeven. En dan mijn moeder. Zij had wel 12 kinderen kunnen
hebben. Maar ze kreeg er maar één! Zij was net als haar moeder een doener
-- een echte doordouwer. Toen ze 96 was lag mijn oma met een uitgewoond
lichaam op haar sterfbed. Daar vertrouwde ze mij toe: “ik kan nog veel! Ik kan
nog voor je bidden.” Een ander vormend moment in mijn leven was toen mijn
moeder na een leven lang geven moest leren te ontvangen. Ze besefte dat haar
verstandelijke vermogens achteruit ging toen ze mij toevertrouwde: “ik weet het
niet meer. Beslis jij maar voor mij.” Ze besefte niet hoeveel ze me gaf door van
mij te willen ontvangen. De cirkel van wederkerigheid was rond.
Christus
De belangrijkste erfenis die ik mede van mijn ouders heb meegekregen is mijn
christelijke opvoeding. Christus is mijn vaste punt: Zijn Geest van wijsheid
en barmhartigheid verlicht mijn beperkte verstand en beperkte morele besef.
Christus is mijn belangrijkste identiteit. Maar om mijn vakgenoten gerust te
stellen: ik ben ook wetenschapper. In die hoedanigheid probeer ik zo objectief
en onafhankelijk mogelijk te zijn. Maar laten we niet naïef zijn. Iedere keuze
voor een bepaald model is gebaseerd is op subjectieve overwegingen. De
eigen visie – ook die van mij – is onvermijdelijk beperkt. Juist om mogelijke
belangenconflicten te voorkomen is transparantie over waarden van belang.
Vrijheid
Dat geldt zeker voor het onderwijs want we beïnvloeden onvermijdelijk de
waarden van jongeren. Ik sta in de vormingsidealen van de Griekse klassieke
oudheid en de Joods-Christelijke traditie waaruit ook het humanisme is
voortgekomen. De waardigheid van ieder mens is het fundament: iedereen is
beperkt én waardevol. Een deel van die waardigheid is vrijheid. Daarom wil
ik mijn waarden niet opleggen aan scholen of scholieren. Onderwijs is niet
maakbaar en blijft een prachtig risico (Biesta, 2015). Iedere school en scholier
kiest zelf en is zelf verantwoordelijk. Gewetensvrijheid staat hoog ik mijn
vaandel. Ik geloof in concurrentie op de markt voor ideeën.
Allen
Dank ook aan u allen. Ik ben zeer vereerd dat u hier vandaag de moeite hebt
genomen om naar mij te luisteren – want ook luisteren is hard werken. Ik hoop
dat u iets kan met de balans van win-win en deze balans concreet in de praktijk
kunt brengen.
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Last but not least wil ik mijn dierbare gezin danken.
Beste Arie en Gracia,
Bij mijn eerste oratie in 1990 lag Arie in de kinderwagen, bij de tweede was hij nog
vrijgezel en nu zijn jullie getrouwd. Van hiërarchie naar vrijheid naar vrijwillige
binding. Dat is het gezonde groeiproces van kind naar volwassene. Het is bijna te
mooi om waar te zijn dat zo’n zelfbewuste en integere man werkelijk mijn zoon is.
Bij mijn volgende openbare rede – dat zal wel mijn afscheidsrede zijn schat ik zo in –
verwacht ik dat jullie het 1+1=3 principe verder in praktijk gebracht hebben. Het mag
trouwens ook best 1+1=4 zijn.
Beste Danielle,
Als ik jou zie weet ik dat het goed komt met de jeugd. Jij geeft mij hoop. In jou schijnt
een prachtig licht.
Lieve Jeanne,
Net als Willem Alexander werd ik pas echt een vent toen jij mijn prinses werd. En jij
wordt iedere dag alleen maar mooier. Ik ben de prins te rijk.

Ik heb gezegd.
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Verdiepingsmodule 1: Bestuur van schaarse, alternatief aanwendbare
middelen
Schaarste als kans: minder is meer
Schaarste is een woord dat in het gewone taalgebruik een negatieve bijklank heeft.
Het duidt erop dat we ergens gebrek aan hebben of dat iets zeldzaam is. Maar
voor economen betekent schaarste dat iets beperkt is. Dat heeft niet alleen
negatieve maar ook positieve gevolgen. Schaarste is namelijk de andere kant van
waarde. Iedereen is van waarde omdat een ieder uniek en schaars is.
Een ander positief aspect van schaarste is dat het mensen aanzet om samen
te werken. Adam Smith zei het ooit zo: “In almost every other race of animals
each individual, when it is grown up to maturity, is entirely independent, and in
its natural state has occasion for the assistance of no other living creature. But
man has almost constant occasion for the help of his brethren.”13 Als gevolg
van schaarste kunnen mensen van betekenis zijn voor elkaar, bijvoorbeeld door
creativiteit, ondernemerschap of zorgzaamheid. Dat geeft hun leven zin. De
homo economicus is een homo cooperans (de Moor, 2013).
Schaarste en alternatieve aanwendbaarheid: kiezen en samenwerken
De combinatie van schaarste en alternatieve aanwendbaarheid resulteert in kiezen
en samenwerken. Schaarste maakt kiezen en samenwerken noodzakelijk. Alternatieve aanwendbaarheid maakt kiezen en samenwerken mogelijk.
Economie als oikonomíã
Het woord economie komt van het Griekse oikonomíã en betekent de regel
(nómos) van het huishouden (oĩkos). Huishoudkunde gaat over het besturen
van huishoudens. Door bewust kiezen en goed samenwerken kan meer welzijn
worden gegenereerd binnen het huishouden. Huishouden heeft een brede
betekenis namelijk namelijk ‘samenwerkingsverband’. Het huishouden kan een
gezin zijn maar ook een school, bedrijf, land of zelfs de wereld als geheel.

13

De Waal (2009) en Bowles en Gintis (2013) laten zien hoe natuurlijke selectie sociale en coöperatieve dieren heeft voortgebracht. De mens heeft het verst ontwikkelde brein met de verstandelijke en morele capaciteit om zich in anderen te verplaatsen en met hen mee te voelen. De ontwikkeling van het
complexe brein vraagt zoveel tijd en energie dat kinderen lange tijd zijn aangewezen op hun ouders en
anderen om te overleven. Vandaar het grote belang van opvoeding en onderwijs.
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Verdiepingsmodule 2: De bril van de econoom
De methodologie van economie: veronderstellingen, implicaties, empirie
De economische wetenschap kent een krachtige methodologie: (1) expliciteren
van veronderstellingen over menselijk gedrag; (2) modelleren van de causale
relaties tussen deze veronderstellingen en de implicaties; (3) toetsen van deze
implicaties op empirische data. Vooral de implicaties die in strijd zijn met
alternatieve veronderstellingen zijn van belang. Want zo identificeren de data de
veronderstelde theorie ten opzichte van de alternatieve veronderstellingen.
Transfer als relatie: simpele concepten verbinden contexten
Economen delen een methode met als kern: eenvoud en algemeenheid (Gautier,
2016). Economen proberen met simpele veronderstellingen en concepten
implicaties af te leiden die voor een veelheid van contexten gelden. De ambitie
van het examenprogramma economie is transfer: met enkele, universele
concepten moeten scholieren een rijkheid van contexten beter kunnen
begrijpen en met elkaar kunnen verbinden. Deze brede visie op economie werd
gearticuleerd door Becker (1993) maar gaat terug op Keynes en Marshall (zie
ook van Damme, 2016).
Economics is not a body of concrete truth, but an engine for the discovery
of concrete truth (Marshall, 1885; herdruk 2005, p. 129).
Economics is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind,
a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct 		
conclusions (J. M. Keynes, 1922, p. v).
Iemand als Steven Levitt illustreert de breedte van de contexten waarin
de economische methode kan worden toegepast in populaire boeken met
bloemrijke titels als Freakonomics (Dubner en Levitt 2009), Superfreakonomics
(Dubner en Levitt, 2009) en Thinking like a freak (Dubner en Levitt, 2014).
Minder is meer: parabels, landkaarten, en taal
Teulings (2016) legt uit dat economie in feite een verzameling parabels is.
Deze parabels helpen mensen, met van nature beperkte cognitieve vermogens,
de essentie te duiden van sociale verschijnselen en hun onderlinge relatie.
Economen gebruiken modellen niet omdat ze zo slim zijn maar omdat ze
zonder de abstractie van een model door de bomen het bos niet meer zien. Ze
gaan zo bewust om met hun eigen beperkte brein. Een tweede metafoor om uit
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te leggen wat economen doen is dat ze landkaarten maken die van allerlei zaken
abstraheren om het wezen van een fenomeen bloot te leggen (Rodrik, 2015). Als
derde metafoor kunnen de verbindende concepten gezien worden als een taal
die economen spreken. Taal is immers een abstractie om de complexe realiteit
te ordenen en verbanden te leggen.
De kunst van de economie: modelselectie
Wanneer je welk model moet gebruiken is de moeilijkste kunst in de
economische wetenschap (Rodrik, 2015). Dat economie deels gebaseerd is op
subjectieve intuïtie betekent niet dat het niet-wetenschappelijk is. De wens om
objectief te zijn kan de economische wetenschap verschralen als deze wens niet
wordt gebalanceerd door het besef dat subjectiviteit onontbeerlijk is. Verstand
én intuïtie zijn beide nodig. John Maynard Keynes schreef ooit: “Economics is the
science of thinking in terms of models joined to the art of choosing models which
are relevant to the contemporary world.”
Modellen zijn niet niets maar ook niet alles
Bij het toepassen van de economische methode – simpele, algemene concepten
toepassen in een rijke diversiteit van contexten – liggen twee gevaren op de
loer. Het eerste gevaar is dat je te weinig zaken weglaat waardoor je te weinig
eenvoud en inzicht verwerft. Het tweede gevaar is dat je jouw model te serieus
neemt als vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Een uitspraak die
soms aan Einstein wordt toegeschreven is: ‘Everything should be made as simple
as possible, but not simpler.’ Het vinden van de juiste balans karakteriseert een
goede econoom. Hij of zij realiseert zich dat elk goed model nuttig is maar ook
beperkingen kent.

Economieonderwijs in balans: kiezen en samenwerken 49

Verdiepingsmodule 3: Besturen als econoom
Verstandig kiezen in drie stappen…
Economen denken doelgericht en leiden de gewenste actie af uit de gewenste
uitkomsten. Bewust kiezen is gebaseerd op drie stappen. De eerste stap is het
definiëren en ordenen van doelen: wat wil ik en vind ik belangrijk? De tweede
stap is het identificeren van de beperkte middelen: wat kan ik? Vervolgens
is de derde stap het bepalen van de keuze die met de beperkte middelen de
doelstellingen het dichtste benaderen: wat doe ik? Deze derde stap vraagt
om het leggen van relaties tussen mogelijke keuzes enerzijds en uitkomsten
in termen van de doelstellingen anderzijds. 14 Alleen zo kan bepaald worden
hoe met beperkte middelen de meeste welvaart kan worden gegenereerd.
Economie lijkt op het besturen van een auto. Je definieert waar je naar toe wilt
(je doelstelling). Vervolgens onderzoek je de relatie tussen je beslissing om al
dan niet rechts af te slaan en de reistijd naar je doel. Vervolgens neem je de
beslissing om rechts af te slaan omdat dit de kortste weg blijkt naar je doel.
…met alternatieve interpretatie
De drie stappen kunnen ook geduid worden in termen van (1) vraag; (2)aanbod;
en (3) evenwicht. Vraag, aanbod en evenwicht zijn verbonden met (1) offerbereidheid als opbrengsten; (2) offernoodzaak als kosten; en (3) het verschil
tussen offerbereidheid en offernoodzaak als winst. Dit verschil wordt gemaximaliseerd door de marginale offerbereidheid (dwz de marginale opbrengsten) in
balans te brengen met de marginale offernoodzaak (dwz de marginale kosten).
Dan kan er met minder niet meer worden geproduceerd en is met de beperkte
middelen maximale welvaart voortgebracht.

14

Deze relaties zijn vaak omgeven met onzekerheid. Economen gebruiken vaak modellen om deze
verbanden expliciet te maken. Zie verdiepingsmodule 2.
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Verdiepingsmodule 4: Balans en geesteswetenschappen
Veel levensbeschouwingen onderschrijven het belang van balans tussen een
veelheid van doelen. Denk bijvoorbeeld aan het Taoïsme: Tao betekent letterlijk
de weg. De Doctrine van het midden maakt onderdeel uit van het Confuciaanse
denken. Buddha leert het belang van het vinden van de juiste maat en balans
om extremen te voorkomen. De Koran benadrukt het belang van mizan oftewel
balans (Young, 2016). Het christendom spreekt over de smalle weg.
Ook het humanisme dat mede is voortgekomen uit het Griekse denken benadrukt balans als weg naar een goed leven. Volgens Aristoteles vraagt levensvoldoening dat meerdere doelen met elkaar in balans komen. Hij verzet zich
tegen een nauwe interpretatie van het welvaartsbegrip waarbij alleen materiële
consumptie wordt nagestreefd. Aristoteles gelooft in balans, matiging en variëteit. Later werd dit in de economische wetenschap geformaliseerd als dalend
marginaal nut. Welzijn betreft meerdere, pluriforme dimensies die met elkaar in
balans worden gebracht.
Phronèsis -- morele verstandigheid of praktische wijsheid die zoekt naar
matiging en balans – is volgens Aristoteles de deugd die ten grondslag ligt aan
alle andere deugden zoals de andere drie kardinale deugden: rechtvaardigheid,
moed en zelfbeheersing. Rechtvaardigheid is zorgen dat niemand te veel en
niemand te weinig krijgt: iedereen krijgt het zijne. Moed is het midden tussen
lafheid en roekeloosheid: zowel roekeloze naïviteit als ongezond wantrouwen
en overmatige controle moeten worden voorkomen. De wijsheid van Phronèsis
zorgt volgens Aristoteles voor een goed evenwicht.
Of de doelstellingen die tot een goed leven leiden objectief of subjectief zijn
is een oud debat. Veel levensbeschouwingen betogen dat de doelen die tot
menselijk geluk leiden objectief gegeven zijn door de menselijke natuur en
mede kunnen worden ontdekt door empirisch onderzoek. Andere denkers,
daarentegen, zien welzijn en geluk als puur subjectieve begrippen. Ook in de
economische wetenschap is er een debat tussen voorstanders van een puur
subjectieve invulling van welzijn en wetenschappers die een meer objectieve
invulling preferereren (Sen, 2001).
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Verdiepingsmodule 5: Win-win in complexe, verweven samenlevingen
De kracht van reciprociteit kan worden geïllustreerd aan de hand van een
voorbeeld dat de Britse wetenschapper en auteur Matt Ridley gebruikt in zijn
befaamde TED talk getiteld When ideas have sex.15 Dit voorbeeld illustreert
de kracht van samenwerking en vertrouwen bij het creëren van welvarende
samenlevingen. Welvaart en rijkdom zijn het gevolg van een grote mate van
verwevenheid. De onderlinge dienstbaarheid in zo’n complexe samenleving is
gebaseerd op onderling vertrouwen in de wederkerigheid van win-win. Geven en
ontvangen is in balans.
Zowel een vuistbijl gemaakt in het stenen tijdperk enerzijds als de muis van
mijn huiscomputer zijn ontworpen om in de hand van een mens te passen.
Maar daar houdt de overeenkomst op en beginnen de verschillen. Het eerste
verschil betreft de complexiteit van het voorwerp: de vuistbijl bestaat uit slechts
één materiaal. De computermuis, daarentegen, is opgebouwd uit honderden
verschillende substanties.
Een tweede verschil is door wie en voor wie het voorwerp is gemaakt. De
vuistbijl is gemaakt door één persoon voor deze persoon zelf. Met andere
woorden: de vuistbijl is gebaseerd op zelfvoorziening. Mijn computermuis is
echter gemaakt voor mij door duizenden verschillende mensen. Denk aan de
personen die de koffiebonen hebben geplukt voor de koffie voor de personen die
de olie hebben gewonnen voor het plastic materiaal van mijn muis en aan de
personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp.
Een derde verschil is gelegen in de kennis van het productieproces en de mate
waarin mensen met beperkte kennis vertrouwen op de kennis en welwillendheid
van anderen. De maker en gebruiker van de vuistbijl weet hoe je een vuistbijl
maakt. Maar niemand weet hoe je een complete computermuis en al zijn
onderdelen fabriceert. De makers van de computermuis vertrouwen op elkaar’s
kennis.

15

http://www.ted.com/talks/lang/en/matt_ridley_when_ideas_have_sex.html
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Verdiepingsmodule 6: Win-win op macro niveau
Het geweldsmonopolie van de overheid is van groot belang bij het voorkomen
van win-lose.16 Maar daar staat tegenover dat een kleine elite dit machtsapparaat
ook kan misbruiken om burgers te beroven. De staat kan als een soort maffia
functioneren. De onbalans in het behartigen van verschillende belangen
resulteert in gebrek aan vertrouwen in wederzijds voordeel. Zelfvoorziening en
armoede zijn het gevolg.
Democratie
De democratie disciplineert en legitimeert het geweldmonopolie van de
overheid. Ook allerlei checks and balances zoals de rechtsstaat (‘iedereen
wordt gelijk behandeld’) en de scheiding van wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende macht beperken de mogelijkheden van machtshebbers om hun
macht te benutten om hun eigen belang te dienen ten koste van de belangen
van burgers.17
.. gezamenlijke identiteit,…
Vertrouwen dat de overheid de belangen van een ieder behartigt, vraagt ook
een gezamenlijke identiteit als volk – een ’wij’ gevoel dat wordt gecultiveerd
door symbolen zoals het koningshuis, de vlag, het volkslied en landenteams op
de olympische spelen. Landen waarin stammen of groepen zich niet met elkaar
verbonden weten, hebben daarom moeite om een legitieme overheid te
ontwikkelen (denk aan Irak en Somalië maar ook aan de EU). Het verzoenen van
vrijheid en samenwerking vraagt een gezamenlijke identiteit.18

16

Het gaat dan bijvoorbeeld om uitvretersgedrag ten koste van het publieke belang te voorkomen, bijvoorbeeld bij publieke goederen waarvan uitvreters niet kunnen worden uitgesloten (denk bijvoorbeeld
aan het bestrijden van klimaatverandering of aan het financieren van dijken en wegen). Het kan ook
het voorkomen van roof en diefstal betreffen door het beschermen van eigendomsrechten.
17
Voor een pleidooi voor meer aandacht voor macht in het economieonderwijs, zie Tieleman e.a.
(2016).
18
Deze samenhang tussen vrijheid, samenwerking en identiteit doet denken aan vrijheid, gelijkheid
en broederschap. Deze drieslag is ook nauw gerelateerd aan het bekende trilemma van Dani Rodrik
tussen democratie (‘vrijheid’), economische integratie (‘samenwerking’) en de natie staat (beperkte
gezamenlijke ‘identiteit’). De drieslag van vrijheid, samenwerking en identiteit lijkt ook op de samenhang tussen vrijwillige participatie (‘vrijheid’), efficiëntie (‘samenwerking’) en moraliteit (‘identiteit’)
geïdentificeerd door Bowles (2016).
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…en een gebalanceerde inkomensverdeling met gelijke kansen
Een derde noodzakelijke voorwaarde is dat de verdeling van de vruchten van
samenwerking legitiem is. Het gaat om een gebalanceerde inkomensverdeling
waarin alle partijen kunnen participeren in en profiteren van de economie als
samenwerkingsverband. Degenen die uitvallen moeten weer zoveel mogelijk bij
de samenleving worden betrokken. Adam Smith schreef “No society can surely
be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor
and miserable.’ Daarom hechtte Smith ook aan goed funderend onderwijs met
gelijke kansen voor iedereen.
Win-win en welvaart
Burgers zijn door deze inclusieve instituties beschermd tegen roof en diefstal.
Zij kunnen er op vertrouwen dat de vruchten van hun inspanningen niet worden
geroofd – noch door particulieren noch door de staat. Win-win komt in de
plaats van win-lose. Burgers krijgen prikkels om zich in te spannen voor elkaar
in plaats van elkaar te beroven. Conflicten over de verdeling van de overwinsten
van de staat verdwijnen (Acemoglu en Robinson, 2012). Welzijn en vrede zijn
het gevolg.
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Verdiepingsmodule 7: Armoede in rijke landen
Armoede bestaat ook in rijke landen zoals Nederland. Dat heeft vaak te maken
met pech. Je verliest je baan of wordt ziek. Maar de meeste pech heb je als je
geboren wordt in een gebroken gezin waarin je ouders weinig tijd en energie in
je investeren. Je leert niet om goed voor jezelf te zorgen en je emoties te
reguleren. Je bent vaak ziek en je resultaten op school vallen tegen. Als je werk
zoekt, blijken werkgevers niet op je te zitten wachten. Maar je hebt ook nooit
goed geleerd goede keuzes te maken en je in te zetten voor andere mensen.
Niemand is aardig voor je -- behalve je vrienden op straat. Je komt in de verkeerde kringen terecht. Je wordt sceptisch en gaat andere mensen de schuld
geven van je problemen. Sociale, financiële, mentale en fysieke gezondheidsproblemen stapelen zich op.
Armoede als gevolg van sociale tekorten wordt vaak van generatie op generatie
doorgegeven. Dit produceert een vicieuze cirkel van allerlei problemen: weinig
zelfdiscipline, slechte onderwijsresultaten, kwetsbare gezondheid en armoede
(SCP, 2014). Deze problemen worden veroorzaakt door een gebrek aan nietcognitieve vaardigheden die je helpen jezelf te besturen (Heckman, 2000).
Aandacht is het belangrijkste medicijn tegen deze armoede aan zelfregulerende
capaciteiten: jezelf en anderen leren waarderen en leren denken vanuit het
gezamenlijke belang van win-win (Kosse e.a., 2016). Dit wijst naar het belang
van investeringen op jonge leeftijd in niet-cognitieve vaardigheden zoals geduld,
moed, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, empathie etc. Alleen door gelijke
kansen op basale vaardigheden voor het besturen van jezelf (zoals matiging
en handelen in termen van wederzijds belang) wordt het win-win principe
geïmplementeerd op het niveau van onze complexe samenleving als geheel
(verdiepingsmodule 6).
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Verdiepingsmodule 8: Economie en ethiek
De balans van win-win en reflectie
De balans van win-win vereist het vermogen tot reflectie. Mensen kunnen verder
kijken dan hun neus lang is. Ze kunnen als het ware een berg beklimmen en
vanaf de top de gevolgen van hun huidige beslissingen voor zichzelf en anderen
beschouwen en ervaren. Het gaat bij het leggen van relaties om twee dimensies.
bewust kiezen….
De eerste dimensie betreft verstandig en (doel)bewust kiezen: niet alleen op
basis van je huidige emoties besluiten nemen maar doelgericht handelen. Zie
verdiepingsmodule 4 voor het terug redeneren van doelstellingen naar gewenste
acties.
….en goed samenwerken
De tweede dimensie betreft goed samenwerken door je in een ander te
verplaatsen en mee te voelen wat deze persoon voelt. Adam Smith noemde
dat laatste ‘moral sentiments.’ Het meest bekende citaat van Adam Smith is:
”It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we
expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves,
not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own
necessities but of their advantages.” De markt is het platform waarop gedeelde
belangen tot stand komen doordat mensen zich verplaatsen in elkaar. Velen
denken dat Adam Smith egoïsme en zelfzucht sanctioneerde en ongebreidelde
marktwerking propageerde maar dit is een interpretatie fout (Buijs, 2014).
Combinatie van verstand en moraliteit als vermogen om relaties te leggen
De combinatie van verstand en moraliteit is de kracht van de menselijke soort.
Met ons hoofd en ons hart kunnen we relaties leggen tussen enerzijds onze
keuzes en anderzijds de gevolgen voor onszelf en anderen.
Win-win binden economie en ethiek
Het win-win principe verbindt de economie met de ethiek. Economen zijn er op
gespitst om de samenleving zo in te richten dat mensen alleen hun eigen doelstellingen moeten kunnen bevorderen als ze tegelijkertijd anderen helpen hun
doelstellingen te bereiken. Streven naar win-win – de ander behandelen zoals je
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zelf behandeld zou willen worden – is ook de gouden regel uit de ethiek. Kant’s
categorisch imperatief is gebaseerd op dat win-win principe: je moet handelen
op de manier waarvan je zou willen dat iedereen zou handelen. Ieder mens is
doel en middel tegelijk: je bent niet niets maar ook niet alles.
Koopman en dominee bij Adam Smith …
Adam Smith doorzag hoe het win-win principe economie verbindt met ethiek
(verdiepingsmodule 6). Smith’s beroemdste boeken heten niet voor niets ‘The
Wealth of Nations’ en ‘The Moral Sentiments.’ Luister ook naar deze uitspraak
van Smith over ons land van koopmannen en dominees: “Of all the nations in
Europe, the Dutch, the most commercial, are the most faithful to their word.”
.. en Aristoteles
Het verband tussen koopman en dominee werd ook opgemerkt door Aristoteles
(Bowles, 2016). Hij benadrukte het belang van zowel het creëren van inclusieve
harde instituties (zoals de rechtsstaat) als het ontwikkelen van deugdzame
mensen (Sachs, 2015). Inclusieve harde instituties zorgen er voor dat belangen
zoveel mogelijk parallel lopen. Deugdzame mensen houden vrijwillig rekening
met de belangen van anderen.
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Verdiepingsmodule 9: Minder rationeel en meer relationeel mensbeeld in wetenschap
Recente ontwikkelingen in de economische wetenschap ondersteunen een minder rationeel en meer relationeel mensbeeld.
Meer balans in mensbeeld: minder rationaliteit…
Zo geeft de gedragseconomie aan dat mensen lang niet altijd rationeel handelen en systematische fouten maken. Deze tak van de economie neemt de
beperktheid van het brein serieus. De schaarste aan cognitieve capaciteiten impliceert dat mensen vaak intuïtief handelen in plaats van bewust alternatieven af
te wegen (Kahneman, 2011).19 Zeker bij de beslissing om potentiële samenwerkingspartners al dan niet te vertrouwen spelen intuïtieve overwegingen vaak een
hoofdrol. Daarbij ervaren mensen interne conflicten – bijvoorbeeld tussen hun
verstand, emoties en wil. Mede daardoor hebben ze geen eenduidige, stabiele
preferenties.
…en meer relationaliteit in vorming van waarden…
Als mensen moeite hebben met kiezen, zijn ze meer aangewezen op vertrouwen
in anderen. Ze hebben ‘sociale preferenties’ in die zin dat hun preferenties
worden geactiveerd en ontwikkeld door hun sociale omgeving. Maar hoe kunnen
begrensde mensen er op vertrouwen dat een ander hun belang voor ogen heeft
als zij van deze ander afhankelijk zijn?
…en waardering van belang van gemeenschap waarmee men zich identificeert
Hier zijn sociale preferenties in een tweede betekenis van belang. Mensen
hechten aan meer dan alleen de eigen materiële vruchten van relaties. Ze zijn
19
Kahneman (2011) modelleert het brein als bestaande uit twee systemen. In dit duale mensbeeld
werkt het eerste systeem (systeem 1) snel en associatief op basis van intuïties. Het gebruik van systeem
1 kost weinig inspanning. Het tweede systeem (systeem 2) kost mentale inspanning en betreft de
bewuste, meer verstandelijke, beslissingen. Systeem 2 zorgt voor zelfbeheersing. Het kan het eerste
systeem onderdrukken als de twee systemen met elkaar in conflict zijn. Systeem 1 is veel invloedrijker dan we vaak denken. Dit systeem kan worden opgebouwd en ontwikkeld door herhaald gedrag:
zo kunnen associaties en deugden worden opgebouwd. De intuïties van systeem 1 zijn namelijk
gebaseerd op herkenning. Het duale mensbeeld van Kahneman ligt dicht bij het mensbeeld dat Adam
Smith schilderde in zijn boek ‘The Moral Sentiments’ (Ashraf, Camerer en Loewenstein, 2005). Hierin beschrijft Smith een intern conflict in de mens tussen enerzijds passies en anderzijds de onafhankelijke observator (‘impartial spectator’). Dit duale mensbeeld staat ook dicht bij dat van Aristoteles.
Hij zag het verstand (systeem 2) als de menselijke capaciteit om begeerten en passies te besturen en
deugden te ontwikkelen.
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daarom vaak intrinsiek gemotiveerd om zich in te spannen voor anderen – ook
al genereert dit alleen maar psychologische in plaats van materiële beloningen.
Zo ontlenen mensen eigenwaarde en identiteit aan de groep waartoe ze behoren
(Akerlof en Kranton, 2010). Ze willen zinvol bezig zijn door dienstbaar te zijn
aan een groter geheel waarmee ze zich identificeren (Ariely, 2012). Ze waarderen
los van de materiële vruchten van samenwerking ook de kwaliteit van relaties en
de motivaties en het vertrouwen van anderen (Fehr en Firschbacher, 2002). Zo
hechten ze aan rechtvaardigheid en wederkerigheid. Mensen zijn conditioneel
coöperatief: ze zijn coöperatief afhankelijk van de (gepercipieerde) motivaties
en de identiteit van de ander.
De schaduwzijden van een meer relationeel mensbeeld
Een meer relationeel mensbeeld impliceert geen naïef geloof in de goedheid
van de mens. Sociale preferenties in de eerste betekenis -- mensen zijn
aangewezen op anderen om te weten wat verstandig is – resulteren in potentiële
belangenconflicten en besturingsproblemen. Mensen kunnen immers anderen
proberen te misleiden om daar zelf beter van te worden (Akerlof en Shiller,
2015). Verder is intrinsieke motivatie om materiële offers te brengen voor
anderen meestal voorwaardelijk op de gepercipieerde intenties en de identiteit
van de wederpartij. Het verlangen bij een groep te horen beperkt vaak het
inlevingsvermogen in mensen buiten de groep. Mensen hechten bovendien aan
negatieve reciprociteit; ze zijn bereid kosten te maken om anderen te schaden
die hen slecht behandeld hebben. Fouten en misverstanden liggen op de loer
vanwege begrensde moraliteit en rationaliteit. Mensen maken systematische
fouten bij het inschatten van hun morele gedrag. We rechtvaardigen ons vaak
ten koste van anderen (Ariely, 2012). Verder schatten we de intenties van
anderen niet altijd goed in. De combinatie van misverstanden door begrensde
rationaliteit en de sociale preferentie van reciprociteit kan resulteren in een
destructieve cyclus van besmetting – een vicieuze cirkel van angst, wantrouwen
en vergelding. De intrinsieke voorkeur voor conformisme (het kopiëren van het
gedrag van de ander) maakt relaties fragiel. Keynes zag scherp hoe kuddegedrag
giftig kan uitpakken in de macro-economie (Akerlof en Shiller, 2009).
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Verdiepingsmodule 10: Drie mensbeelden en speltheorie
De drie mensbeelden geassocieerd met Eros (zelfzucht), Philia (reciprociteit,
mens als conditionele homo cooperans) en Agapè (onvoorwaardelijke liefde) kunnen worden gemodelleerd als verschillende parameters in het simultane spel in
Figuur 14. Hierbij geldt dat c>0: als beide spelers coöperatief spelen zijn de resultaten beter dan wanneer ze beide niet-coöperatief spelen. Verder geldt 2c>a+h.
Figuur 14. Symmetrisch spel
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Voor het klassieke gevangenendilemma geldt voor de zogenaamde ‘hebzucht’
parameter h dat h>c; zelfs als de andere partij coöperatief speelt, heeft de beslisser een prikkel om daar misbruik van te maken en niet-coöperatief te spelen.
Voor de ‘angst’ parameter a geldt a<0. Als de andere partij niet-coöperatief
speelt, wil je dit niet belonen door coöperatief te spelen. Het gaat hier alleen om
de eigen materiële resultaten. Rationele, zelfzuchtige spelers hechten namelijk
alleen aan hun eigen materiële welvaart. Deze zelfliefde en onverschilligheid
ten opzichte van anderen kan worden gezien als Eros liefde (Bruni, 2008). In de
afwezigheid van harde instituties spelen ze niet-coöperatieve win-lose strategieën.
Het resultaat is dat het lose-lose evenwicht het dominante strategie-evenwicht is.
In het gevangenendilemma hebben de spelers een prikkel om niet-coöperatief
(dwz win-lose) te spelen. De ongelijkheden 2c>a+h>0 en a<0 impliceren dat de
winst voor de niet-coöperatieve strategie voor de betreffende speler kleiner is
(in absolute waarde) dan de daarmee aangerichte schade voor de wederpartij
(h-c<c-a als de wederpartij coöperatief speelt en a<h als deze wederpartij niet-
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coöperatief speelt).
Met voldoende sterke sociale preferenties van reciprociteit geldt c>h. Het resultaat c (en ook het resultaat a) bestaat niet alleen uit materiële maar ook psychologische beloningen (in het geval van de parameter a betreft het psychologische
straffen) als gevolg van een sociale preferentie voor reciprociteit. Deze vorm
van conditionele liefde kan worden gezien als Philia liefde. Deze preferenties
transformeren het gevangenendilemma in een hertenjacht spel met twee Nash
evenwichten.
Voldoende sterke onconditionele liefde (Agapè liefde) waarbij de spelers elkaars
welvaart internaliseren impliceert c>h en a>0. Deze Agapè preferenties transformeren het gevangenendilemma in een zogenaamde ‘invisible hand’ spel
(Bowles, 2004). Het coöperatieve evenwicht is een dominante-strategie evenwicht. Het is daardoor robuuster dan het coöperatieve evenwicht in het hertenjacht spel.
Harde instituties die niet-coöperatief win-lose gedrag bestraffen en/of
coöperatief gedrag belonen kunnen in Figuur 14 gemodelleerd worden als
c>h en a>0. Door deze extrinsieke prikkels wordt het coöperatieve evenwicht
het dominante strategie evenwicht net als bij Agapè liefde. Dit vraagt wel dat
dat coöperatief gedrag kan worden vastgelegd in wetten of contracten en dat
derden (zoals een rechter) coöperatief gedrag kunnen onderscheiden van
niet-coöperatief gedrag. Met niet-verifieerbare informatie over het gedrag van
anderen kan reputatie zorgen voor een coöperatief Nash evenwicht als het spel
geen vaste einddatum heeft. Het herhaalde gevangenendilemma lijkt dan op
het hertenjacht spel. Het coöperatieve evenwicht is dus fragieler dan wanneer
informatie over coöperatief gedrag verifieerbaar is en complete contracten
mogelijk zijn. Als coöperatief gedrag ook voor de wederpartij niet goed te
observeren is, blijven alleen intrinsieke prikkels over als bestuursvorm om het
coöperatieve win-win evenwicht te bereiken.
Verschillende contexten kunnen verschillende identiteiten van mensen
activeren. In grootschalige, anonieme verbanden lijkt de Eros identiteit meer
dominant. In kleinschalige contexten is de Philia belangrijker. Agapè liefde is
relevant bij het opvoeden van jonge kinderen.
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Verdiepingsmodule 11: Beperken van vrijheid in welbegrepen eigen
belang
Bestuur beperkt de handelingsvrijheid. Dat het beperken van je vrijheid in je
eigen belang kan zijn, lijkt paradoxaal. Maar het inperken van je bewegingsruimte kan belangenconflicten wegnemen. Deze conflicten kunnen interne conflicten
zijn tussen verstand en emoties maar ook conflicten tussen verschillende partijen. In het laatste geval kan het beperken van je bewegingsruimte resulteren in
meer vertrouwen van je potentiële samenwerkingspartners dat jij hun belangen
in het oog houdt. Dit kan hen ertoe brengen met jou samen te werken. Door dit
strategische effect op het gedrag van anderen wordt het vrijwillig beperken van
je vrijheid je welbegrepen eigen belang.20 Vrijheid van ongebalanceerde begeerten
en de positieve vrijheid van de mogelijkheden die samenwerking biedt vraagt
beperkingen.
Ook in langdurige, niet-anonieme relaties is het vaak in je welbegrepen eigen
belang om jezelf te binden aan het belang van de ander. Een eenmalig offer
komt je reputatie als betrouwbare partij namelijk ten goede. Het vertrouwen van
andere partijen draagt bij aan het voortduren van de toekomstige relatie en de
daaraan verbonden opbrengsten.

20

Dit is een voorbeeld van hoe het je kan helpen om bewust stil te staan bij de impact van je keuzes
(verdiepingsmodule 3). Speltheorie is een beproefde manier om te doordenken hoe het gedrag van
anderen afhangt van jouw keuzes en daarmee jouw succes beïnvloedt.
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Verdiepingsmodule 12: classificatie van sociale interacties
Twee dimensies: complexiteit en verwevenheid
Figuur 12 classificeert sociale interacties aan de hand van twee dimensies:
diepte en breedte.
Vrije inwisselbaarheid
Het blauwe kwadrant linksboven zijn de simpele interacties zonder externe
effecten zodat er weinig mensen bij betrokken zijn. Hier is vrije inwisselbaarheid
de aangewezen bestuursvorm. Twee voorwaarden zijn noodzakelijk voor goede
samenwerking. In de eerste plaats moeten de betrokken partijen rekening
houden met elkaars belangen als ze schaarse middelen inzetten. In de tweede
plaats moeten ze overeenstemming bereiken over de verdeling van de winst van
samenwerking.21
Aan de eerste voorwaarde is voldaan omdat alle effecten van individuele keuzes
op anderen eenvoudig zijn te prijzen en te contracteren bij simpele transacties.
Bovendien zijn degenen die geen rekening houden met anderen inwisselbaar.
Dat disciplineert partijen om rekening te houden met elkaar -- zelfs als de
interacties niet contracteerbaar zijn in harde juridische afspraken maar wel
observeerbaar zijn voor derden en dus reputatie kunnen beïnvloeden. Ook aan
de tweede voorwaarde is voldaan. De betrokken partijen hebben geen invloed
op prijzen (en daarmee op de verdeling) omdat ze inwisselbaar zijn voor
concurrenten.
Vrije inwisselbaarheid is een belangrijke bescherming tegen win-lose gedrag
van machtige partijen. De afgelopen drie decennia hebben steeds meer landen
hun markten geopend voor internationale concurrentie. Dit vermindert de
mogelijkheden voor kleine groepen om zichzelf te verrijken ten koste van
burgers. Het helpt ook om gewelddadige conflicten te voorkomen over de
verdeling van overwinsten. Dit alles heeft bijgedragen aan een afname van de
armoede in de wereld (Figuur 10).
Wederkerigheid
In het groene kwadrant rechtsboven zijn sociale interacties tussen een beperkt
21
Deze twee voorwaarden zijn gerelateerd aan de twee fundamenten onder de meerwaarde van
samenwerken: verschil en eerlijk delen (paragraaf 1.1).
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aantal partners zo complex dat niet alle wisselwerkingen kunnen worden
geobserveerd door derden en dus niet kunnen worden gecontracteerd en
geprijsd. Goede samenwerking waarin mensen rekening houden met elkaars
belangen vereist dan langdurige, persoonlijke relaties waarin mensen elkaar
leren kennen, vertrouwen en waarderen. In plaats van op ‘onpersoonlijk’ geld
zijn de interacties gebaseerd op persoonlijk vertrouwen in wederkerigheid.
Kennis over elkaars betalingsbereidheid draagt bij aan overeenstemming over
een eerlijke verdeling van de winst van samenwerken.
Hiërarchie
Het rode kwadrant linksonder betreft simpele sociale transacties tussen een
groot aantal anonieme mensen. Deze problemen zijn op te lossen via hiërarchie. Een voorbeeld van een hiërarchie is de overheid die over het geweldsmonopolie beschikt en daarmee uitvretersgedrag kan voorkomen. Om machtsmisbruik te voorkomen kan de overheid niet-verifieerbare informatie moeilijk
benutten en moet ze haar burgers zonder aanziens des persoon behandelen:
iedereen is gelijk voor de wet in een rechtsstaat.
Identiteit
Het donkerblauwe kwadrant rechtsonder bevat de moeilijkste problemen:
complexe sociale transacties tussen een groot aantal mensen. Een manier
om zowel diepe als brede wisselwerkingen te internaliseren is het ontwikkelen
van een identiteit met bijbehorende normen en waarden waarbij mensen
zich vrijwillig binden aan het grotere belang van de groep waarmee ze zich
verbonden weten (Akerlof en Kranton, 2010). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
de ethiek van een bepaalde professie.
Deze bestuursvorm vergt preferenties die ‘sociaal’ zijn in twee opzichten
(verdiepingsmodule 9). In de eerste plaats hechten mensen aan meer dan
alleen het eigen materiële eigenbelang; ze ontlenen betekenis en zelfrespect
aan het dienen van een (‘heilig’) groter geheel waarmee ze zich identificeren
(Ariely, 2012). In de tweede plaats zijn de preferenties endogeen in die zin dat
ze kunnen worden beïnvloed. Het opbouwen van gezamenlijke identiteiten en
intrinsieke motivatie biedt nieuwe kansen om het welzijn te vergroten. Maar er
ontstaan ook potentiële belangenconflicten die allerlei bestuurlijke en ethische
vragen oproepen ( Akerlof en Shiller, 2015).
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Verdiepingsmodule 13: Transactie versus relatie
Binding versus flexibiliteit
Een betere balans tussen twee partijen kan op twee manieren worden bereikt: de
zwakkere partij meer gewicht geven of de sterke partij minder (Figuur 15). Het
eerste alternatief is flexibiliteit: de mogelijkheid voor de zwakkere partij om van
samenwerkingspartner te wisselen disciplineert de sterkere partij. Het tweede
alternatief is binding: het beperken van de vrijheid van de sterkere partij.
Welke van deze twee alternatieven de voorkeur heeft, hangt af van de context
Flexibiliteit kent minder tegenpartijrisico’s en meer mogelijkheden om te reageren
op onverwachte schokken. Binding heeft als voordeel dat belangen meer parallel
lopen in complexe interacties met private informatie over elkaars bijdragen. Men
heeft namelijk een gezamenlijk verleden en toekomst. Hierdoor kent men elkaar
beter en kunnen vertrouwen en welwillendheid groeien. Het dilemma tussen
flexibiliteit en binding is nauw gerelateerd aan het contrast tussen transacties en
persoonlijke relaties.
Figuur 15. Onbalans

Flexibiliteit: zwakke partij sterker

Binding: sterke partij zwakker

Bron: eigen figuur
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Transactie versus relatie
Transacties zijn korte-termijn interacties met mensen die je niet of nauwelijks
kent. Relaties, daarentegen, zijn duurzamer waardoor je samenwerkingspartners
leert kennen, vertrouwen en waarderen. Transacties horen bij flexibiliteit en zijn
vaak vooral gebaseerd op het onpersoonlijke vertrouwen van geld. Relaties
horen bij binding. Zij zijn meer gebaseerd op vertrouwen in wederkerigheid.
Balans tussen transactie en relatie hangt af van complexiteit
Transacties werken goed als menselijke interacties gestandaardiseerd zijn en de
relevante informatie publiek is. Dat vereist homogene, simpele producten en
diensten. Meer complexe, niet-gestandaardiseerde en langdurigere interacties
vragen daarentegen om duurzame, persoonlijke relaties. In deze relaties leert
men elkaar kennen zodat men elkaar beter kan gaan vertrouwen: de specifieke
investeringen van het leren kennen van elkaar doen de scheefheid in informatie
afnemen. Een partij die vandaag een offer brengt ziet dit in het lange-termijn
perspectief van de toekomstige opbrengsten van de relatie. Verder bouwt men
wederzijdse genegenheid en een gezamenlijke ‘wij’ identiteit op. De wederzijdse
welwillendheid bindt de partners aan elkaars belang. Juist de niet-inwisselbaarheid van elkaar heeft in dergelijke relaties intrinsieke waarde.
Risico’s persoonlijke relaties…
Tegenover de voordelen van persoonlijke relaties en andere kleinschalige
verbanden staan nadelen. Twee factoren leiden tot extra risico. In de eerste
plaats zijn partijen kwetsbaar voor tegenpartijrisico: het ‘interne’ risico dat de
wederpartij zich niet aan de (geest van de) afspraken houdt. Een tweede risico
verhogende factor is dat relaties illiquide zijn; je kunt niet zomaar je partner
inwisselen voor iemand anders als de omstandigheden veranderen.
…en beperkte reikwijdte
De reikwijdte van de samenwerking is beperkt binnen kleinschalige
gemeenschappen met een menselijke maat: er is een afruil tussen de
complexiteit van samenwerking en de breedte er van. Loyaliteit naar de eigen
groep kan buitenstaanders schaden; welwillendheid en inlevingsvermogen zijn
niet in balans.
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Verdiepingsmodule 14: Econoom als manusje van alles
“The study of economics does not seem to require any specialized gifts of an
unusually high order. Is it not, intellectually regarded, a very easy subject compared
with the higher branches of philosophy or pure science? An easy subject, at which
few excel! The paradox finds its explanation, perhaps, in that the master-economist
must possess a rare combination of gifts. He must be mathematician, historian,
statesman, philosopher — in some degree. He must understand symbols and speak
in words. He must contemplate the particular in terms of the general and touch
abstract and concrete in the same flight of thought. He must study the present
in the light of the past for the purposes of the future. No part of man’s nature or
his institutions must lie entirely outside his regard. He must be purposeful and
disinterested in a simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an artist, yet
sometimes as near to earth as a politician.” (Keynes, 1924)
De verbanden tussen economie en de geesteswetenschappen zijn legio. De
grote verhalen uit de literatuur, filosofie en levensbeschouwing bieden prachtige
contexten om economische concepten eigen te maken. Ook wiskunde kan
uitgelegd worden aan de hand van economische problemen. Hersenonderzoek
over hoe mensen denken en voelen verbindt economie met biologie. De
interacties in de natuur- en technische wetenschappen kennen vaak een
analogie in de economie. De geschiedenis en de sociale geografie (de economie
van de ruimte) bieden prachtige contexten (Teulings, 2016).
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Verdiepingsmodule 15: Platform Onderwijs2032
Het recente advies van het Platform Onderwijs2032 (2016) legt de nadruk op
persoonsvorming (‘verstandig kiezen’) en socialisering (‘goed samenwerken’).
Dit opdat leerlingen beter om kunnen gaan met keuzevrijheid en de daarmee
gepaard gaande verantwoordelijkheid voor het vormgeven van hun eigen
levensloop. Leerlingen ontwikkelen zich tot jonge volwassenen die niet alleen
vaardig maar ook waardig en aardig zijn.
In het kader van meer betekenisvol leren pleit Platform Onderwijs2032 voor
onderzoekend leren door de intrinsieke nieuwsgierigheid van leerlingen te activeren. Het onderwijs leert leerlingen te ontdekken wie ze zijn en wat ze belangrijk
vinden. Naast zelfredzaamheid en zelfregulering gaat het om leren samenwerken
en rekening houden met anderen – ook met degenen met andere voorkeuren en
talenten. Verder is creativiteit van het grootste belang. In plaats van alleen de
reproductie van begrippen, is ook de ontwikkeling van hogere denkvaardigheden
en communicatieve vaardigheden geboden. Leerlingen leren verbanden te leggen.
Niet vakken, maar domeinen en thema’s vormen de kern van het toekomstige
onderwijs.
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