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Introductie 

Economie en Bedrijfskunde behoren tot de meest spraakmakende disciplines binnen de wetenschap en zijn 

traditioneel goed geïntegreerd in hun omgeving. Doordat ze belangrijke onderdelen van de maatschappij 

bestuderen is de samenwerking met de praktijk vaak vanzelfsprekend. Nu de wetenschap zich steeds meer richt 

op het zichtbaar maken van haar maatschappelijke impact wil de E&B sector haar eigen strategie ontwikkelen. De 

uitgangspunten zijn ontwikkeld voor een “Sectorale Impact Roadmap” (SIR) waarmee de sector de bijdrage voor 

haar huidige maatschappelijke partners expliciet wil maken en ook haar bijdrage aan de maatschappij als geheel 

beter wil kunnen vaststellen. 

  

Een nationale benadering voor maatschappelijke impact 

Het Decanenoverleg Economie & Bedrijfskunde (DEB), bestaande uit 15 Decanen van Nederlandse Universiteiten, 

heeft haar krachten gebundeld om de “derde missie” van haar faculteiten explicieter te maken. Ze hebben 

besloten om hun bijdrage aan de maatschappij niet alleen zichtbaarder te maken maar ook te willen 

operationaliseren. “Maatschappelijke Impact” nastreven betekent dat de wetenschap voor de uitdaging staat om 

daadwerkelijke veranderingen in de maatschappij te begeleiden. Een nationale benadering hiervoor betekent 

allereerst dat het DEB gezamenlijk wil vaststellen aan welke veranderingen zij dan wil bijdragen en wat dit voor 

gevolgen heeft. Als de uitgangspunten voor de SIR omarmd worden moet vervolgens besproken worden welke 

regionale, nationale en internationale agenda’s daaruit voortvloeien en wie daarbij betrokken moeten worden. 

  

Een nationaal Impact Forum 

Een nationaal congres van de gemeenschappelijke faculteiten, samen met media partner ESB, is een belangrijke 

stap voor het DEB om haar Impact Strategie te kunnen vaststellen. Op 26 oktober zal het DEB, samen met 

onderzoekers vanuit wetenschap en praktijk, deze strategie bespreken. Voorafgaand aan deze dag zullen 

deelnemers uitgedaagd worden om mee te denken over de maatschappelijke impact die we willen nastreven. Het 

gaat om de volgende zaken:  

• Welke veranderingen in de maatschappij zijn van belang voor onze partners vanuit de praktijk? 

• Welke narratieven kunnen leidend zijn bij de vormgeving van de onderzoeks– en onderwijsprogramma’s?  

Beide zaken zullen aan de orde gesteld worden in vijf workshops. 

De plenaire opening zal ingaan op de vraag hoe de E&B sector kan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen. 

Samen met partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid zullen maatschappelijke uitdagingen voor onze sector 

geformuleerd worden. In het slotpanel komt aan de orde hoe de E&B sector, samen met de 150 aanwezigen, tot 

conclusies kan komen over de vervolgstappen om de Impact Agenda uitvoerbaar te krijgen. 

  

Hoe gaan we de Impact Agenda inrichten?  

Traditioneel houdt de E&B sector zich bezig met het maximaliseren van economische groei, een winstgevend 

bedrijfsleven en het optimaliseren van welvaart voor de Nederlandse burger. De E&B Sector moet echter rekening 

houden met nieuwe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, toenemende ongelijkheid, maatschappelijke 

transities, disruptieve technologie en welzijn. De E&B sector moet hierop anticiperen vanuit een wetenschappelijk 

perspectief. Economen en Bedrijfskundigen moeten hun wetenschappelijke inzichten over het functioneren van 

markten en instituties, bedrijfsstrategieën en huishoudens verbinden aan de uitdagingen van nu. Vanuit deze 

kennisbasis moeten publieke en private strategieën ontwikkeld of ondersteund worden over uitdagingen als het 

pensioenstelsel, de arbeidsmarkt, de energietransitie, inclusiviteit en nog veel meer. 

  

Wat willen de Decanen bereiken?  

Nu er een eigen Impact Agenda komt voor de E&B sector moeten we zorgvuldig met onze maatschappelijke 
partners afstemmen en hun visies vernemen. De SIR moet een richting aangeven waarin onze belangrijkste 
partners zich kunnen vinden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een sector breed plan waarin ook andere 
onderzoekspartners vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid in willen investeren.  

Het Impact Forum zal een belangrijke stap zijn in dit proces. Nadat we in de vijf werkgroepen de input van onze 
belangrijkste partners hebben kunnen vernemen zal het Forum afsluiten met een panel waarin een aantal van de 
belangrijkste partners voor een toekomstige onderzoeksagenda vertegenwoordigd zijn.  



 

 

PROGRAMMA     

12.00 Registratie en lunch 

13.00 Plenaire opening: Optimaliseren van de maatschappelijke impact van Economie & Bedrijfskunde 

13.00 
Introductie: congresvoorzitter Peter Verhoef, Decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen & 

Voorzitter Decanenoverleg Economie en Bedrijfskunde (DEB) 

13.15 Gelijkheid en welvaart: Peter Hein van Mulligen, Hoofdeconoom, CBS 

13.30 Digitale transformatie: Alexandra Jankovich, Oprichter en Managing Partner, SparkOptimus  

13.45 Future-proof instituties & markten:  Laura van Geest, Voorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

14.00 
Leiderschap in duurzaamheid: Jan Peter Balkenende, Voormalig minister-president van Nederland, Voorzitter Dutch 

Sustainable Growth Coalition en hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de EUR 

14:15 
Welzijn en gezondheidszorg: Peter van der Voort, Hoofd Intensive Care UMCG , hoogleraar Health Care Tilburg en Lid 

Eerste Kamer voor D66.  

14.30 Pauze 

14.50 Parallelle sessies: Ontwikkeling narratieven en thema’s voor toekomstig onderzoek 
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Decaan Erasmus 
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Gerrit Schipper 
Executive Director at 
Erasmus Centre for 

Data Analytics 

Alexandra Jankovich 
Oprichter en 

Managing, Partner 
SparkOptimus 

 
  

Irene van Staveren 
Professor of Pluralist 

Development 
Economics at EUR 

Fiona Dragstra  
Director at the 
WageIndicator 

Foundation 

 

 

Maarten Pieter Schinkel 
Professor of Competition 

economics and 
regulation, UvA 

Barbara Baarsma 
Directeur Rabo Carbon 

Bank 

 

Evrim Ursavas 
Associate Professor of 

Energy Logistics at 
University of Groningen 

Jelmer van de Mortel 
Innovation lead & Head 

of Acorn, Rabobank 

 

Hans van Kippersluis 
Professor of Applied 
Economics, Erasmus 
School of Economics 

Arthur Hayen 
Wetenschaps- 

coördinator, Menzis 

15.50 Pauze 

16.00 Plenair slotpanel: Ontwikkeling van een impactagenda voor Economie & Bedrijfskunde 

16.00 Presentatie van de aanbevelingen vanuit de werkgroepen door de voorzitters van de werkgroepen 

16.15 

Voorzitter: Frank Zwetsloot, Directeur ScienceWorks 

Panel leden:   

Arnoud Boot, Bestuurslid Sociale wetenschappen KNAW , lid WRR 

Bas van Bavel, Voorzitter SSH-raad (Vertegenwoordiging Social Sciences and Humanities, inclusief economie, in Nederland) 

Suzanne Kok, Hoofdeconoom bij het Ministerie van EZK  

Marcel Timmer, Hoogleraar Economie RUG en lid Bestuur Centraal Planbureau (CPB)   

Esther-Mirjam Sent, Hoogleraar Economische Theorie en Beleid Radboud Universiteit, Partijvoorzitter PvdA 

Henk de Jong, CEO Philips Domestic Appliances 

17.00 Concluderende woorden door congresvoorzitter Peter Verhoef, gevolgd door een receptie  
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