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Samenvatting van deze publicatie 

Deze publicatie bevat resultaten van een bevraging bij een representatieve set 100 van organisaties in de groep 

middelgrote bedrijven uit het MKB – de belangrijkste werkgever in Nederland. We willen hiermee een beeld 

geven van hoe het werkveld kijkt naar de professional van de toekomst; wat heeft een afgestudeerde hbo’er in 

2030 aan kennis en vaardigheden in bezit? We zoeken hierbij specifiek naar uitspraken op het gesignaleerde 

spanningsveld: bereiden we studenten voor op de beroepen van nu of op de toekomstige maatschappij? 

Hoge cijfers worden relatief minder belangrijk gevonden dan de zogenaamde ‘future skills’, zoals 

digitale vaardigheden, samenwerken en kritisch denken. Ook intrinsieke motivatie – een student die 

weet waar hij of zij voor staat – is een hoger gewaardeerde eigenschap. Aanvullend komt naar voren 

dat men op zoek is naar hbo’ers met kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaam en sociaal 

ondernemen. 

We zien dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de vaardigheden en kennis die nodig is voor 

duurzame ontwikkeling. Deze duurzaamheidsvaardigheden en -kennis worden tevens nu al van belang 

geacht, terwijl dat volgens de respondenten nog te weinig in de hbo opleidingen wordt aangeboden. 

De verwachting is dat de vraag naar deze kennis en vaardigheden onder hbo afgestudeerden verder 

toe zal nemen. 

Ondernemers zijn ook realisten. Winstgevendheid blijft belangrijk naast de andere waarden; dit wijst 

op de zoektocht van bedrijven naar de juiste balans van meervoudige waardecreatie. 

Winstgedrevenheid mag tegenwoordig niet meer ten koste gaan van duurzaamheidsvraagstukken. 

76% van de respondenten ziet het werk veranderen naar aanleiding van de duurzaamheidsuitdagingen 

waar we voor staan. De respondenten geven hiermee aan dat het geen of-of keuze is, maar en-en. 

De meerderheid van de respondenten ziet het werkveld veranderen als gevolg van de aandacht voor 

duurzaamheid. Slechts de helft van de respondenten vindt dat studenten hier goed op worden 

voorbereid. De kritiek is dat de theorie onvoldoende aansluit op het werkveld en bovendien ver 

achterloopt op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven op de thema’s van duurzaam en sociaal 

ondernemen.  

 

  
 

 
 

 



 

 

Vanuit Our New Economy werken we aan een Raamwerk voor Nieuw Economisch denken in het Hoger 

Economisch Onderwijs (HEO). Tijdens het vooronderzoek constateerden we dat veel docenten een 

spanningsveld ervaren in het opleiden van studenten voor een baan in het huidige werkveld - en daarmee het 

huidige economische paradigma – en tegelijkertijd voor het toekomstige werkveld en de maatschappij.  

Dit spanningsveld bestaat, maar we signaleren dat docenten regelmatig de keuze 

laten beïnvloeden door de actuele vraag uit het werkveld. Zo blijft het 

onderwijsaanbod vaak gefocust op aansluiting op het bestaande paradigma. Tegelijk 

weten we dat Nederland midden in een grote energietransitie zit en dat we 

toewerken naar een volledig circulaire economie in 2050. Je zou verwachten dat 

studenten van nu daar maximaal op worden voorbereid. En het onderwijsveld is ook 

in beweging. Maar gaat het snel genoeg en is het voldoende toekomstgericht?  

Deze publicatie bevat resultaten uit een representatieve set van een bevraging bij 

100 middelgrote bedrijven. We willen hiermee een goed beeld geven van hoe het 

werkveld kijkt naar de professional van de (nabije) toekomst; wat heeft een afgestudeerde hbo’er in 2030 aan 

kennis en vaardigheden in bezit? We zoeken hierbij specifiek naar uitspraken op het gesignaleerde 

spanningsveld. Voor het opstellen van de juiste vragen is de enquête voorbereid in overleg met een aantal 

docenten uit het HEO onderwijsveld. 

We schrijven deze publicatie niet als diskwalificatie van de docenten en lectoren in het HEO, er wordt immers 
al heel veel ondernomen op dit onderwerp. Ook is de covid-periode van 2020-2022 geen makkelijke periode 
geweest. Wel hopen we met deze publicatie de onderwijsprofessionals verder te inspireren tot het innoveren 
van het eigen vakgebied.  In 2023 werkt Our New Economy aan een framework dat verdere ondersteuning en 
richting geeft aan de mogelijke onderwijsvernieuwing in de sector economie van het hbo. 

 
  

 



 

 

 
Doel van de enquête: het verkrijgen van input uit het werkveld ten aanzien van hun behoefte aan hbo-

studenten met kennis en vaardigheden op het vlak van  duurzaamheid in ecologische en sociale zin.  

Het gaat daarbij om bedrijven waar de studentenpopulatie van de volgende opleidingsprofielen gaan werken: 

Finance & Control, Commerciële Economie (Marketing), International Business (ENG) & Bedrijfskunde (NL). 

Dit zijn de grootste opleidingsprofielen binnen de sector economie van het hbo. 

De beoogde geënquêteerde is de directeur / ondernemer van een bedrijf, niet een HR-manager of recruiter. 

Qua bedrijven hebben we wel marktleiders binnen een sector of industrie benaderd, maar niet de top van de 

organisaties in Nederland. Dergelijke grote bedrijven zijn minder goed bereikbaar volgens Panteia en de 

afstand met de (nieuwe) werknemers is vaak ook wat groter, waardoor er minder aansluiting is op de vragen 

uit de enquête. Ook is klein MKB niet meegenomen in dit onderzoek. Dat heeft een sterk praktische reden; veel 

bedrijven met een klein aantal medewerkers nemen niet regelmatig hbo’ers aan. Hierdoor zou de inspanning 

van het vinden van respondenten onevenredig groot zijn. 

Met de geënquêteerde is een telefonisch interview van 10 minuten afgenomen. Hierin hebben we geprobeerd 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van de directeur / ondernemer ten aanzien 

van pas afgestudeerde hbo-ers binnen de bedrijfstak en specifiek binnen dat bedrijf. Deze verwachting betreft 

kennis en vaardigheden op het gebied van circulaire economie, meervoudige waarde en duurzaamheid (incl. 

rapportage). Daarnaast is een aantal vragen gesteld ten aanzien van het bedrijf om vast te stellen hoe 

duurzaam deze naar eigen zeggen opereert.  

De geselecteerde bedrijfstakken hebben we zo gekozen dat de kans op HEO instromers het grootst is, ook is 

een deel van de vragen HEO specifiek. De volledige vragenlijst is in de appendix opgenomen. 

In totaal zijn 100 respondenten bereid gevonden mee te werken aan het onderzoek. Tijdens de analyse bleek 

dat 98 resultaten volledig bruikbaar waren voor verwerking tot deze publicatie. 

 



 

 

De respondenten zijn bevraagd hoe duurzaam zij hun 

organisatie vinden. 34% geeft aan meer dan 

gemiddeld aan duurzaamheid te doen, ongeveer de 

helft geeft aan een ‘middenmoter’ te zijn en er is een 

wat kleinere groep van 17% die aangeeft minimaal of 

enigszins duurzaam te ondernemen binnen de eigen 

sector. Veel respondenten noemen het aanleggen 

van zonnepanelen, een elektrisch wagenpark of het 

aanpassen van het rijgedrag van hun chauffeurs als 

voorbeelden van waar men nu mee bezig is. 

Ook waar respondenten aangaven dat hun bedrijf 

zelf nog niet voorop loopt, vinden de hun 

opdrachtgevers de meer technische en sociale 

aspecten van duurzaamheid belangrijk, dus wordt 

daar aandacht aan gegeven. Ook kijkt men naar wat 

de overheid oplegt, dus extern gezien wordt de 

noodzaak nog breder gevoeld. Tot slot wordt 

uitgesproken dat de generatie die nu studeert ook 

(impliciet) veranderingen aan de bedrijfsvoering vraagt. Dit blijkt uit de volgende citaten: 

“Gemeenten eisen bepaalde voorwaarden en die moeten we nakomen.” 

“We zijn een chemisch bedrijf waar regelgeving regelmatig wordt aangepast.” 

“Wij zien dat er mensen zijn die alleen voor een duurzaam bedrijf willen werken.” 

“B-corp en duurzaamheid certificeringen zijn belangrijk: omdat we een B Corp- organisatie willen 

worden moeten we voldoen aan heel veel dingen die te maken hebben met duurzaamheid.”  

“Wij zijn volgend jaar verplicht om duurzaam te gaan werken. Wij zitten in een krimpende markt 

omdat brandstoffen opraken.” 

“Leveranciers en klanten vragen hierom. We hebben een kosten-baten analyse gemaakt. HEt is wel 

moeilijk om te verduurzamen vanwege de hoge kosten.” 

“We doen innovatie op het gebied van techniek om zo de concurrent voor te blijven.” 



 

 

De meerderheid van de ondernemingen ziet het 

werkveld veranderen als gevolg van de aandacht 

voor duurzaamheid. In driekwart van de gevallen 

heeft dit impact op het werk binnen de organisatie. 

Dit betreft bijvoorbeeld de transitie naar duurzaam 

vervoer (elektrische auto’s), terwijl veel studenten 

nog opgeleid worden voor bijv. traditionele 

wagenparken. Binnen sectoren verandert het werk 

snel. We zien respondenten aangeven:  

“[we] bouwen […] prefab en duurzaam en 

[…] zijn al verder dan waar hbo'ers voor 

worden opgeleid.” 

“Wij zijn de belangrijkste in de haven 

Rotterdam als het gaat over de transitie 

naar duurzame energie.” 

“Wij geven les aan het mbo over de aanpassingen in het werk door veranderende 

duurzaamheidsnormen en het hierop aanpassen van de lesstof.” 

“Medewerkers blijven langer aan het werk en worden op verschillende manieren ingezet en daarin 

gefaciliteerd met opleiding.” 

“Wij kweken tulpen maar moeten het land steeds duurzamer bewerken ivm klimaatverandering.” 

“Het thuiswerken, het carpolicy beleid. Er ontstaat een andere blik op de werkbelasting van onze 

mensen.” 

“We kijken of we met andere machines grondstoffen kunnen besparen en daarmee aansluitend 

energiekosten.”  



 

 

We stelden de vraag aan alle ondernemers of zij van 

mening zijn dat hbo studies hun studenten goed 

voorbereiden op het werk binnen hun organisatie.  

De respondenten die hier “ja” antwoorden zijn 

positief over het niveau van theoretische kennis en 

de vaardigheden en ervaringen die studenten 

meenemen uit hun stageperiode. Verschillende 

respondenten merken op dat ze een positieve 

verandering in het hbo waarnemen als het gaat om 

meer praktijkopdrachten en het werken in een 

organisatie. 

“Ja. De vraag is of dit aan de studie of de 

mensen zelf ligt maar over het algemeen 

hebben hbo’ers de juiste handvatten en een 

bepaalde manier van denken meegekregen. 

Inhoudelijk qua werk moeten ze nog wel heel 

veel leren. Ze doen het goed in ons bedrijf.” 

“Ja. hbo-studies zijn heel erg gericht op de inhoud (wat belangrijk is) maar studenten zouden wel meer 

zelfkennis en ontplooiing mogen hebben op vaardigheden.” 

De respondenten die hier “nee” antwoorden zien met name een gebrek aan persoonlijke en praktische 

vaardigheden. Een aantal respondenten is daar zelfs ronduit negatief over. 

“Qua onderwijs zijn ze goed voorbereid maar voorbereiding op de praktijk minder. Het probleem is 

vooral de werkethos.”  

“Verantwoordelijkheid [nemen bij het hebben van] autonomie ontbreekt bij huidige hbo’ers.”  

“Technische ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan veel sneller dan het hbo kan volgen.” 

 

 

 



 

 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan 

extra te moeten investeren in de nieuwe 

medewerkers die uit het hbo instromen in de 

organisatie. Dit betreft voor een belangrijk deel 

persoonlijke en managementvaardigheden en 

bedrijfsspecifieke kennis op het gebied van 

duurzaamheid. Maar ook een achterstand van 

algemene kennis op het onderwerp duurzaamheid 

wordt vaak genoemd. 

“We hebben een kwaliteitssysteem, maar we 

moeten wel investeren in bewuster omgaan 

met duurzaamheid en milieu, veiligheid etc.” 

“Ja het bedrijf mag extra investeren, gezien 

de toekomst denk ik dat dit een [goede] aanvulling is.” 

Ook respondenten die aangeven niet te investeren, doen dat soms wel indirect.  

“Nee, ze hebben genoeg kennis. En er worden veel bijeenkomsten georganiseerd door de 

branchevereniging waar de medewerkers bijgeschoold en op de hoogte gehouden worden over 

duurzaamheid.” 

 

Naast duurzaamheid in algemene zin, is er ook gevraagd naar specifieke onderdelen van duurzaamheid. Op de 

volgende onderdelen zijn de respondenten gevraagd aan te geven hoe belangrijk ze het vinden dat hbo 

studenten de gevraagde kennis of vaardigheden meekrijgen in het onderwijs. Ze gaven dit aan op een 

vijfpuntsschaal: Zeer onbelangrijk, Onbelangrijk, Neutraal, Belangrijk, Zeer belangrijk, Niet van toepassing 

(n.v.t.) en Weet niet (?). 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo-studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen leveren op het gebied van duurzaamheid? 

 

 



 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis of vaardigheid meekrijgen in het 

onderwijs om bijdrage leveren op het gebied van winstgevendheid van het bedrijf? 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis of vaardigheid meekrijgen in het 

onderwijs om bijdrage leveren op het gebied van de relatie tussen het bedrijfsleven en klimaatverandering? 

   

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo-studenten de kennis of vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen te leveren op het gebied van de circulaire economie? Toelichting: economie houdt in 

dat afval = voedsel, hergebruiken materialen.

 



 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen te leveren op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid? 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen te leveren op het gebied van veranderende EU en nationale regulering? 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen te leveren op het gebied van Integrated Reporting? Toelichting: een jaarrapportage 

inclusief ESG (Environmental, Social and Governance) verantwoording. 

 



 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen leveren op het gebied van life cycle assessments. Toelichting: Een proces waarbij de 

effecten van een product op het milieu over de gehele levensduur worden geëvalueerd, zodat efficiënter 

gebruik wordt gemaakt van grondstoffen. 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen te leveren op het gebied van meervoudige waardecreatie? Toelichting: naast 

economische ook sociale en ecologische waardecreatie, dus niet rapporteren maar acteren door het bedrijf. 

 

 



 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om bijdragen te leveren op het gebied van ‘vernieuwende organisatievormen’? Toelichting: denk 

bijvoorbeeld aan coöperatieve organisaties, zelfsturende teams of steward ownership modellen

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo-studenten de kennis en vaardigheden meekrijgen in het 

onderwijs om te weten waar ze voor staan? Toelichting: de intrinsieke motivatie van de instromende 

medewerker. 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo-studenten goede cijfers hebben gehaald tijdens hun opleiding 

en op hun diploma? 

    



 

 

Hoe belangrijk vinden respondenten het dat hbo-studenten extracurriculaire activiteiten, zoals 

bestuursfuncties en/of werk, ondernemen tijdens de opleiding? 

 

 



 

 

We hebben de respondenten gevraagd wat zij de drie belangrijkste ‘future skills’ vinden bij de afgestudeerde 

hbo’ers die zij aannemen. Hiervoor boden we een lijst van 10 ‘future skills’ die veel genoemd worden in 

verschillende bronnen in het HEO. 

 

De future skill ‘samenwerken’ is natuurlijk van alle tijden. Toch wordt juist deze vaardigheid door een groot 

aantal respondenten als relevante vaardigheid – ook voor de toekomst – genoemd. Desgevraagd gaat het hier 

ook om gap tussen de theorie die in het hbo wordt aangereikt en het echte werk in de beroepspraktijk. Wel 

wordt de stage vaak genoemd als overbrugging. Sommige respondenten plaatsen daarbij ook wel een kritische 

noot. 

“het is afhankelijk van de opleiding. Als studenten hier die 3 dagen werken en 2 dagen studeren, dan 

sluit dat goed aan op de dagelijkse praktijk” 

“Veel te theoretisch, niet praktisch, kunnen nog niets, meer praktijkgerichte stages.” 

Daarna gaat het om de vaardigheid ‘kritisch denken’.  Het gaat hierbij om de vaardigheid om een probleem 

vanuit meerdere perspectieven te kunnen bekijken, subjectiviteit te kunnen herkennen en onderscheid te 

kunnen maken tussen relevante en irrelevante informatie. Het vergt een mate van zorgvuldigheid en 

bereidheid om de eigen mening te veranderen. Respondenten geven aan dat het hbo hier goed aan bijdraagt, 

“Wij hebben alleen hbo’ers op kantoor en deze worden steeds beter opgeleid, sluiten beter aan.” 

[sector: logistiek]  

Maar er zijn ook nog wel zorgen: 

“Bij bepaalde technische studies sluit het redelijk aan, maar bij andere opleidingen is nog veel winst te 

behalen. Onze sector wordt nooit genoemd bij opleidingen, omdat kennis ontbreekt.”  [sector: 

afvalverwerking/recycling] 

Tot slot kijken we naar de minst belangrijk gevonden future skills, ‘duurzaam handelen’ en ‘mondiaal 

bewustzijn’. We concluderen dat veel respondenten deze onderwerpen belangrijk vinden als we ze vragen of 

de instromer kennis en vaardigheden moet hebben op dat terrein. De respondenten vertalen dat echter niet 

naar gewenste future skills. Dit is een tegenstrijdigheid die nog nader onderzocht kan worden. We vermoeden 

dat respondenten bij het woord ‘skill’ heel praktisch denken aan situaties bij uitvoerende werkzaamheden en 

dat lijkt te kloppen met de hoger scorende future skills als ‘samenwerken’ en ‘kritisch denken’  



 

 

We hebben de respondenten ook gevraagd welke andere aandachtspunten zij nog zien in de hbo-opleidingen 

die niet aan bod zijn gekomen. Een aantal respondenten gaf hier nog aanvullende informatie die interessant 

kan zijn voor het hbo-economieonderwijs. Dat hier vooral gereageerd wordt met aandachtspunten op het 

gebied van duurzaamheid is niet verwonderlijk, aangezien deze vraag aan het einde van de enquête volgt en de 

respondenten hier een bias hebben. 

− “Maatschappelijke betrokkenheid.” 

− “We zitten hier aan de kade en zorgen ervoor dat we het oppervlaktewater niet vervuilen.” 

− “Interesse in, en weten wat ecologische duurzaamheid inhoud. [Ook de] bereid om een langdurige 

relatie aan te kunnen gaan met klanten, dus hiervoor over vaardigheden beschikken.” 

− “Hoe business case maken van sustainability kan samengaan met performance” 

− “Empathisch vermogen, omdat sommige hbo’ers arrogant zijn naar mbo'ers.” 

− “Privacyregels zijn van enorm belang hier, hoe ze […] daarmee omgaan.” 

− “Samenwerken met andere nationaliteiten, bewustwording dat iedereen een voetafdruk heeft v.w.b. 

ecologie, eigen gedrag kan zeker effect hebben.” 

− “Zelfbewustzijn, als het efficiënter kan dan ook het voortouw nemen [...]. Niet alleen de directie moet 

het doen.” 

− “Meer praktijkervaring, colleges die gegeven worden door mensen uit de praktijk.” 

 

 



 

 

Op basis van de resultaten van deze enquête trekken wij de onderstaande conclusies met betrekking tot het 

onderwijs in het hbo. We hebben werkgevers geselecteerd die hoofdzakelijk HEO studenten aannemen, maar 

hier niet specifieker op uitgevraagd, omdat de response dan te laag zou worden.  

Het halen van hoge cijfers blijkt uit de resultaten minder belangrijk dan de intrinsieke motivatie; een student 

die weet waar hij of zij voor staat. Uit de toelichting bij de vragen leren we dat respondenten vinden dat het 

hier regelmatig aan ontbreekt. Soms wordt de instromende hbo’er zelfs enige arrogantie verweten dat ze een 

goedbetaalde baan verwachten en weinig praktijkervaring inbrengen. 

Vaardigheden die genoemd worden als belangrijk zijn: sociale vaardigheden, 

communicatie, samenwerken, intrinsiek gemotiveerd zijn en leergierig zijn, initiatief 

tonen, leiderschaps-skills en organisatorisch zijn. Flexibel zijn is ook vaker genoemd. 

Bij de vraag wat men daarnaast zou moeten leren op het hbo komt naar voren dat 

men belang hecht aan de ecologische en sociale duurzaamheid (relatie tot ecologie, 

maatschappelijk betrokken, empathisch zijn). 

50% van de respondenten vindt dat hun organisatie gemiddeld duurzaam is terwijl 30% vindt dat ze voorloper 

is (volgens HR verantwoordelijke of directeur). 20% vindt dat ze achterloopt. Deze score uit zelfrapportage is 

iets positiever dan bijvoorbeeld de NEX-22, waarbij men vaststelt dat 15,4% van het Nederlandse bedrijfsleven 

duurzaam is in termen van Nieuwe Economie volgens de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland1. 

Uit de reeks vragen over dit topic leren we dat de respondenten alle duurzaamheidsvaardigheden en 

kennisgebieden in meerderheid neutraal, belangrijk of zeer belangrijk vinden. Maar niet als future skills, dan 

blijkt dat als ze duurzaamheidsvaardigheden afzetten tegen andere future skills ze het relatief onbelangrijk 

vinden. Er zijn weinig respondenten in deze steekproef die het (zeer) onbelangrijk vinden. De paar 

respondenten die het (zeer) onbelangrijk vinden, vallen bovendien als ondernemer in de categorie enigszins 

duurzaam of middenmoter. Kortom, bedrijven die zelf ook minder ambitieus zijn. 

We zien dat respondenten goed op de hoogte zijn van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor duurzame 

ontwikkeling. De vraag naar deze duurzaamheidsvaardigheden en -kennis is nu al van belang, terwijl dat 

volgens de respondenten nog te weinig in de opleiding wordt aangeboden. Tevens is de verwachting van de 

respondenten dat de vraag naar deze kennis en vaardigheden bij hbo-studenten alleen maar verder zal 

toenemen. 

Extra scholing m.b.t. duurzaamheid wordt door ongeveer de 50% van de respondenten gedaan en door andere 

respondenten wordt het niet direct relevant gevonden voor het beroep dat de hbo-er uitvoert. Er zijn in deze 

laatste groep echter ook respondenten die via een meer indirecte weg (vak-bijeenkomsten, cursussen vanuit 

het moederbedrijf) bijscholing op het vlak van duurzaamheid organiseren. 

Ondernemers zijn ook realisten. Winstgevendheid blijft volgens de respondenten belangrijk naast de andere 

waarden; dit wijst naar de zoektocht van bedrijven naar de juiste balans van meervoudige waardecreatie. Deze 

winstgedrevenheid lijkt inmiddels niet ten koste meer te mogen gaan van duurzaamheidsvraagstukken. 76% 

 

1 DE NEX-22 - DE AFSTAND TOT DE NIEUWE ECONOMIE (SEO economisch onderzoek rapport 2022).  
Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de derde keer inzicht in de mate waarin het 
Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. 

 

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/nieuwe-economie-index-2022-nex-154-procent-van-de-nederlandse-economie-duurzaam/


 

 

van de respondenten ziet de aard van het werk veranderen naar aanleiding van de duurzaamheidsuitdagingen 

waarvoor we staan. De respondenten geven aan dat het geen of-of keuze is, maar en-en. 

Net iets meer dan de helft (52%) van de respondenten is van mening dat de studenten goed worden 

voorbereid op het werk dat ze gaan doen. Respondenten geven aan dat vooral stages en werkervaring 

bijdraagt aan de aansluiting met het werkveld. Zowel de positieve groep, als de groep respondenten die vindt 

dat studenten niet goed worden voorbereid, geven evenwel aan dat de theorie onvoldoende aansluit en te ver 

achterloopt op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven op het vlak van duurzaam (vanuit een balans tussen 

people, planet & profit) ondernemen. 

Op de vraag hoe het werk verandert door ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid wordt vaak laaghangend fruit genoemd; energiebesparing, mobiliteit. 

‘Waste management’ en duurzaam inkopen worden ook genoemd, maar vooral in 

samenhang met strenger wordende regelgeving (en benodigde certificeringen voor 

aanbestedingen). Een aantal respondenten geeft wel een specifieke toelichting 

waaruit wel blijkt dat sommige sectoren specifieke behoeften hebben die niet in het 

hbo-economieonderwijs aan bod komen, bijvoorbeeld voor de wegenbouw, 

grondverzet, maar ook accountancy en recyclingbedrijven. 
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We hebben 100 organisaties laten interviewen. Een interview mag maximaal 10 minuten duren.   

Doelgroep voor de enquête. We hebben een richtinggevende lijst opgesteld van sectoren om een voldoende 

brede waaier aan type organisaties te hebben i.c.m. een hoge kans HEO afstudeerders te treffen: 

− Business consultancy  

− Chemische industrie 

− Maakindustrie  

− Afvalverwerking  

− Marketing agencies 

− Energie en telecom 

− Bouwbedrijven  

− Logistieke bedrijven  

− Agrarische bedrijven  

Omvang van de bedrijven: voor een reële kans dat er regelmatig (economische) hbo’ers aan de slag gaan, 

selecteren we bedrijven van minimaal 50 tot maximaal 250 medewerkers. Vaak aangeduid als ‘middelgrote 

bedrijven’. 

Start gesprek 

Goedendag u spreekt met mevr. X van bureau Y. In opdracht van Our New Economy doen wij onderzoek naar 

de behoefte van bedrijven en dan specifiek naar kennis en vaardigheden met betrekking tot duurzaamheid; 

People, Planet, Profit, bij HBO afgestudeerden. Zou ik u hierover een aantal vragen mogen stellen? Het 

interview duurt ongeveer 10 minuten. 

Graag wil ik beginnen met een paar algemene vragen. 

1. Heeft uw bedrijf medewerkers met een HBO achtergrond in dienst?  

Ja-> door naar vraag 2 en nee-> einde vragenlijst  

2. Hoe duurzaam vinden jullie jezelf als bedrijf binnen de sector waarin jullie opereren? 

1. Minimaal - (we voldoen alleen aan de verplichtingen) 

2. Enigszins duurzaam- 

3. Middenmoot - 

4. Extra duurzaam -  

5. Maximaal Duurzaam - (we zijn duurzame koploper) 

0. (a.) Is het werk binnen de organisatie aan het veranderen doordat er tegenwoordig meer aandacht is 

voor duurzaamheid? En (b.) Kunt u hier een voorbeeld van geven? 

Ik noem u verschillende benodigde vaardigheden of kennis voor medewerkers op HBO niveau. Kunt u per 

vaardigheid of kennis aangeven hoe belangrijk u die vindt voor een medewerker in uw bedrijf? U kunt 

antwoorden met Zeer onbelangrijk, Onbelangrijk, Neutraal, Belangrijk en Zeer belangrijk of Niet van 

toepassing.   

0. Een bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid ( People, Planet, Profit.)? 

0. Een bijdrage leveren op het gebied van winstgevendheid van het bedrijf? 

0. Kennis te hebben van de relatie tussen het bedrijfsleven en klimaatverandering? 

0. Een bijdrage leveren op het gebied van de circulaire economie (afval = voedsel, hergebruiken 

materialen)? 

0. Een bijdrage leveren op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid? 

0. Kennis te hebben van veranderende EU en nationale regulering? 

0. Kennis te hebben van integrated reporting (jaarrapportage inclusief ESG (Environmental, Social and 

Governance) verantwoording )? 



 

 

0. Kennis te hebben van  life cycle assessments (een proces waarbij de effecten van een product op het 

milieu over de gehele levensduur worden geëvalueerd, zodat efficiënter gebruik wordt gemaakt van 

grondstoffen) 

0. Bij te kunnen dragen aan meervoudige waarde creatie (naast economische ook sociale en ecologische 

waarde creatie, dus niet rapporteren maar acteren) door het bedrijf? 

0. Kennis te hebben van “vernieuwende organisatievormen”? (denk bijvoorbeeld aan Coöperatief, 

Zelfsturende Teams of Steward Ownership) 

0. Hoe belangrijk is het dat nieuwe werknemers weten waar ze voor staan (hun intrinsieke motivatie)? 

0. Hoe belangrijk is het dat starters goede cijfers hebben behaald in de opleiding? 

0. Hoe belangrijk is het dat starters activiteiten zoals bestuursfuncties en werk hebben ondernomen 

tijdens de opleiding? 

1. Naar wat voor overige skills/competenties zijn jullie op zoek – bij het recruiten van een HBO afgestudeerden? 

2. Ik ga tien “future skills” noemen, ik lees ze eerst op en wilt u daarna aangeven welke drie jullie het belangrijkst 

vinden in de organisatie 

i) Digitale vaardigheden 

ii) Mondiaal bewustzijn 

iii) Zelfbewustzijn 

iv) Duurzaam handelen  

v) Samenwerken 

vi) Kritisch denken 

vii) Strategie & management 

viii) Creativiteit 

ix) Inspirerend leiderschap 

x) Ethisch handelen 

3. Vind u dat de huidige HBO studies de studenten goed voorbereiden op het werken binnen jullie organisatie? 

Waarom? 

4. Moet uw bedrijf extra investeren in het kennisniveau met betrekking tot duurzaamheid van de medewerkers? 

5. Welk aspect van sociale of ecologische duurzaamheid is belangrijk voor medewerkers maar hebben we nog niet 

genoemd?  

 
 
 
 


