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ENTREPRENEURSHIP, TEAMS AND SUSTAINABILITY:  
A SERIES OF FIELD EXPERIMENTS 

 

Samenvatting (Summary in Dutch) 

Het doel van dit proefschrift is om antwoord te geven op drie specifieke 
onderzoeksvragen: (1) Kun je ondernemerschap leren (op school, als je jong bent)?, 
(2) Hoe beïnvloeden verschillende combinaties aan kennis en vaardigheden binnen 
een team de prestaties van het team? en (3) Kunnen externe prikkels duurzaam 
gedrag bevorderen? 
 
Onderzoeksvraag 1 

Hoofdstuk 3 is gebaseerd op het paper “The effect of early entrepreneurship 
education: Evidence from a field experiment”, met als co-auteurs Randolph Sloof en 
Mirjam van Praag (European Economic Review, 72, 2014, 76-97). Het doel van dit 
hoofdstuk is om de effectiviteit van ondernemerschapslesprogramma's op jonge 
leeftijd te onderzoeken. Het onderzochte lesprogramma BizWorld wordt wereldwijd 
gebruikt om kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap te 
ontwikkelen bij leerlingen in groep 8 van de basisschool. 

Of je ondernemerschap kunt leren is een veelbesproken vraag, zowel in de 
academische wereld (bijv. Lindquist et al., 2013; Colombier en Masclet, 2008) als ook 
daarbuiten. De sterke toename in het aantal ondernemerschapslesprogramma's lijkt 
te suggereren dat men er in het algemeen van uitgaat dat je ondernemerschap kunt 
aanleren. Gezien het belang van ondernemerschap voor het stimuleren van 
economische groei en werkgelegenheid is het voor beleidsmakers een interessante 
gedachte dat ondernemerschap niet alleen is aangeboren, maar dat het ook kan 
worden aangeleerd. Dit zorgt er namelijk voor dat je ondernemerschap kunt 
stimuleren door middel van lesprogramma's. Tot nu toe is de effectiviteit van dit 
soort lesprogramma's echter nog maar mondjesmaat onderzocht. In hoofdstuk 3 van 
dit proefschrift bestudeer ik de effectiviteit van een 
ondernemerschapslesprogramma voor kinderen in groep 8 op de basisschool, dus 
voor kinderen op (relatief) jonge leeftijd. De motivatie om te kijken naar het 
investeren in vaardigheden op jonge leeftijd komt voort uit recent economisch 
onderzoek (Cunha en Heckman, 2007). Dit onderzoek toont aan dat een investering 
in kennis en vaardigheden op jonge leeftijd niet alleen een direct effect heeft op 
deze kennis en vaardigheden, maar ook zorgt voor positieve spillovers in de 
toekomst door als het ware een vruchtbare bodem te creëren waardoor 
toekomstige investeringen meer opleveren. Vroeg investeren in vaardigheden kan 
op die manier dus een positief effect hebben op de lange termijn. Uiteraard leveren 
investeringen alleen deze (mogelijke) toekomstige voordelen op als een 
lesprogramma in de eerste plaats al een direct effect heeft op het ontwikkelen van 
de beoogde kennis en vaardigheden (op korte termijn). In hoofdstuk 3 van dit 
proefschrift onderzoek ik dan ook de directe (korte termijn)effecten van dit 
ondernemerschapslesprogramma. 

De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat het ondernemerschapsonderwijs 
een positief effect heeft op de ondernemerschapsvaardigheden van de aan het 



lesprogramma deelnemende leerlingen. Zelfvertrouwen, prestatiegerichtheid, 
risicobereidheid, analytisch vermogen, doorzettingsvermogen, pro-activiteit en 
creativiteit namen significant toe. Dit is opmerkelijk aangezien eerder onderzoek 
naar de effecten van ondernemerschapsonderwijs onder leerlingen en studenten in 
het voortgezet en hoger onderwijs, geen of soms zelfs negatieve effecten laten zien. 
Los van elkaar zijn deze vaardigheden belangrijk voor zowel ondernemers als 
werknemers. Onderzoek heeft echter aangetoond dat de combinatie van deze 
vaardigheden een positief effect heeft op het succes van ondernemers. De 
basisschool lijkt daarmee een vruchtbare bodem te bieden voor het ontwikkelen van 
deze vaardigheden. Vroeg investeren in deze vaardigheden is wellicht belangrijker 
dan tot nu toe werd gedacht.  
 
Onderzoeksvraag 2 

Hoofdstuk 4 is gebaseerd op “Jacks-of-all-trades? The effect of balanced skills on 
team performance”, met als co-auteurs Randolph Sloof en Mirjam van Praag. Het 
doel van dit hoofdstuk is om te onderzoeken hoe de combinatie van kennis en 
vaardigheden binnen een team de prestaties van het team beïnvloeden. 

De onderzoeksvraag die wordt onderzocht in hoofdstuk 4 is gebaseerd op de 
volgende twee observaties. Ten eerste: taken worden binnen organisaties steeds 
vaker uitgevoerd in teamverband (Hamilton et al., 2003). Dit geldt niet alleen voor 
grote multinationals, maar ook nieuwe ondernemingen worden steeds vaker 
opgericht door een team van ondernemers (Lazear en Shaw, 2007; Klotz et al., 
2014). Ten tweede: we zien ook dat taken steeds complexer worden, onder andere 
door snelle technologische ontwikkelingen en globalisering (Lazear, 1999; Dahlin et 
al., 2005). De toename in complexe taken zorgt voor een toenemende vraag naar 
specifieke kennis en vaardigheden. De combinatie van complexe taken (en de 
bijbehorende vraag naar kennis en vaardigheden) en de toename aan taken die 
worden uitgevoerd in teamverband vraagt om onderzoek naar hoe de samenstelling 
van teams de teamprestatie beïnvloedt. In hoofdstuk 4 van dit proefschrift probeer 
ik deze vraag te beantwoorden door te kijken naar de samenstelling van bepaalde 
vaardigheden binnen een team. 

Dit onderzoek bouwt onder andere voort op eerder onderzoek van Rulke en 
Galaskiewicz (2000) dat laat zien dat teams bestaande uit generalisten beter 
presteren dan teams die bestaan uit specialisten. Daarbij maken Rulke en 
Galaskiewicz (2000) echter geen onderscheid tussen homogene en heterogene 
specialistenteams, dus tussen teams die bestaan uit één type specialisten en teams 
die bestaan uit een combinatie van verschillende typen specialisten. In hoofdstuk 4 
wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen verschillende typen specialisten. Op 
basis van de (CITO) scores van de individuele leerlingen voor taal en rekenen stellen 
we in totaal 179 teams samen, verdeeld over vier typen: generalistenteams, 
rekenspecialistenteams, taalspecialistenteams en gemengde specialistenteams. De 
resultaten uit dit onderzoek laten zien dat generalistenteams beter presteren dan 
taalspecialistenteams en gemengde specialistenteams. Dit wijst erop dat 
evenwichtige kennis en vaardigheden binnen een team, zoals in de 
generalistenteams, een positief effect heeft op de teamprestatie. Het verschil in 
prestatie tussen de generalistenteams en de gemengde specialistenteams laat zien 
dat het lastig is om verschillende typen specialisten met elkaar te laten 



samenwerken om op die manier evenwichtige kennis en vaardigheden binnen een 
team te creëren. 
Onderzoeksvraag 3 
Hoofdstuk 5 is gebaseerd op het paper “The effect of incentives on sustainable 
behavior: Evidence from a field experiment”, eveneens met als co-auteurs Randolph 
Sloof en Mirjam van Praag. Dit hoofdstuk onderzoekt hoe je duurzaam gedrag kunt 
bevorderen in een productieomgeving. Bovendien wordt er gekeken naar de relatie 
tussen duurzaam gedrag en financiële prestaties. Om dit te onderzoeken worden de 
scholen die deelnemen aan het BizWorld lesprogramma onderverdeeld in drie 
groepen. In de eerste groep wordt de prestatie en de beloning van de teams alleen 
bepaald op basis van financiële prestaties. In de tweede groep wordt er expliciet 
aandacht besteed aan duurzaamheid en wordt duurzaam gedrag aangemoedigd 
(maar niet beloond). In de derde groep wordt duurzaam gedrag niet alleen 
besproken en aangemoedigd maar ook expliciet beloond. 

De onderzoeksvraag die wordt beantwoord in hoofdstuk 5 is geïnspireerd 
door de economische literatuur ten aanzien van sociaal gedrag. De bevindingen van 
een aantal onlangs uitgevoerde veldexperimenten laten zien dat zowel financiële als 
niet-financiële prikkels sociaal gedrag kunnen bevorderen. Deze studies 
onderzoeken sociaal gedrag (zoals bijvoorbeeld het verbeteren van onderwijs of 
gezondheid) bij non-profit organisaties, dus in situaties waar het sociale gedrag het 
belangrijkste doel is van de programma's die worden bestudeerd. Maar in de laatste 
jaren wordt sociaal gedrag ook steeds belangrijker bij grote (for-profit) organisaties 
(in de vorm van Corporate Social Responsibility (CSR)). Deze organisaties nemen dan 
vaak naast financiële doelstellingen ook sociale doelstellingen op, zoals 
doelstellingen die bijvoorbeeld te maken hebben met het milieu of de diversiteit van 
hun werknemers (Kitzmueller en Shimshack, 2012). Het probleem is echter dat 
financiële doelstellingen niet altijd overeenkomen of samengaan met de sociale 
doelstellingen. Hierdoor moeten deze bedrijven een manier zien te vinden om 
ervoor te zorgen dat beide doelen worden nagestreefd. Een mogelijke manier om dit 
te bereiken is door middel van het geven van externe (financiële) prikkels: mensen 
belonen voor bepaald gedrag. Er is wel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
beloning en CSR, maar het verband is niet eenduidig (Walls et al., 2012). Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat veel studies niet (kunnen) controleren voor 
zogenaamde “endogeniteit” in de keuze van een CEO om voor een bepaald bedrijf te 
werken en in de keuze van het bedrijf voor het aangeboden beloningspakket. 
Endogeniteit houdt in dat deze keuze gecorreleerd is met onobserveerbare 
karakteristieken van de CEO en/of het bedrijf, die tegelijkertijd gecorreleerd zijn met 
de uitkomstvariabele. Hierdoor is het bijna onmogelijk om een causaal verband aan 
te tonen tussen bestuurdersbeloningen en CSR op basis van het observeren van het 
gedrag van bestaande CEO's en bedrijven. Het experiment dat ik heb uitgevoerd en 
dat wordt beschreven in hoofdstuk 5 lost deze methodologische problemen op. 
Daarnaast is het mogelijk om in deze experimentele setting sociaal gedrag te 
bestuderen in een omgeving waarin ook financiële prestaties van belang zijn. 

Als we het duurzame gedrag van de drie bovengenoemde groepen 
vergelijken zien we dat het belonen van duurzaam gedrag een significant positief 
effect heeft op dit gedrag. Er is geen verschil in de financiële prestaties tussen de 
teams in de verschillende groepen, dus in dit geval heeft duurzaam gedrag geen 



negatieve gevolgen. Tenslotte zien we dat de leerlingen in de twee 
duurzaamheidsgroepen (met en zonder beloning) zich meer bewust zijn van het 
milieu dan de leerlingen in de controlegroep. Dit laat zien dat, ook al heeft het 
bespreken en aanmoedigen van duurzaamheid geen direct effect op duurzaam 
gedrag, het wel bijdraagt aan een positieve houding ten aanzien van het milieu. 
 
Onderzoeksopzet 

Het verband tussen de drie hoofdstukken is gebaseerd op de onderzoeksmethode en 
op de setting waarin deze drie experimenten zijn uitgevoerd. Voor de experimenten 
in alle drie de hoofstukken heb ik gebruik gemaakt van data over leerlingen die 
deelnemen aan het BizWorld lesprogramma in groep 8 van de basisschool in 
Nederland. Het doel van het lesprogramma is om kinderen op jonge leeftijd 
basisvaardigheden en kennis over ondernemerschap aan te leren. Het lesprogramma 
duurt vijf dagen die worden gegeven verspreid over een periode van twee tot vier 
weken. Aan het begin van het programma worden teams samengesteld met vijf tot 
zes leerlingen per team. Binnen het team heeft iedere leerling zijn eigen functie 
(zoals Algemeen directeur, Financieel directeur, directeur Marketing, etc.), maar 
uiteindelijk gaat het om de teamprestatie. Gedurende het lesprogramma vormt 
ieder team een bedrijfje in vriendschapsbandjes en doorlopen ze de verschillende 
fasen van een start-up. Zo moeten de teams onder andere een bedrijfsplan schrijven 
en dit plan presenteren aan een investeerder om aandelen te verkopen en 
startkapitaal te verkrijgen, producten (vriendschapsbandjes) ontwerpen en maken, 
productiekosten berekenen en de verkoopprijs bepalen, producten verkopen tijdens 
de 'Big Sale' aan de kinderen uit groep 7 en tenslotte moeten ze de financiële 
afrekening doen (winst-en-verliesrekening opmaken). Alle teams willen erg graag 
winnen en vinden het belangrijk dat het goed gaat met hun bedrijf. Om te zorgen 
voor extra motivatie konden de teams die meededen aan het veldexperiment in het 
voorjaar van 2010 (voor het onderzoek naar teamsamenstelling en duurzaamheid) 
ook nog cadeau- (of boeken)bonnen winnen. De kinderen uit het winnende team 
kregen ieder een bon ter waarde van €7,50, de kinderen uit het team dat tweede 
werd kregen ieder een bon ter waarde van €5,00. 
 
Methodiek 

In dit proefschrift beschrijf ik de resultaten van drie veldexperimenten. 
Veldexperimenten worden vaak gebruikt bij medisch onderzoek maar werden tot 
tien jaar geleden in de economische wetenschappen nog maar weinig toegepast. In 
dit proefschrift maak ik gebruik van deze onderzoeksmethode om antwoord te 
geven op de drie hiervoor genoemde economische onderzoeksvragen. 

Het doel van medische experimenten is meestal het onderzoeken van het 
effect van een bepaald medicijn op de behandeling van een bepaalde ziekte. Op 
dezelfde manier worden de veldexperimenten in dit proefschrift gebruikt om een 
causaal (d.w.z. oorzakelijk) verband aan te tonen tussen een bepaalde “behandeling” 
en een uitkomstvariabele. Om een causaal verband te kunnen aantonen is het van 
belang dat een groep mensen willekeurig in twee of meer groepen wordt opgedeeld. 
Door deze willekeurige toewijzing zijn de mensen in iedere groep gemiddeld 
genomen vergelijkbaar, zowel in zichtbare als onzichtbare persoonskenmerken. De 



willekeurige indeling zorgt er dus voor dat de toegewezen “behandeling” het enige 
verschil is tussen de groepen. Alle verschillen in de gemiddelde groepsuitkomsten 
kunnen dus rechtstreeks aan de behandeling worden toegeschreven en zijn dus het 
directe effect van de behandeling.  

Bij medisch onderzoek bestaat de behandeling vaak uit het oude medicijn, 
een nieuw medicijn en een placebo (de controlegroep). In dit proefschrift onderzoek 
ik in ieder hoofdstuk het effect van een andere “behandeling”. Voor de evaluatie van 
het ondernemerschapslesprogramma in hoofdstuk 3 bestaat de behandeling uit het 
BizWorld lesprogramma zelf en de controlegroep (of de placebo) zijn de reguliere 
lessen gedurende die periode in groep 8. De uitkomstvariabelen waar ik 
geïnteresseerd in ben zijn 'kennis over ondernemerschap' en bepaalde 
ondernemerschapsvaardigheden. De “behandeling” die ik onderzoek in hoofdstuk 4 
is teamsamenstelling. Voor dit experiment worden kinderen willekeurig aan een 
team toegewezen op basis van hun eigen kennis en vaardigheden. In dit hoofdstuk 
zijn de uitkomstvariabelen de teamprestaties tijdens het lesprogramma. Voor het 
onderzoek in hoofdstuk 5 bestaat de “behandeling” uit verschillende 
beloningsstructuren die ik willekeurig aan de deelnemende scholen heb toegewezen. 
De verschillende manieren van belonen zorgen voor verschillende prikkels om 
duurzaam gedrag te stimuleren. Om het effect van de verschillende prikkels te 
meten vergelijk ik het duurzame gedrag van de teams in de verschillende 
“behandelingen” (beloningsstructuren).  
 
Wetenschappelijke bijdrage 

De bijdrage van dit proefschrift bestaat niet alleen uit het schatten van causale 
effecten. Ieder hoofdstuk levert nog andere specifieke bijdragen aan de 
economische literatuur. Hoofdstuk 3 is het eerste onderzoek naar de effecten van 
ondernemerschapsonderwijs op jonge leeftijd. Eerder onderzoek was tot nu toe 
vooral gericht op studenten in het hoger onderwijs of een enkele keer op leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ligt de nadruk in dit hoofdstuk op de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap (in 
tegenstelling tot eerdere studies die met name keken naar het voornemen om 
ondernemer te worden). Het onderzoek in hoofdstuk 4 draagt bij aan de kennis over 
de optimale samenstelling van teams wat betreft de combinatie van kennis en 
vaardigheden. Bovendien is het met dit experiment mogelijk om de 
substitueerbaarheid van bepaalde combinaties van vaardigheden binnen het team te 
onderzoeken. In hoofdstuk 5 bestudeer ik duurzaam gedrag in een 
productieomgeving waarin zowel duurzaam gedrag als de financiële prestaties van 
belang zijn. Daarnaast ligt de nadruk in dit hoofdstuk op duurzaam gedrag op 
teamniveau in plaats van op individueel niveau. 
 
 


