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Missie CAREM

Het Centre for Applied Research on Economics and Management 

van het domein Economie en Management / HES, Hogeschool van 

Amsterdam, wil een inspirerende omgeving bieden waar middels 

praktijkgericht onderzoek met docenten, studenten en het beroepsveld 

op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kennis ontwikkeld wordt 

die aantoonbaar bijdraagt aan de vernieuwing van het HBO-onderwijs 

en de beroepspraktijk.

Visie CAREM

De wereld om ons heen verandert voortdurend en ondernemers, 

professionals en opleidingen in economie en management 

bewegen hierin mee. Om alle partijen te helpen inzicht te krijgen 

in hun realiteit, te anticiperen en innoveren, is onderzoek nodig. 

Dit onderzoek doen wij binnen verschillende onderzoeksgroepen 

(lectoraten), elk met een eigen expertise vanuit een gemeen-

schappelijk onderzoeksprogramma ‘Responsief ondernemen 

en leren in de stedelijke regio’.
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RESPONSIEF 
ONDERNEMEN EN LEREN 
IN DE STEDELIJKE REGIO
SAMENVATTING 

ONDERZOEKSPROGRAMMA CAREM

Responsive Entrepreneurship & Learning in a Metropolitan Context

ONDERZOEK: KERNTAAK IN HET HBO

Kenmerkend voor het hbo is de verwevenheid van theorie en praktijk in 
onderwijs en onderzoek. Het huidige tijdsgewricht stelt opleidingen op het 
gebied van Economie en Management voor een extra uitdaging. Banken, 
bedrijven, ondernemers, professionals en opleidingen moeten hun koers 
uitzetten in een sterk veranderende wereld, met nieuwe kaders, nieuwe 
vormen van communicatie, nieuwe sociale verhoudingen en nieuwe 
technologieën. Er is behoefte aan innovatieve business modellen en doelmatige 
strategieën. Het Centre for Applied Research on Economics and Management 
(CAREM) wil hieraan met eigen onderzoek een prominente bijdrage leveren.
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ONDERZOEK

CAREM richt zich, als onderzoekscentrum van het Domein Economie en 
Management (DEM), de komende jaren op de vraag hoe ondernemers en 
ondernemingen nieuwe manieren vinden om te overleven en te groeien. 
Responsiviteit is binnen dit onderzoeksprogramma een centraal begrip: de 
focus ligt op ondernemingen en ondernemers die vanuit de eigen identiteit en 
verantwoordelijkheid actief reageren op een veranderende omgeving. CAREM 
wil in zijn onderzoek nadrukkelijk bijdragen aan de inhoudelijke speerpunten 
zoals die HvA-breed zijn ontwikkeld, in het bijzonder aan de speerpunten 
Ondernemerschap en Urban Management.

Belangrijk bij alle activiteiten is de relatie tussen onderzoek, onderwijs en 
werkveld. Onderzoek – door medewerkers en/of studenten – vindt altijd plaats 
in opdracht van, of samen met het werkveld. 

ONDERZOEKSPROGRAMMA

In het onderzoeksprogramma van CAREM staan ondernemingen centraal: wat 
zijn hun overlevingskansen en -strategieën in een steeds sneller veranderende 
samenleving? En wat is de rol van ondernemers en professionals hierin?

Het programma kent vier onderzoekslijnen. Drie perspectieven geven daarbij 
samenhang aan het programma als geheel: professioneel vakmanschap en 
ondernemerschap, de rol van business models en de rol van business networks.
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ONDERZOEKSLIJN 1 
LEREN EN WERKEN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING
Lectoraat Gedifferentieerd HRM

Leren en werken zijn fundamentele kwesties in elke samenleving, en 
maatschappelijke veranderingen zijn van alle tijden. Maar zeker in de huidige 
tijd vereisen tempo en aard van de veranderingen een grondig inzicht in die 
transformaties en in de manier waarop ze invloed hebben op processen van 
leren en werken. Het gaat om verschillende ontwikkelingen: kennis is steeds 
belangrijker geworden, de economische crisis heeft grote impact op het 
leven van veel mensen, de arbeidsmarkt wordt flexibeler waardoor specifieke 
leervormen en re-integratieprogramma’s nodig zijn, de culturele diversiteit 
op de werkvloer neemt toe, de verschraling van sociale regelingen van de 
welvaarsstaat leidt tot onzekerheid bij zowel werkenden als niet-werkenden.

Met behulp van diverse theoretische concepten op het gebied van instituties, 
organisaties en individuen wordt binnen deze onderzoekslijn onderzoek 
gedaan naar vier thema’s die samenhangen met de genoemde ontwikkelingen.
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1. Transities op de arbeidsmarkt: school / werk / werkloosheid
Binnen het thema ‘arbeidsmarkt’ spelen uiteenlopende kwesties. Er worden 
drie aandachtspunten uitgelicht: de overgang van initieel beroepsonderwijs 
naar de arbeidsmarkt, de rol van stages in het onderwijs en de zelfprofilering 
van studenten hierbij, en de vraag hoe ‘niet-actieven’ weer toegeleid kunnen 
worden tot de arbeidsmarkt.

2. Leren op de werkplek
Het gaat hier om leren buiten formele educatieve kaders. Kwesties die 
hierbij spelen betreffen onder andere de eisen die gesteld worden aan 
de professionalisering van werknemers, de rol van leidinggevenden en 
werknemers, de effecten van scholing, het belang van netwerken en 
leerprogramma’s van ZZP-ers, en de benodigde structuren, sturing en 
trainingen voor het management.

3.  Zinvol werk voor oudere werknemers en de overgang naar 
pensionering

Het lectoraat heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar het 
waarderen en functioneren van oudere werknemers. Ouderen hebben erg 
weinig kans op de arbeidsmarkt. Welke kansen krijgen zij om door middel van 
leertrajecten regie over de eigen loopbaan te krijgen?

4.  De rol van private opleidingsinstituten voor het beroepenveld / 
de arbeidsorganisatie

Het initiële beroepsonderwijs leidt studenten op voor de eerste vijf jaar van 
hun arbeidsloopbaan. Daarna worden zij steeds meer afhankelijk van private 
opleidingsinstituten of post-initieel onderwijs voor bijscholing en certificering. 
Welke bedrijven maken hier gebruik van, welke leertrajecten zijn er voor de 
diverse groepen, en wie is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van (on)
gecertificeerde werknemers/ ZZP-ers?
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ONDERZOEKSLIJN 2 
RESPONSIVE FINANCE: DUURZAAMHEID, ONDERNEMERSCHAP EN 
BESLUITVORMING IN FINANCE & ACCOUNTING
Lectoraat Corporate Governance & Leadership

Een onderneming wil winst maken. Maar er is meer: een financiële doelstelling 
staat weliswaar centraal maar deze moet altijd gezien worden in de context 
van de doelstelling van de onderneming als geheel en van de rol van de 
ondernemer in de maatschappij. Dat is het centrale uitgangspunt in deze 
onderzoekslijn. De financiële crisis heeft er toe geleid dat er twijfel is ontstaan 
over professionals in finance & accounting, en breder: over de financiële 
wereld. Het lectoraat onderzoekt of dit terecht is, waar eventuele misstappen 
zijn gemaakt en welke modellen in finance & accounting wel werken. Wat is 
de rol van de financiële wereld, wat voor invloed heeft deze op de reële 
economie, op de samenleving? En vooral: wat is de rol van de professionals 
die in deze wereld werkzaam zijn? Welke waarden hanteren zij en welke 
beslissingen vloeien hieruit voort? Wanneer kunnen we spreken van duurzame 
economische ontwikkeling?
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De economie en bedrijfseconomie hebben sterk de neiging binnen 
neo-klassieke theoretische kaders te opereren. Het lectoraat kiest voor een 
benadering die begint bij de praktijk, een heterodoxe benadering van de 
(bedrijfs)economie waarin ook sociologie, ethiek, psychologie en geschiedenis 
een rol kunnen hebben.

De onderzoekslijn Responsive Finance: duurzaamheid, ondernemerschap 
en besluitvorming in Finance & Accounting richt zich primair op drie 
kwesties: duurzame financieringsvormen en andere vormen van financiële 
dienstverlening, de rol van ethiek en leiderschap (ook bij het aangaan van 
internationale relaties) en de vraag in hoeverre corporate governance, 
compliance en risicomanagement een zinnige rol kunnen spelen in duurzame 
economische ontwikkeling en in ondernemerschap. Anders gezegd: het 
onderzoek richt zich op ondernemerschap met oog voor de lange termijn. 
Concreet is deze problematiek te herleiden tot twee thema’s:

1. De professional in finance & accounting
Een HBO-opleiding in de bedrijfseconomische wetenschappen levert de finance 
professionals van de toekomst. Naast kennis van financiële en accounting instru-
menten vereist de beroepsvorming ook een reflectie op leiderschap, ethiek en 
ondernemerschap. Het gaat dan om de interactie tussen de doelstellingen van 
een onderneming, de beschikbare instrumenten in finance en de opvattingen 
van de finance professional. Oftewel: hoe bereikt de organisatie door onder-
nemerschap zijn doelen? Belangrijke vragen zijn daarbij: welke vormen van 
leiderschap zijn legitiem voor deze tijd, en welke visie heeft de leider nodig?

2.  Financiële modellen en corporate governance voor duurzame 
economische groei en duurzaam ondernemerschap

De afgelopen decennia heeft het vakgebied finance & accounting zich relatief 
los ontwikkeld van andere gebieden in de bedrijfseconomie en bedrijfskunde. 
Financiële modellen kwamen steeds meer los te staan van de reële economie. 
Door de financiële crisis is langzaam een herbezinning op gang gekomen en 
wordt gezocht naar financiële modellen voor duurzame economische groei. 
Vragen die hierbij opkomen zijn: hoe worden financiële modellen gebruikt in de 
besluitvorming? Wat zijn de mogelijkheden voor nieuwe financiële producten 
en welke juridische of methodologische beperkingen bestaan er? Wat is, op het 
terrein van accounting, de impact van diverse technieken op ondernemerschap?
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ONDERZOEKSLIJN 3 
ONDERNEMEN IN EEN ‘CONNECTED WORLD’
Lectoraat Online Ondernemen

De afgelopen twee decennia is het gebruik van (snel) internet een essentieel 
onderdeel geworden van ons dagelijks leven, inclusief het online kopen van 
producten en diensten. Het aantal mensen dat daarbij gebruik maakt van 
smartphones en tablets is in korte tijd exponentieel gegroeid. Het belang van 
digitalisering en internet zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het 
gaat daarbij om ontwikkelingen als ‘internet of things’ (steeds meer apparaten 
en objecten worden verbonden met het internet), ‘big data’ (de enorme 
toename van data over aankoop en gedrag van consumenten), digitalisering 
van de winkelbeleving (waardoor het verschil tussen fysiek en virtueel winkelen 
vervaagt), de digitalisering van producten en diensten (boeken, e-tickets etc.), 
E-identity (waarbij veiligheidsaspecten cruciaal zijn) en ketendigitalisering (de 
toenemende standaardisatie van digitale informatiestromen).

Het lectoraat Online Ondernemen doet onderzoek naar de rol van het 
internet in het business model van MKB-ondernemingen, met een speciale 
belangstelling voor de detailhandel en aanverwante diensten. Het onderzoek 
neemt de praktijkvraag als uitgangspunt. Hiervan uitgaande wordt gebruik 
gemaakt van de kennis van onderzoeksgebieden als economie, management, 
marketing & communicatie, bedrijfskunde, informatietechnologie, psychologie, 
economische of stadsgeografie etc. De nadruk ligt daarbij op kwantitatief 
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onderzoek. Binnen de onderzoekslijn Ondernemen in een ‘Connected World’ 
zijn drie centrale onderzoeksthema’s geformuleerd:

1. Succes- en faalfactoren van online actieve bedrijven
Binnen dit thema staat de online strategie van individuele, online-actieve 
bedrijven centraal. Mogelijke onderzoeksvragen daarbij zijn: welke online 
business modellen en concurrentiestrategieën hanteren deze bedrijven en hoe 
succesvol en toekomstbestendig zijn die? Welke nieuwe internettechnologieën 
en online marketingkanalen worden hierbij ingezet? Hebben ondernemers 
ondersteuning nodig voor hun bedrijfsvoering? In hoeverre en hoe richten 
Nederlandse online actieve bedrijven zich op buitenlandse markten? Werken 
kleine online-actieve bedrijven samen om de concurrentie van grote (online) 
bedrijven het hoofd te bieden en zo ja, op welke wijze?

2.  Effectiviteit van internettechnologieën en online marketing- en 
verkoopkanalen

Hier gaat het om de vraag hoe effectief internettechnologieën en 
online marketing- en verkoopkanalen worden ingezet en hoe dit proces 
geoptimaliseerd kan worden. Onderzoeksvragen hierbij kunnen zijn: welke 
content marketingstrategieën gebruiken bedrijven op social media en wat 
is het effect hiervan? In hoeverre maken bedrijven gebruik van ‘big data’? 
In hoeverre maken consumenten gebruik van online marketing- en 
verkoopkanalen en hoe oordelen zij hierover? Wat zijn de keerzijden van 
het toenemend gebruik van internettechnologieën en online marketing- 
en verkoopkanalen? Welke mogelijkheden biedt internettechnologie voor 
administratieve lastenverlichting en efficiencyverbetering in het MKB?

3.  Effecten van het gebruik van internettechnologieën en online 
marketing- en verkoopkanalen

Naast economische gevolgen heeft internettechnologie ook bredere 
maatschappelijke effecten. In het onderzoek hiernaar gaat het om vragen als: 
hoe verandert het winkelgedrag van consumenten, en wat zijn de effecten 
van online winkelen voor fysieke winkels en winkellocaties? In hoeverre maken 
winkelgebieden en ondernemerscollectieven gebruik van de mogelijkheden die 
nieuwe online marketing en verkoopkanalen bieden? Wat zijn de mobiliteits- 
en bijkomende milieu-effecten van het online winkelen?
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ONDERZOEKSLIJN 4 
KENNISECONOMIE VAN AMSTERDAM
Lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie

Steden en stedelijke agglomeraties staan sterk in de belangstelling. 
Een essentieel element in de vitaliteit van steden is het vermogen tot 
vernieuwing en innovatie: de kenniseconomie krijgt gestalte in de stad.

Welke ontwikkelingen zien we in de stedelijke kenniseconomie? Wat is 
de nieuwe rol van kennisinstellingen? Hoe kan de stad een vruchtbare 
voedingsbodem zijn voor innovatie en ondernemerschap? Welke nieuwe 
partnerschappen en business modellen zien we ontstaan? Dit zijn vragen 
die het lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie als uitgangspunt neemt. 
Het onderzoeksprogramma past naadloos in de ambitie van de HvA om 
Hogeschool voor Amsterdam te zijn. De onderzoeksprojecten worden 
uitgevoerd in opdracht van – of in nauwe samenwerking met – stedelijke 
stakeholders op verschillende niveaus.

Leidend bij het onderzoek is de gedachte van de stad als ecosysteem, een 
concept dat zowel in Urban Studies als bedrijfswetenschappen vruchtbaar 
blijkt. Typerend voor een sterk innovatie-ecosysteem is het vermogen om 
zichzelf voortdurend te vernieuwen. Zo’n systeem is niet naar binnen gericht, 
maar biedt een dynamisch platform voor allerlei verbindingen, lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal. Bedrijven zijn zich steeds bewuster van 
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de invloed van het ecosysteem op hun prestaties en sterke lokale clusters en 
netwerken spelen een belangrijke rol in het vestigings- en investeringsbeleid 
van internationale bedrijven.

In de onderzoekslijn Kenniseconomie van Amsterdam gaat het om de 
dynamiek en het management van stedelijke innovatie-ecosystemen. Speciale 
focus ligt daarbij op leren en innoveren: wat is de rol van het hoger onderwijs, 
van kennis-hotspots en van grootstedelijke sectoren? De vragen zijn onder te 
brengen in vier thema’s:

1.  De veranderende rol van hoger onderwijs en onderzoek in urban 
innovation ecosystems

Dit thema onderzoekt hoe onderwijs en onderzoek beter en meer strategisch 
verbonden kunnen worden met de stad, en zo meer deel gaan uitmaken van 
het stedelijke ecosysteem.

2. Leren & innoveren in stedelijke kennis-hotspots
Amsterdam kent verschillende kennis en innovatie hotspots: science parks, 
campussen, broedplaatsen etc. Hoe functioneren deze plekken? Wat is de 
toegevoegde waarde van co-locatie? Hoe kan synergie worden gerealiseerd? 
Hoe verhouden deze hotspots zich tot hun omgeving?

3.  Leren en innoveren in typisch grootstedelijke 
economische activiteiten

Hier gaat het om onderzoek naar bestaande of relatief nieuwe stedelijke 
groeisectoren waar veel dynamiek plaatsvindt, zoals de mode-industrie, 
smart-city technologie, de ‘shared economy’, 3D printing, etc. Hoe ontwikkelen 
deze zich, hoe kan collectief handelen georganiseerd worden en tot resultaat 
leiden? En hoe open zijn bedrijven om samen met andere partners te leren en 
te innoveren?

4. Management van urban innovation systems
De focus ligt hier op het management van het stedelijk ecosysteem. Hoe 
kan het ecosysteem verbeterd worden, welk type interventies is zinvol? Hoe 
kunnen bedrijven hierbij betrokken worden? Welke nieuwe benaderingen en 
tools zijn er, en welke dilemma’s doen zich voor?
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ONDERLINGE SAMENWERKING EN DE RELATIE MET ONDERWIJS

De hier geschetste onderzoekslijnen vallen elk onder een specifiek 
lectoraat. Maar in alle gevallen liggen er verbindingen met het onderzoek 
en onderwijs buiten het specifieke lectoraat. Allereerst is er in sterke mate 
sprake van samenwerking en dwarsverbindingen tussen de lectoraten en de 
onderzoekers die daarbij betrokken zijn. Voorts is er op onderwijsgebied niet 
alleen nauwe samenwerking binnen het domein Economie en Management 
– dit onderzoeksprogramma is de vrucht van nauwe samenspraak met de 
opleidingenclusters binnen het domein – maar ook met andere domeinen.

De bijdrage aan de HvA-brede speerpunten Ondernemerschap en Urban 
Management werd reeds genoemd. Van het speerpunt Ondernemerschap 
is CAREM coördinator, met als eigen focus Responsief Ondernemerschap 
door Nieuwe Business Modellen. Dit programma richt zich op de vraag 
hoe individuele ondernemers hun business model op kritische momenten 
aanpassen middels innovatie (vernieuwing of verandering van bestaande 
processen) en/of verduurzaming (andere omgang met schaarse middelen 
of stakeholders). Het domein Economie en Management ontwikkelt dit 
programma samen met vijf andere domeinen: Media, Creatie en Informatie; 
Techniek; Maatschappij en Recht; Bewegen, Sport en Voeding; Gezondheid.
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