De Groene Zaak en Het Groene Brein zoeken

Onderzoeksstaigiar(e)
Over ons
De Groene Zaak geldt als het toonaangevend duurzame ondernemersplatform van Nederland. Inmiddels
zijn ruim 165 ondernemingen aangesloten die zich gezamenlijk hard maken voor betere condities voor
duurzame ondernemers (lobby) en een versnelling van de verduurzaming van de economie. Bij het
realiseren van die doelstelling werkt De Groene Zaak samen met Het Groene Brein, een uniek netwerk
van ruim 60 prominente wetenschappers van alle universiteiten en hogescholen in Nederland, die actief
zijn op het snijvlak van business en duurzaamheid.
Over je taken
Op dit moment is een cruciaal onderwerp binnen De Groene Zaak het uitwerken van de contouren van
het nieuwe kapitalisme. Immers, het oude model past niet meer, kerngedachtes voor het nieuwe model
zijn er wel maar: hoe ziet dit nieuwe kapitalisme er dan concreet uit? Daarnaast leeft de vraag: hoe
vertalen we die nieuwe kapitalistische visie; ofwel de nieuwe economie, naar een concreet macroeconomisch model. Een model, dat dan ook synchroniseert op alle systeemniveaus zoals op microniveau
het model van integrated reporting dat doet. Vertrekpunt en referentiekader voor deze nieuwe visie- en
modelontwikkeling is de ‘all assets included economie’ zoals beschreven in hoofdstuk 0 van het boek
Zakendoen in de Nieuwe Economie – Zeven Vensters op Succes, dat op 10 september jl. gelanceerd werd
(auteur Marga Hoek).
De Groene Zaak en Het Groene Brein zoeken per direct een gedreven student die vanaf oktober 2013
deskresearch verricht naar:
· Belangrijkste visies op het nieuwe kapitalisme in de internationale literatuur: wat is er al dat we
kunnen benutten? Deze kennis dient geïnventariseerd, gecategoriseerd en geoormerkt te worden,
om deze effectief te kunnen benutten.
· Relevante visies en informatie specifiek met betrekking tot de asset-waardebenadering beschreven
in het boek Zakendoen in de Nieuwe Economie – Zeven Vensters op Succes.
· Het daaruit destilleren van een integrale visie op de nieuwe economie, welke een meer specifieke
uitwerking is van de huidige beschrijving in het boek en welke tevens een effectieve relatie legt met
het nieuwe kapitalisme (dat is in het boek nog niet gedaan).
· Vervolgens: het vertalen hiervan naar een macro-economisch model, en dito meetmethoden. Op dit
moment bestaan er namelijk alleen methoden die ofwel de oude economiedefinitie meten ofwel
deze compenseren via parallelle metingen.
· Deze synchroniseren op andere systeemniveaus, met name op bedrijfsniveau. Dit micro-economisch
niveau zal ook inspireren voor een macro-economisch model, daar de kennis op dit systeemniveau
verder is ontwikkeld en ook al toegepast (integrated reporting, integrated businesscases).
Leidend in dit onderzoek is een business-economic approach, alswel een global benadering en toepassing.
Dit geldt voor theorie én praktijk (micro-economie).
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Over jou
Deze opdracht vergt een grondige basiskennis, sterke drive en business-economic approach. Die bagage is
onmisbaar om deze opdracht met plezier en succes te kunnen uitvoeren. Het is een vooronderzoek dat
kaders stelt en de resultaten zullen vertrekpunt zijn voor vervolgonderzoeken, artikelen en andere
publicaties. Inspirerend is dat je de nieuwe economie exploreert; en je daarmee zelf ook koploper bent
onder studenten!
·
·
·
·
·
·
·
·

Je hebt een absoluut economische achtergrond of stevige bedrijfseconomische achtergrond met
belangstelling voor macrovraagstukken
Je hebt een conceptueel vermogen: je bent in staat om conceptuele vraagstukken om te zetten in
concrete modellen
Dit vergt tegelijkertijd een praktische en resultaatgerichte inslag, anders ga je ‘zwemmen’
Je hebt een goed analytisch en structurerend vermogen
Je zit in de eindfase van je studie, liefst doe je momenteel een post doc
Je bent gegrepen door dit onderwerp
Je bent parttime beschikbaar gedurende zes maanden, of, bij voorkeur, fulltime gedurende drie-vier
maanden
Ervaring in wetenschappelijk onderzoek is een pré.

Er is een beperkte stagevergoeding beschikbaar.
Reageren
Neem voor meer informatie contact op met Maike Journée, 06 46831847 of stuur je CV en een korte
motivatie naar maike.journee@degroenezaak.com.
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