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Samenvatting 

VOORBIJ HELDEN EN WINNAARS. INSTITUTIONEEL ONDERNEMERSCHAP IN 
DE NEDERLANDSE UITGAANDE TOUROPERATING INDUSTRIE, 1980–2005 

 
Tegenwoordig zijn steeds meer reisorganisatoren actief aan de slag met duurzaam 
toerisme. Zo stimuleert de brancheorganisatie ANVR haar leden op het gebied van 
Duurzaam Toeristisch Ondernemen en werken zeven reisorganisatoren in de Travel 
Foundation Nederland aan de bescherming van mooie vakantieplekken in de wereld. 
Waarom is duurzaam toerisme een thema voor deze reisorganisatoren? Er is immers 
amper overheidsbeleid op uitgaande vakanties en de consument let er nauwelijks op.  
Het hoe en waarom achter de opkomst van duurzaam toerisme in de Nederlandse 
reisbranche in de periode 1980–2005 staat in dit proefschrift centraal. Vanuit het 
theoretisch perspectief van institutioneel ondernemerschap bestudeert dit 
proefschrift (a) welke actoren in deze periode de drijvende kracht zijn geweest achter 
het veranderingsproces naar duurzaam toerisme en (b) welke rol de 
brancheorganisatie van reisorganisatoren VRO/ANVR hierin heeft gespeeld. Met 
deze twee deelstudies beoogt dit onderzoek bij te dragen aan de theorievorming 
over de rol van actoren in institutionele veranderingsprocessen. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste bevindingen en conclusies. 
 
 
Op weg naar duurzaam toerisme (hoofdstuk 3 en 4) 
 
Duurzaam toerisme gaat over de bescherming van de natuurlijke en culturele rijkdom 
op deze wereld, een rijkdom waar we graag van genieten op onze vakanties, of we 
nu met zijn allen in een vakantiedorp zitten of met een rugzak de wereld over gaan. 
De discussie over duurzaam toerisme speelt in Nederland vanaf begin jaren 80. In 
die tijd worden de negatieve gevolgen van het (massa) toerisme voor mens en milieu 
zichtbaar en bekritiseerd: de aanleg van skipistes zorgt voor kaalslag op de Alpen en 
aantasting van de eeuwenoude tradities in de kleine bergdorpen. Algen als gevolg 
van slechte afvalwaterzuivering en overmatig mestgebruik maken het zwemmen in 
de Middellandse Zee niet echt aanlokkelijk. In Thailand komen minderjarige meisjes 
in het sekstoerisme terecht. En het reizen door Afrika in een Jumbo Camper draagt 
niet bij aan een gelijkwaardig contact tussen toeristen en de Masai. Ineens begint 
iedereen zich druk te maken over deze negatieve effecten: wetenschappers, 
bergsporters, reizigers, NGO’s, de ANWB, missieorganisaties en alternatieve 
reisorganisatoren. Dat geldt niet voor de brancheorganisatie voor reisorganisatoren, 
de VRO/ANVR. Die signaleert weliswaar de opkomst van het debat, maar ziet het 
vooral als een zaak voor de vakantielanden zelf. Deze houding verandert als de 
Raad voor het Natuurbeheer in 1994 met een zeer kritisch rapport komt, getiteld 
Gaan we te ver? Als adviesorgaan van de regering uit de Raad vooral zijn zorg over 
de toename van vliegvakanties. De overheid krijgt op haar kop voor haar lakse 
houding ten aanzien van dit beleidsthema. 
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Het rapport van de Raad leidt tot nogal wat commotie in de sector, vooral de 
suggestie om een vliegtaks in te voeren veroorzaakt ophef. De overheid neemt de 
kritiek ter harte en organiseert een jaar later een nationale conferentie over 
duurzaam toerisme op kasteel Groeneveld. Dit leidt tot de oprichting van een 
nationaal platform voor duurzaam toerisme in 1996. In hetzelfde jaar organiseert het 
platform al meteen een tweede congres, opnieuw op kasteel Groeneveld. 
Tegelijkertijd gaat ook brancheorganisatie VRO/ANVR aan de slag met duurzaam 
toerisme. De VRO/ANVR wil collectieve maatregelen, liefst op internationaal niveau. 
Zo komt er een gedragscode en wordt milieu-informatie voortaan opgenomen in de 
databestanden van de reisbureaus. Het gaat dus niet om harde maatregelen: 
gedragscodes zijn papieren tijgers en consumentenvoorlichting verandert weinig aan 
de bedrijfsvoering van reisorganisatoren. 
 Vanaf eind jaren 90 barst het van de initiatieven om duurzaam toerisme in de 
praktijk te brengen. Zo komen er keurmerken, websites, een 
klimaatcompensatieprogramma, voorlichtingscampagnes, etcetera. Ook worden er 
projecten met de Nederlandse Antillen, Costa Rica en Alpenlanden gestart. Deze 
initiatieven worden besproken op de zogeheten Groeneveld Conferenties, vanaf 
1999 een jaarlijks terugkerend congres over duurzaam toerisme. Ook de 
brancheorganisatie wordt actiever. De VRO/ANVR begint in 1998 met de 
ontwikkeling van een Productgericht Milieuzorgsysteem (PMZ) voor haar leden. Maar 
dit PMZ-systeem heeft nogal wat voeten in aarde. Zo moeten reisorganisatoren 
milieubeleidsplannen opstellen, en allerlei maatregelen nemen op het gebied van 
vervoer, vermaak, verblijf, communicatie en interne milieuzorg. Ook mogen ze geen 
onethische vakantieproducten aanbieden zoals reizen en excursies waarbij 
kinderprostitutie het doel is. Hoewel de reisorganisaties al in 2000 instemmen met dit 
systeem, duurt het tot 2005 voordat ze allemaal het PMZ-certificaat hebben. Om alle 
leden binnen boord te houden, heeft de VRO/ANVR water bij de wijn moeten doen: 
sommige eisen zijn geschrapt, er is meer informatie over PMZ verspreid en de 
deadline is uitgesteld.  
 Inmiddels is duurzaam toerisme een legitiem thema. Een aantal allround en 
specialistische reisorganisatoren profileert zich zelfs met verantwoorde reizen. De 
houding ten aanzien van toerisme is ook veranderd. Toerisme is niet alleen maar 
‘slecht’, maar ook ‘goed’; via toerisme wordt immers geld verdiend voor de 
bescherming van natuur, en kunnen bovendien de leefomstandigheden van de lokale 
bevolking worden verbeterd. Er ontstaan dan ook steeds meer partnerschappen 
tussen reisorganisatoren en natuurbeschermings- en ontwikkelingsorganisaties.  
 Hebben al die inspanningen nu effect gehad? Hoewel de bedrijfsvoering van 
veel reisorganisatoren nog niet erg is veranderd richting duurzaamheid (Van der 
Duim, 2005b), is er wel een ‘institutionele infrastructuur’ ontstaan die dit 
veranderingsproces kan ondersteunen. Zo is het contact tussen voorstanders van 
duurzaam toerisme en reisorganisatoren veranderd: van ongestructureerd en ad hoc 
naar gestructureerd en regelmatig. Ook is duurzaam toerisme steeds meer een 
individuele bedrijfsaangelegenheid geworden in plaats van iets waar de 
brancheorganisatie voor zorgt. Tevens heeft het PMZ-systeem orde gecreëerd in de 
grote brei aan keurmerken en eko-labels. Tenslotte trekken de verantwoorde 
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bedrijven steeds meer op als één koplopergroep en bepalen daarmee meer en meer 
de spelregels voor de rest van de industrie. 
 
 
Institutioneel ondernemerschap in duurzaam toerisme (hoofdstuk 1, 2, 5 en 6) 
 
Omdat de toerisme industrie steeds meer wordt gereguleerd door eko-labels, 
keurmerken en gedragscodes (Font, 2002) is het belangrijk te weten hoe deze 
normen tot stand komen en zich verspreiden in de industrie. Wie zetten zich in voor 
de verduurzaming van de reiswereld, hoe doen ze dat en waarom? De theorie van 
institutioneel ondernemerschap bestudeert de rol van actoren in dergelijke 
veranderingsprocessen. Waar institutionele theorie zich lang richtte op de vraag hoe 
organisaties reageren op sociale en culturele verwachtingen uit hun omgeving, is 
met de introductie van het begrip ‘institutionele ondernemer’ (DiMaggio, 1988) de 
vraag hoe deze verwachtingen en eisen ontstaan in een ‘organisationeel veld’52 
actueel. Institutionele ondernemers kijken kritisch naar de huidige manier van 
werken en denken en zien daarin kansen voor verandering. Ze zijn gemotiveerd om 
deze kansen te grijpen omdat zij, vanuit economische of ideologische motieven, 
belang hebben bij verandering. Institutionele ondernemers kunnen commerciële 
bedrijven zijn, maar ook overheden, actiegroepen, netwerkorganisaties en 
individuen. Keurmerken, eko-labels en gedragscodes veranderen het speelveld voor 
reisorganisatoren. De reisindustrie is dus uitermate geschikt om ‘institutioneel 
ondernemerschap’ te bestuderen.  
 
Om institutioneel ondernemerschap in kaart te brengen, selecteren de meeste 
onderzoekers eerst een succesvol veranderingsproject en bestuderen vervolgens 
wie zij verantwoordelijk houden voor dit succes. Met dit ‘inzoomen’ op één specifieke 
actor is het beeld ontstaan van de institutionele ondernemer als held die een 
organisationeel veld zelfstandig weet te veranderen. Dit beeld gaat voorbij aan de rol 
van andere actoren, mislukkingen en tijdgebonden aspecten van institutioneel 
ondernemerschap (Hardy & Maguire, 2008). Andere wetenschappers ‘zoomen uit’ op 
het geheel van actoren en benadrukken daarmee juist het gezamenlijke karakter van 
institutioneel ondernemerschap. Hoewel deze studies wél laten zien dat diverse 
actoren een rol spelen in een veranderingsproces, geven ze weer weinig inzicht in 
de specifieke rol die deze actoren hebben gespeeld.  
 
De eerste deelstudie van dit proefschrift is zowel gericht op het ‘uitzoomen’ als het 
‘inzoomen’ (hoofdstuk 5). Aan de ene kant wordt het veranderingsproces naar 
duurzaam toerisme in kaart gebracht door te kijken naar het geheel van actoren en 
gebeurtenissen, aan de andere kant worden de institutionele ondernemers 
getraceerd die in de loop der tijd een rol hebben gespeeld in dit geheel. Hierbij is 
gebruik gemaakt van diverse databronnen zoals interviews, documenten en publieke 
bronnen, kwalitatieve analysemethoden en methoden uit de sociale netwerk theorie. 
In tegenstelling tot het gangbare beeld in de literatuur van de institutionele 
                                                 
52 Een organisationeel veld kan worden opgevat als een industrietak, uitgebreid met organisaties die 
het presteren van bedrijven kunnen beïnvloeden zoals overheden, NGO’s en media (Scott, 2008). 
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ondernemer als held, laat dit deelonderzoek zien dat institutioneel ondernemerschap 
verspreid is over verschillende actoren die elk op hun eigen wijze, in verschillende 
mate en op verschillende momenten bijdragen aan het veranderingsproces. Deze 
actoren werken voor verschillende organisaties; richten zich op verschillende 
thema´s binnen duurzaam toerisme; bezien verandering in verschillende gradaties; 
en werken aan verschillende oplossingen die al dan niet internationaal ingebed zijn, 
steun krijgen van de reisorganisatoren en consumenten en een succes zijn. Tevens 
laat de analyse zien dat innovaties van institutionele ondernemers verband houden 
met elkaar. Ook volgen institutionele ondernemers elkaar op in de tijd. Ten slotte laat 
deze studie zien dat institutioneel ondernemerschap een relationeel fenomeen is: 
actoren ontmoeten elkaar via congressen, projectbijeenkomsten en 
oprichtingsvergaderingen en via het lezen van elkaars studies en rapporten. Kortom, 
als institutionele verandering een oorlog is (Hoffman, 1999), dan laat deze deelstudie 
zien dat de oorlog niet kan worden begrepen door alleen naar de succesvolle 
generaal te kijken.  
 
Eén van de actoren die een belangrijke rol in het veranderingsproces naar duurzaam 
toerisme heeft gespeeld is de VRO/ANVR. Waar de meeste initiatieven op het 
gebied van duurzaam toerisme een vrijwillig karakter hebben (WTO/OMT, 2002) en 
er überhaupt nog weinig initiatieven worden ontplooid in de tour operating industrie 
(Tepelus, 2005), kwam de VRO/ANVR met een verplicht PMZ-systeem voor haar 
leden. De vraag is dus hoe en waarom de VRO/ANVR deze innovatieve rol heeft 
opgepakt. In de tweede deelstudie van dit proefschrift wordt deze vraag beantwoord 
aan de hand van een gedetailleerde kwalitatieve studie (hoofdstuk 6). Voortbouwend 
op het werk van Greenwood en Suddaby (2006), betoogt dit proefschrift dat 
brancheorganisaties en vakverenigingen een innovatieve rol kunnen spelen in 
institutioneel ondernemerschap wanneer zij (a) een brugfunctie vervullen tussen 
leden en andere spelers in het veld waardoor informatie over alternatieve praktijken 
naar hen toestroomt en zij zich bewust worden van deze alternatieven; (b) worden 
uitgedaagd door (machtige) actoren die streven naar verandering in het veld, 
waardoor zij gemotiveerd worden om deze alternatieve praktijken te accepteren en 
aan te bevelen; en (c) deelnemen aan voortgaande interacties met deze uitdagers, 
waardoor zij geïsoleerd raken van de huidige manier van denken en handelen, 
kennis kunnen nemen van alternatieve praktijken, en zich kunnen openstellen voor 
deze praktijken. 
 
 
Institutioneel ondernemerschap als een portfolio van rollen (hoofdstuk 7) 
 
Geïnspireerd door de empirische bevindingen van dit onderzoek en recente 
discussies in de literatuur,53 besluit dit proefschrift met een model dat de bestaande 
literatuur over institutioneel ondernemerschap integreert en uitbreidt. Dit model 
presenteert institutioneel ondernemerschap als een portfolio van rollen die worden 
gespeeld door verschillende actoren in de tijd (Figuur 1). Dit raamwerk beoogt inzicht 
                                                 
53 Zie bijvoorbeeld Dorado (1999), Suddaby (2001), Hinings et al. (2004), Vermeulen, Uiterwijk & 
Zietsma (2005) en Jain & George (2007).  
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te geven in de veelheid aan actoren die betrokken zijn bij processen van 
institutionele verandering. 
 

Vernieuwer

Katalysator

Aanjager

organisatieproject

congres publicatie

Poortwachter AanvaarderScheidsrechter

 
Figuur 1 De portfolio van rollen in institutioneel ondernemerschap 

 
Op basis van het model van institutionele verandering van Greenwood et al. (2002) 
kunnen vijf taken in het proces van institutionele verandering worden onderscheiden: 
ontwrichting van bestaande instituties, voorstel tot institutionele vernieuwing, 
goedkeuring voor deze vernieuwing, diffusie van nieuwe instituties, en handhaving 
van de nieuwe instituties. Uitgaande van deze taken, onderscheiden we zes rollen in 
institutioneel ondernemerschap, die overigens niet altijd in deze volgorde worden 
gespeeld door actoren. 
 
Om institutionele verandering in gang te zetten, moeten bestaande instituties ter 
discussie worden gesteld en omver worden geworpen. Dit doen Aanjagers (Hinings 
et al., 2004). Aanjagers dragen bij aan het maatschappelijke debat door misstanden 
in de samenleving aan de kaak te stellen. In deze studie kunnen bijvoorbeeld de 
milieubeweging en de ‘fair trade’ toerisme beweging worden gezien als aanjagers 
van het debat over duurzaam toerisme in Nederland. Vernieuwers en Katalysatoren 
brengen alternatieve manieren van denken en handelen voor het voetlicht. Waar 
Vernieuwers uit het organisationele veld komen, zijn Katalysatoren buitenstaanders 
die nieuwe zienswijzen inbrengen (Hinings et al., 2004). De brancheorganisatie 
VRO/ANVR en enkele koploper bedrijven zijn voorbeelden van vernieuwers in het 
veranderingstraject naar duurzaam toerisme, terwijl de Raad voor het Natuurbeheer 
en adviesbureaus de rol van katalysator hebben gespeeld. Deze alternatieven 
moeten worden erkend als wenselijk en noodzakelijk om tot wasdom te komen. Hier 
komen de rollen van Scheidsrechter en Aanvaarder om de hoek kijken. 
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Scheidsrechters zijn actoren die over autoriteit en legitimiteit beschikken om invloed 
uit te oefenen op het veld (Zietsma & Winn, 2005). Bijvoorbeeld, de Raad voor het 
Natuurbeheer speelde in 1994 de rol van scheidsrechter met zijn kritische rapport 
over het Nederlandse vakantiegedrag. Aanvaarders komen ook in beeld bij deze 
taak. Doordat zij een innovatie accepteren, geven zij impliciet uiting aan de 
wenselijkheid van de innovatie. Denk hierbij aan reizigers die vrijwillig de CO2 
uitstoot van hun vliegreis compenseren. Poortwachters zijn cruciaal om de 
alternatieven verder te verspreiden. Het zijn actoren die binnen het organisationele 
veld een centrale positie innemen en zo de inhoud van het debat en de uitwisseling 
van kennis en andere hulpbronnen kunnen beïnvloeden (Hinings et al., 2004). Zo 
speelde de VRO/ANVR de rol van poortwachter door de roep om duurzaam toerisme 
te verbinden met de wensen en belangen van haar achterban. Tot slot moeten de 
innovaties actief in stand worden gehouden willen ze als standaard worden gezien in 
de dagelijkse praktijk (Lawrence & Suddaby, 2006). Hier zijn de Aanvaarders, 
Scheidsrechters en Poortwachters relevant. Door de innovatie dagelijks te gebruiken 
(Aanvaarders), de implementatie ervan af te dwingen via sancties of beloningen 
(Scheidsrechters) en te verbinden aan bestaande instituties (Poortwachter) wordt de 
innovatie steeds ‘gewoner’ en dus standaard in het veld. 
 
De conceptualisering van institutioneel ondernemerschap als een portfolio van rollen 
benadrukt de dynamiek van actoren die betrokken zijn bij institutionele 
veranderingsprocessen. Actoren kunnen meerdere rollen spelen, in verschillende 
gradaties en op verschillende momenten in de tijd. Hoewel rollen voor een deel 
institutioneel bepaald zijn door bijvoorbeeld de positie, status en hulpbronnen die 
een actor bezit, is de relatie tussen actor en rol dus niet statisch. Door deel te nemen 
aan gebeurtenissen zoals congressen en projectbijeenkomsten kan de institutionele 
inbedding van actoren veranderen, waardoor zij andere rollen of meerdere rollen 
kunnen gaan spelen in de tijd. Het kan ook zijn dat bepaalde rollen op bepaalde 
momenten niet worden vervuld of latent aanwezig zijn. Zo is de consument als 
aanvaarder van duurzame vakanties latent aanwezig: de verwachting is immers dat 
burgers steeds duurzamer gaan consumeren. Uiteraard kunnen actoren in 
verschillende rollen ook veranderingen tegenhouden, veranderen of afzwakken. Een 
ander kenmerk van dit rollenmodel is dat het gebeurtenissen als projecten, 
organisaties, publicaties en congressen centraal stelt. Ze maken integraal onderdeel 
uit van institutioneel ondernemerschap. Enerzijds vormen gebeurtenissen de 
manifestatie van rollen. De publicatie van een boek is bijvoorbeeld vaak het werk 
van een katalysator. Anderzijds faciliteren gebeurtenissen de adoptie van rollen 
zoals de deelstudie naar de VRO/ANVR heeft laten zien. In de tijd ontpopte de 
VRO/ANVR zich als vernieuwer in duurzaam toerisme. Tot slot laat Figuur 1 zien dat 
deze rollen aan elkaar gerelateerd zijn. Zo is een vernieuwer afhankelijk van 
aanvaarders, scheidsrechters en poortwachters voor de acceptatie en diffusie van 
zijn innovatie. En een katalysator richt zich veelal tot scheidsrechters en 
poortwachters met zijn innovatie. Aangezien een poortwachter de uitwisseling van 
hulpbronnen en de inhoud van het debat in een veld kan beïnvloeden, vormt deze rol 
het centrum van het rollenmodel.  
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Wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage (hoofdstuk 7) 
 
Dit proefschrift draagt op drie manieren bij aan de theorievorming over institutioneel 
ondernemerschap. Allereerst toont de studie empirisch aan dat institutioneel 
ondernemerschap verspreid is over verschillende actoren (Garud & Karnoe, 2003; 
Lounsbury & Crumley, 2007; Quack, 2007) en hoe deze spreiding zich manifesteert. 
Door institutioneel ondernemerschap op te vatten als een portfolio van rollen, 
ontrafelt dit proefschrift het samenspel van actoren in institutionele 
veranderingsprocessen. Ten tweede onderschrijft dit proefschrift het belang van 
sociale interacties in institutionele verandering (Lounsbury & Crumley, 2007). Tot 
slot geeft deze studie een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van 
duurzaam toerisme in Nederland en daarmee van de transformatie van een 
organisationeel veld, een fenomeen waar nog weinig over bekend is (Mazza & 
Strandgaard Pedersen, 2004). Ook in methodologisch opzicht draagt dit proefschrift 
bij aan institutionele theorie. Het beantwoordt de vraag naar meer procesonderzoek 
in institutioneel ondernemerschap (Hardy & Maguire, 2008; Perkmann & Spicer, 
2007) en toepassing van de netwerkbenadering in onderzoek naar organisationele 
velden (vgl. Anand & Watson, 2004). Door operationele definities van institutioneel 
ondernemerschap te ontwikkelen gaat het ook in op de algemene kritiek op 
institutionele theorie, namelijk dat van vage begrippen en onduidelijke noties 
(Haveman, 2000; Zucker, 1987).  
 
Dit proefschrift heeft ook een maatschappelijke relevantie: het rollenmodel biedt 
inzicht in welke gebeurtenissen van belang zijn bij het in gang brengen en houden 
van een institutioneel veranderingsproces, welke actoren daarbij betrokken zijn en 
welke rollen zij spelen in dit proces. Dit is van belang voor een ieder die betrokken is 
bij de transitie naar duurzaamheid in het algemeen en duurzaam toerisme in het 
bijzonder. Zo wordt de discussie over klimaat, aangewakkerd door de film van Al 
Gore, ook in de toerisme industrie gevoerd. Sommige reisorganisatoren spelen al 
handig in op dit debat met treinpakketreizen naar Italië en prijzen inclusief CO2 

compensatie. Het is dus zaak voor reisorganisatoren inzicht te hebben in de 
constellatie van rollen in dit debat en zich af te vragen of de rol van Vernieuwer 
noodzakelijk, wenselijk en kansrijk is om te spelen. Immers, als een organisatie of 
industrie een opkomend thema negeert, zal een ander dit thema oppakken en verder 
invullen (Hoffman, 1999). Kortom, begrip van de dynamiek tussen actoren en 
gebeurtenissen is cruciaal om de negatieve effecten van toerisme aan te pakken en 
toerisme als mechanisme voor duurzame ontwikkeling in te zetten. 
 
 


