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Nederlandse samenvatting 
 
 
Mentaal kapitaal: de economische betekenis van geestelijke gezondheid 
 
In de huidige economie werken mensen steeds meer met hun hoofd in plaats van hun 
handen. Geestelijke gezondheid is economisch gezien dan ook belangrijker geworden, omdat 
deze immers bepalend is voor hoe goed mensen met hun hoofd kunnen werken. In de 
economische theorie speelt geestelijke gezondheid echter een zeer bescheiden rol. In dit 
proefschrift wordt de economische rol van geestelijke gezondheid nader onderzocht.  
 
In de huidige kennisintensieve diensteneconomie is de aard en organisatie van werk 
veranderd, met name (maar zeker niet uitsluitend) aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. 
De arbeidsmarkt is dynamischer geworden, banen bevatten meer kenniswerk en emotiewerk 
dan in het verleden, organisaties zijn flexibeler en meer gedecentraliseerd, en taak-
omschrijvingen zijn breder en minder duidelijk afgegrensd. Succesvol deelnemen in de 
huidige arbeidsmarkt vereist aanpassingsvermogen, flexibiliteit, zelf-management, en een 
hoog niveau van cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden. Juist deze eigenschappen 
worden door geestelijke gezondheidsproblemen aangetast. 
 
Werk produceert niet alleen een economische output (product of dienst) maar ook 
neveneffecten; positieve zoals arbeidssatisfactie en negatieve zoals werk stress. Deze 
beïnvloeden vervolgens de geestelijke gezondheid, die toeneemt of afneemt. Geestelijke 
gezondheid heeft een belangrijk effect op productiviteit; goede geestelijke gezondheid leidt 
tot hogere productiviteit, terwijl geestelijke gezondheidsproblemen tot lagere productiviteit 
leiden. Geestelijke gezondheid is zowel een input als een output van het productie proces: 
het wordt zowel geproduceerd als gebruikt tijdens werk. Het is dus een productiefactor, 
maar met bijzondere kenmerken. 
 
Nadere beschouwing van de rol van geestelijke gezondheid laat zien dat het niet zozeer 
geestelijke gezondheid, als wel de mate van ‘(self)agency’ van een persoon is die economisch 
gezien van belang is. Deze is sterk gecorreleerd met geestelijke gezondheid. ‘Agency’ verwijst 
naar het handelingsvermogen van een persoon, de mate waarin een persoon in staat is om 
zijn doelen te bepalen en te verwezenlijken. Dat een economische actor “actorschap” heeft 
wordt als vanzelfsprekend beschouwd in de economische wetenschap. Het 
handelingsvermogen van een persoon is echter geen gegeven maar een variabele; het 
verschilt tussen personen en het verschilt over de tijd. De psychologie houdt zich juist bezig 
met het onderzoeken van de oorzaken en gevolgen van de verschillen in handelings-
vermogen. Geestelijke gezondheid bepaalt het vermogen om rationeel te handelen en 
daarmee de mate waarin een persoon als een economische actor optreedt. Dat is cruciaal 
voor bijvoorbeeld de mate waarin markten werken. Daarmee raakt geestelijke gezondheid de 
kern van de economie.  
 
In het proefschrift wordt nagegaan hoe deze belangrijke economische factor conceptueel 
een plaats zou kunnen krijgen in de economie. Het handelingsvermogen van mensen blijkt 
alle kenmerken van het concept ‘kapitaal’ te hebben: het is een productiefactor die zelf ook 
geproduceerd wordt (in families, op school, op het werk, in de geestelijke gezondheidszorg), 
die in principe niet zelf wordt opgebruikt in het productieproces (alleen in het geval van 
overmatig gebruik en gebrek aan onderhoud), en waarin geïnvesteerd kan worden met 
duidelijke rendementen. Na een kritische discussie over het gebruik van het kapitaal concept 
in de afgelopen eeuwen, en de voor- en nadelen van de verbreding van dit concept, wordt 
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voorgesteld om deze factor als ‘mentaal kapitaal’ te benoemen. Net als sociaal kapitaal 
verschilt mentaal kapitaal voldoende van het reeds veelvuldig gebruikte begrip menselijk 
kapitaal om een nieuw begrip te rechtvaardigen. Mentaal kapitaal is complementair ten 
opzichte van menselijk kapitaal, het bepaalt in hoeverre een persoon in staat is om zijn 
menselijk kapitaal effectief in te zetten. De term mentaal kapitaal kan een conceptuele brug 
slaan tussen de economie en de psychologie. 
 
Het proefschrift bespreekt hoe mentaal kapitaal een rol speelt in bestaande 
onderzoeksgebieden in de economie, zoals economische groei en ‘bounded rationality’, en 
hoe het perspectief van mentaal kapitaal tot nieuwe inzichten kan leiden op deze gebieden. 
Onder meer wordt gewezen op het bestaan van ‘psychological transaction costs’ en 
‘endogenous rationality’.  In twee formele modellen wordt aangetoond dat mentaal kapitaal 
zonder al te veel problemen kan worden meegenomen in de bestaande methodologie van de 
economische wetenschap, en dat het meenemen van deze factor tot nieuwe inzichten leidt 
aangaande kernthema’s in de economie zoals productiviteit en innovatie. Tenslotte worden 
een aantal mogelijke implicaties voor onderzoek en beleid geschetst.  
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