
Door zich maatschappelijk te
profileren onderscheidt een
onderneming zich positief in

de samenleving. En dat is geen over-
bodige luxe, want consumenten en
maatschappelijke organisaties stellen
zich de laatste jaren steeds kritischer
op, of het nu gaat om biotechnolo-
gie, voedselveiligheid, dierenwelzijn,
kinderarbeid of afvalstromen. 

Bovendien zijn MVO-ondernemin-
gen zich meer bewust van hun omge-
ving, waardoor zij marktkansen beter
benutten en eigen medewerkers meer
motiveren. Ook verhoogt maatschap-
pelijk verantwoord gedrag de aan-
trekkelijkheid voor nieuw personeel,
aandeelhouders en investeerders, die
steeds meer waarde hechten aan
MVO. Dat kan uiteindelijk leiden tot
een concurrentievoordeel.

Veelzijdig
Volgens onderzoek van het ministerie
van Economische Zaken is circa de
helft van de kleine bedrijven naar
eigen zeggen actief op het gebied van
MVO. Van de middelgrote en grote
bedrijven zeggen respectievelijk 74
en 82% maatschappelijk verantwoor-
de activiteiten te ontplooien.

Een greep uit de talloze initiatieven
laat zien hoe veelzijdig het fenomeen
MVO is. Zo is Albert Heijn bekend
om haar uitgebreide assortiment aan
biologische producten terwijl brood-
jesketen Shakie’s garant staat voor
gezond fast food. De Noord-Holland-
se Rederij Cornelis Vrolijk’s Visserij-
maatschappij stimuleert duurzame
visserij en lokale werkgelegenheid in
Afrika. Ook het recente initiatief van
post-, express- en logistiek bedrijf
TPG om via mensen, kennis en syste-
men het Wereldvoedselprogramma
(WFP) van de Verenigde Naties te
sponsoren is een vorm van MVO. Dat
geldt eveneens voor het besluit van
PepsiCo en Heineken in de jaren ’90
hun productielocaties terug te trek-
ken uit Birma, waar de mensenrech-
ten regelmatig worden geschonden.

De 16 leden van de Stichting Duur-
zame Voedingsmiddelenketen
(DuVo) – onder meer Unilever, DSM,
Heinz en Avebe – richten zich bij-
voorbeeld op afval, energie en water.
Zo houden Sara Lee/DE, McDonalds’
en Albert Heijn zich bezig met de
vermindering van de hoeveelheid ver-
pakkingsafval. Snoepfabrikant Van
Melle maakt voor zijn productie
gebruik van zonne-energie, terwijl
CSM en Avebe hun waterverbruik
drastisch hebben verminderd.

Definitie
In 2000 publiceerde de SER in
opdracht van het tweede Paarse kabi-
net het rapport ‘De Winst van Waar-
den’. Daarin wordt MVO als volgt
omschreven: “Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen is het bewust
richten van de ondernemersactivitei-
ten op waardecreatie in financiële,

ecologische en sociale zin. Het gaat
om de samenhang en het evenwicht
tussen drie aspecten: de 3 P’s. Profit:
economisch rendement. People:
effecten voor mensen binnen en bui-
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ten het bedrijf. Planet: effecten voor
het natuurlijk leefmilieu.

Een tweede kenmerk van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men is de duurzame relatie met de
verschillende stakeholders (belang-
hebbenden). Deze is gebaseerd op
doorzichtigheid en dialoog, waarbij
het bedrijf antwoord geeft op vragen
uit de maatschappij.” 

MVO versus ‘common sense’
Ondanks deze definitie blijft het las-
tig MVO onder één noemer te bren-
gen. Want wat de een opvat als maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men, beschouwt de ander als ‘com-
mon sense’. Denk bijvoorbeeld aan
een thema als voedselveiligheid.
Bovendien verschillen normen en
waarden per sector, per land en met
de tijd. Zo speelt het issue dierenwel-
zijn in de Verenigde Staten veel min-

der dan in Nederland.
Bovendien kan MVO leiden tot

duurdere producten, terwijl consu-
menten niet altijd bereid zijn extra te
betalen voor maatschappelijk verant-
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Blader eens door een krant, vakblad of

managementboek en je komt ongetwijfeld woorden

tegen als duurzaamheid, transparantie en corporate

social responsability. Maatschappelijk verantwoord

ondernemen (MVO) lijkt tegenwoordig een must voor

ieder zichzelf respecterend bedrijf.

Lisette de Jong*

Maatschappelijk Verantwoord Ondern
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO-vuistregels
volgens Schutte-
laar & Partners
1. Integreer MVO in

de bedrijfsvoering.

2. Wees je bewust van

de rol die de onderne-

ming speelt en zou

willen spelen in de

samenleving; realiseer

wat de samenleving

van de onderneming

wil.

3. Creëer zowel intern

als extern een solide

draagvlak.

4. Benut bestaande

structuren en verant-

woordelijkheden in

de samenleving.

5. Waarborg continuï-

teit.

6. Zorg voor transpa-

rante, interactieve,

feitelijke en integere

communicatie.

‘Voor sportschoenen betalen mensen graag de

hoge toegevoegde waarde. Dat geldt niet altijd

voor elementaire levensmiddelen’

Het issue sociale handel wordt de laatste tijd steeds belangrijker.
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emen: een must voor elk bedrijf ? 
woorde producten. “Voor bijvoor-
beeld sportschoenen betalen mensen
graag de hoge toegevoegde waarde,
maar dat geldt niet altijd voor ele-
mentaire levensmiddelen”, zegt drs.
Marjolijn Sonnema, plaatsvervan-
gend directeur bij de directie Indus-
trie & Handel van het ministerie van
LNV. Open en eerlijke journalistiek
en voorlichting zouden dit probleem
deels kunnen oplossen.

Daarnaast is het economisch getij
een onzekere factor. Sonnema: “In
economisch moeilijke tijden veran-
dert de verhouding tussen profit aan
de ene kant en people en planet aan
de andere kant.” Prof. dr. Rob van
Tulder, hoogleraar Bedrijfskunde aan
de Faculteit Bedrijfskunde van de
Erasmus Universiteit, verwacht dat
MVO alleen zal afnemen als het een
modeverschijnsel is dat niet gekop-
peld wordt aan de bedrijfsstrategie.
In zijn zojuist verschenen boek
‘Reputaties op het spel: maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen in
een onderhandelingssamenleving’,
gaat de Rotterdamse hoogleraar hier
verder op in.

Zelfregulering versus regels
De Nederlandse overheid is, net als
veel andere nationale overheden,
terughoudend in het opleggen van
extra wettelijke verplichtingen rond
MVO. “Het kabinet wil regelgeving
zo veel mogelijk vereenvoudigen en
de administratieve lasten verminde-
ren. Bovendien draait het bij MVO
om ondernemen en dat doen bedrij-
ven zelf ”, zegt Sonnema.

Maatschappelijke organisaties als
de Consumentenbond denken daar
juist heel anders over. Uit recente
onderzoeken van de bond blijkt dat
76% van de Nederlanders vindt dat
de overheid bedrijven moet verplich-
ten tot MVO, omdat ze uit zichzelf
daar te weinig aan zouden doen.
Bovendien vindt 84% van de Neder-
landers dat er onvoldoende informa-
tie beschikbaar is om in de winkel te
kunnen kiezen voor maatschappelijk
verantwoorde producten. Voor de
Consumentenbond was dit aanlei-
ding vorige maand bij het ministerie
van EZ een wetsvoorstel in te dienen
voor vastlegging van informatiever-
plichting voor producenten in een
Wet Openbaarheid van productie en
Ketens (WOK). Staatssecretaris Wijn
gaf echter aan niet achter invoering
van de wet te staan, al vindt hij wel
dat ondernemers moeten werken aan
transparantie. Het CBL en de Raad

Nederlandse Detailhandel zijn meer
te spreken over de ideeën. Begin
2003 buigt het parlement zich over
het voorstel. 

Geen regels, maar wel stimuleren
en faciliteren. Dat is vooralsnog het
motto van het ministerie van LNV.
Daarbij draait het niet alleen om het
opstellen van algemeen duurzaam-
heidsbeleid, maar worden vooral
Nederlandse agrobedrijven en -orga-

nisaties gestimuleerd tot MVO. Ook
duidelijkheid over MVO – via indica-
toren, internationale standaardisatie
en verslaglegging – is een belangrijk
aandachtspunt voor LNV.

Hiaten
Een ander sleutelwoord is kennis.
“We constateren bijvoorbeeld hiaten
in de MVO-kennis en laten in sommi-
ge gevallen onderzoek uitvoeren. Zo

MVO-begrippen
Corporate Social Responsibility (CSR)

De voortdurende committment van bedrijven om zich

ethisch te gedragen en bij te dragen aan economi-

sche ontwikkeling en aan het welzijn en leefmilieu

van de werknemers en de gemeenschap.

Corporate Governance

Heeft betrekking op de manier waarop grote (beurs-

genoteerde) ondernemingen worden bestuurd en

gecontroleerd. De nadruk ligt op de interne en exter-

ne aanspreekbaarheid van de ondernemingsleiding.

Duurzaam/ethisch beleggen (social responsable/ethi-

cal investment)

Hierbij draait het niet alleen om financiële prestaties

van bedrijven, maar ook om het sociale- en milieube-

leid. Er zijn in korte tijd veel duurzame of ethische

beleggingsfondsen gelanceerd die bedrijven op deze

aspecten beoordelen.

Duurzaam ondernemen 

Een vorm van ondernemen waarbij gezocht wordt

naar een evenwicht tussen financieel economische

resultaten, sociale belangen en reductie van de

milieubelasting. Het accent ligt vooral op milieuas-

pecten (klimaatverandering, biodiversiteit, natuurlij-

ke hulpbronnen).

Eco-efficiency

Verwijst naar goederen en diensten die een bijdrage

leveren aan de kwaliteit van leven én tegelijkertijd

de milieu-impact en het gebruik van natuurlijke hulp-

bronnen over de hele levenscyclus reduceren. Hierbij

mag de geschatte verwerkings- en regeneratiecapaci-

teit van de aarde niet worden overschreden.

Industriële ecologie

Bedrijven proberen de milieubelasting te verminde-

ren door rest- en bijproducten te voorkomen, intern

her te gebruiken of geschikt te maken als grondstof-

fen voor andere productieprocessen.

Responsible Care

Programma in 1988 gelanceerd door de American

Chemistry Council. Deelnemende bedrijven verplich-

ten zich om de situatie op het gebied van gezond-

heid, veiligheid en milieu continu te verbeteren en

doelstellingen en resultaten te rapporteren aan het

publiek.

Triple Bottom Line

De triple bottom line of triple P verwijst naar de

duurzaamheidsaspecten people, planet en profit en

met een knipoog naar de term financial bottom line.

Op beide bottom lines wordt het bedrijfsleven in de

toekomst afgerekend.

Duurzaam geproduceerd

voedsel is een voorbeeld

van maatschappelijk

verantwoord

ondernemen.



bekijkt het Landbouw Economisch
Instituut (LEI) voor ons in hoeverre
MVO-kosten terug te vinden zijn in
de productprijs; het rapport daarover
verschijnt dit voorjaar”, illustreert
Sonnema. 

Niet alleen LNV, maar ook diverse
maatschappelijke organisaties,
bedrijven en kennisinstellingen zet-
ten onderzoek in gang. Zo voert de
Rijksuniversiteit Groningen momen-
teel een studie uit naar MVO-indica-
toren. Maar ook de Vrije Universiteit
(CIDO), de Erasmus Universiteit
(ESM), de Katholieke Universiteit
Brabant en Wageningen Universiteit
zijn actief op MVO-gebied.

Kennis verspreiden
Niet alleen de ontwikkeling, maar
ook de verspreiding van kennis vindt
LNV belangrijk. “Voor de agroketen
organiseren we daarom jaarlijks een
MVO-conferentie en brengen we een
publicatie uit over het onderwerp.”
Deze zomer organiseren LNV en de
Nederlandse Voedingsmiddelenin-
dustrie een bijeenkomst met als titel
‘Grensverleggend Ondernemen’.
Gekoppeld daaraan is een MVO-prijs
uitgeroepen, waarnaar alle Neder-
landse agrobedrijven en -organisaties
kunnen meedingen. 

Zowel Sonnema als Van Tulder vin-
den niet alleen agrarische producen-
ten, maar ook de levensmiddelenin-
dustrie bij uitstek geschikt voor MVO.
“Voedsel is een basisbehoefte en con-
sumenten willen het gevoel hebben
dat daarmee zorgvuldig wordt omge-
gaan. Hebben ze dat niet, dan komt
de reputatie van meerdere schakels in
de keten in gevaar”, zegt Sonnema.
Van Tulder denkt niet alleen aan
voedselveiligheid, maar ook aan de
internationale hongerproblematiek.
“Ondernemingen hebben met hun
internationale inkoopbeleid invloed
op de verdeling van honger en over-
gewicht. Het zou prijzenswaardig zijn
als voedselbedrijven nadenken over

manieren om honger de
wereld uit te helpen. Bij-
voorbeeld door zich
sterk te maken voor
opheffing van het Euro-
pees en Amerikaans pro-
tectionisme.” Daarnaast
ziet hij een rol bij de
inzet van bijvoorbeeld
biotechnologie voor de
ontwikkeling van
gezondheidsbevorderen-
de levensmiddelen.

Gedragscodes
Zelfregulering en de
toenemende internatio-
nalisering van de markt-
economie maken
gedragscodes onmis-
baar. Deze codes geven
intern duidelijkheid over
de achtergronden en
standpunten van een
onderneming en leggen
verantwoordelijkheden vast. Boven-
dien stimuleren ze de betrokkenheid
en loyaliteit van medewerkers. Naar
de buitenwereld toe vergroten
gedragscodes de herkenbaarheid van
de onderneming en haar standpun-
ten.

De eerste gedragscodes voor multi-
nationale ondernemingen stammen
uit de jaren 70 en zijn opgesteld door
internationale organisaties als de
Organisation of Economical Coope-
ration and Development (OECD, in
het Nederlands: OESO). Een aantal
daarvan, zoals de OECD-richtlijnen,
zijn de voorlopers van gedragscodes
die ondernemingen nu zelf opstellen.
Hoewel er momenteel veel gedrags-
codes in omloop zijn, ontbreekt het
volgens Van Tulder nog aan controle
op de naleving ervan. “Ook is inter-
nationale coördinatie rond gedrags-
codes pas recent op gang gekomen
en verre van effectief. Wat dat betreft
is er nog veel te winnen”, vindt de
hoogleraar. Overigens neemt de
Nederlandse overheid de OECD-
richtlijnen als uitgangspunt.

Referentiekader
De 35 leden van het platform MVO,
waaronder Amnesty International,
Milieudefensie, Goede Waar & Co,
Novib en Stichting Max Havelaar,
presenteerden in december 2002 een
MVO-referentiekader. Zij willen dat
Nederlandse bedrijven hun gedrag in
het buitenland baseren op internatio-
naal afgesproken normen, onder
meer voor mensenrechten, arbeid,
gezondheid en milieu.

Gedragscodes van bedrijven blijken
vooral aandacht te besteden aan de
arbeidsomstandigheden van mede-
werkers, de maatschappelijke rol in
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de samenleving en kwesties als
milieu, veiligheid en gezondheid.
Daarnaast worden vaak specifieke
normen en regels geformuleerd
tegen ongewenst gedrag van werkne-
mers, zoals belangenverstrengeling,

corruptie en geheimhouding. Uit
recent onderzoek van Berenschot
blijkt overigens dat maar weinig
bedrijven over hun gedragscode rap-
porteren.

Innerlijke drive
Niet alleen heldere gedragscodes zijn
belangrijk voor succesvol MVO. Van
Tulder benadrukt de rol van leider-
schap: “Als dat ontbreekt, is een
onderneming alleen reactief bezig.
De echte issues moeten voortijdig
onderkend en aangepakt worden.
Liefst via een strategische dialoog
met belanghebbenden en niet via het
ene voedselschandaal na het andere.”
Daarnaast is ook heldere communi-
catie onmisbaar: consumenten moe-
ten immers kunnen kiezen voor
maatschappelijk verantwoorde pro-
ducten. Minstens zo belangrijk is een
innerlijke drive. “Begin niet aan MVO
omdat je wilt meedoen aan een trend.
En heb ook niet de illusie dat je het
in alle opzichten goed kunt doen. De
uitdaging is juist mee te bewegen
met de markt en continu te zoeken
naar een optimum tussen people,
profit en planet”, aldus Sonnema. ■

MVO-activiteiten
– 18 maart 2003, Vierde Nationaal

Sustainability Congres, platform voor

duurzaam ondernemen. Thema ‘De

dialoog met de stakeholders en sta-

keholder management’. Locatie: ‘t

Spant in Bussum. Informatie:

www.duurzaam-ondernemen.nl/con-

gres.

– 26 juni 2003, conferentie ‘Grensver-

leggend ondernemen’, georganiseerd

door het ministerie van LNV en de

Nederlandse Levensmiddelenindustrie

VAI. Tevens uitreiking MVO-prijs

2003. Informatie en aanmelding:

g.g.r.blom@ih.agro.nl. 

MVO-websites
nationaal

www.duurzaamondernemen.pagina.nl MVO-startpagina

www.duurzaam-ondernemen.nl Portal-site DHV Adviesgroep 

Duurzaam Ondernemen

www.agro.nl/innovatienetwerk Innovatienetwerk duurzame ruimte 

en agrocluster

www.samen.nl Stichting Samenleving en Bedrijf

www.mvo-platform.nl MVO-platform

www.inkopers.net Duurzaam inkopen

www.milieujaarverslag.com Milieuverslagen van Nederlandse 

en Vlaamse bedrijven

internationaal

www.csrwire.com Internationaal MVO-nieuws

www.csrforum.com Toolkits, nieuws, evenementen 

over MVO

www.csreurope.org MVO in Europa

www.oesorichtlijnen.nl Overzicht van richtlijnen OECD 

(in Nederlands OESO)

www.globalreporting.org Global Reporting Initiatieve (GRI)

www.ilo.org International Labour Organisation
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‘In economisch moeilijke tijden verandert

de verhouding tussen profit aan de ene

en people en planet aan de andere kant’


