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People, profit en planet kunnen elkaar versterken, ook wanneer

het met de economie minder gaat. Zo luidde de boodschap tij-

dens de conferentie ‘Samen werken aan winst. Maatschappelijk

verantwoord ondernemen loont!’ van het ministerie van LNV, de

VAI en LTO Nederland op 23 juni.

De conferentie was de derde in een reeks
over maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) in de agrofoodsec-
tor. Net als vorig jaar was de conferentie
gekoppeld aan een ‘MVO-stimulerings-
prijs’, waarvan zowel een jury- als en
publieksversie werd uitgereikt. De vijf
genomineerde bedrijven presenteerden

tijdens de conferentie hun visie en activi-
teiten op MVO-gebied. Tevens vond een
aantal workshops plaats. 

Winst
Minister Veerman benadrukte in zijn toe-
spraak dat MVO geen kostenpost hoeft te
zijn, maar juist winst kan opleveren.
“Denk aan een grotere klantenbinding of
een hogere afzetprijs, lagere productie-,
arbeids- en transactiekosten en betere

relaties met financiers en overheid.” Vol-
gens Veerman moet je durven investeren,
om later succesvol te kunnen zijn. Illus-
tratief hiervoor is Themato CV, die zijn
pruimtomaten sinds enkele jaren teelt in
een gesloten kas: een grote investering
met een terugverdientijd van zeven jaar.
Drie jaar na dato boekt het bedrijf echter
al succes in energieverbruik, klimaatbe-
heersing en opbrengst. “Wie durft nog te
beweren dat MVO en winst niet samen-
gaan?”, aldus Veerman.
Marcel van den Meerendonk, productie-
directeur van het Limburgse groentesnij-
bedrijf Groentehof, benadrukte tijdens
een van de workshops dat het opzetten
van een MVO-keten niet hoeft te leiden
tot extra kosten. Er zijn slimme kostenbe-
sparingen mogelijk, zoals schaalvergro-
ting, logistieke verbeteringen, samen-
werking met ketenpartners en automati-
sering. “Gelukkig maar, want de
consument ziet de toegevoegde waarde
van MVO niet en wil er dus niet voor beta-
len”, aldus Van den Meerendonk.

Antirimpelcrème
“Consumenten willen aangesproken wor-
den op emotie en dat benutten we nog te
weinig in de levensmiddelensector. Daar-
om tellen ze voor een pot antirimpelcrè-
me veel geld neer, terwijl ze niet extra
betalen voor biologische groente en
fruit”, zei een lid van een discussiepanel.
De meeste deelnemers aan de discussie
vonden dat de consument niet hoeft te
betalen voor MVO-meerwaarde. “Onze
biologische diepvriesgroenten zijn daar-
om ongeveer even duur als gangbare
groente. Dat kan via een efficiënte teelt
en door een zorgvuldige inzet van pro-
motieactiviteiten”, vertelde John Korsten
van Oerlemans Foods Nederland BV.

Volgens Jan van Rijsingen van Van Rijsin-
gen Beheer BV is niet alleen de primaire
producent verantwoordelijk voor een
schappelijke productprijs, want: “Vijftig
procent van de productprijs wordt
bepaald door de omgeving buiten de
productieketen.” Tegelijkertijd moet ook
de supermarkt er niet voor opdraaien.
“Wij maken nog altijd verlies op onze
biologische producten”, zei Bert Leffers
van Plus supermarkt. “Biologisch is nog
helemaal niet zo logisch voor de klant.”
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Winnaars
De jury van de MVO-stimulerings-
prijs, onder voorzitterschap van
WRR-lid en oud-minister VROM
Pieter Winsemius, selecteerde uit
35 inzendingen vijf genomineer-
den: Themato CV (jurywinnaar),
Eosta BV (publiekswinnaar),
Gebr. C.P. en C.J. Stolk BV, , Kal-
koenbroederij Coolen BV en Die-
renpark Amersfoort. Daarnaast
ontvingen zes bedrijven, waaron-
der Nutreco NV, Provalor en de
VanDrie Group, een oorkonde als
stimulans om door te gaan op de
ingeslagen weg.

Publicatie
Het ministerie van LNV, de VAI en
LTO Nederland hebben eind juni
de publicatie ‘Samen werken aan
winst: Maatschappelijk verant-
woord ondernemen loont!’ uitge-
bracht. Hierin vertellen onderne-
mers uit verschillende sectoren
hoe zij winst halen uit people,
profit en planet. Informatie:
Ministerie van LNV, directie
Industrie en Handel, 070-
3784272, pbih@minlnv.nl.

Handelsonderneming in biologische
groenten en fruit Eosta BV heeft de
publieksprijs gewonnen met haar certifi-
ceringssysteem ‘Nature & More’. 


