
Bedrijven die aan maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen
(MVO) doen, investeren in

hun imago en geloofwaardigheid en
vergroten daardoor hun marktkan-
sen. Daarmee versterken zij hun con-
currentiepositie. Vanuit die gedachte
hebben het ministerie van LNV en de
VAI het Nederlandse agrobedrijfsle-
ven uitgenodigd een grensverleggend
voorstel in te dienen voor MVO.

Doel van het initiatief was de
gedachtevorming rond het thema
verder op gang te brengen en MVO

vooral bij het agrarisch MKB te sti-
muleren. De voorstellen werden
beoordeeld op Profit (economisch
rendement), People (effecten voor

mensen binnen en buiten het bedrijf )
en Planet (effecten voor het natuur-
lijk leefmilieu) en de afwegingen tus-
sen deze P’s. Met het oog op transpa-
rantie en communicatie werd daar-
naast gekeken naar de investering in
de relatie met belanghebbenden. Ver-
der moest het voorstel aansluiten bij
de bedrijfsfilosofie van de inzender

en verder zijn dan de ideefase. De
inzending mocht gaan over een apart
project of een heel bedrijf.

Verrassend
De deelname was met meer dan 70
inzendingen, waarbij het agrarisch
MKB ruimschoots vertegenwoordigd
was, verrassend groot. Opvallend
was de grote diversiteit in de voor-
stellen, variërend van ecologische
teelt en fair trade tot opleidingen,
sociale projecten en recreatie. Veel
voorstellen waren gericht op het ver-
kleinen van de kloof tussen consu-
ment en producent of tussen stad en
platteland.

De jury nomineerde vijf voorstellen.
Een daarvan was dat van het interna-
tionale veredelingsbedrijf voor
groentezaden Rijk Zwaan Zaadteelt
en Zaadhandel BV in De Lier, waar-
voor People voorop staat. “Gezond
beleid levert tevreden personeel op
en daarmee uiteindelijk een hoger
rendement. We besteden veel aan-
dacht aan bijvoorbeeld arbeidsvoor-
waarden, scholing en interne com-
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municatie, omdat werknemers bij
ons op de eerste plaats komen”, zegt
directeur Ben Tax. Het bedrijf kwam
onlangs in de top drie van de score-
lijst van een landelijk onderzoek naar
medewerkerstevredenheid. Tegelij-
kertijd werkt de organisatie aan bete-
re milieuprestaties, zowel via een
milieuvriendelijke bedrijfsvoering als
door de ontwikkeling van gewassen

*Ir. L.S. de Jong, Schutte-
laar & Partners, Den Haag,
l.dejong@schuttelaar.nl.

Het Ministerie van LNV en de Nederlandse

Voedingsmiddelen Industrie VAI reiken voor het eerst

een stimuleringsprijs uit voor maatschappelijk

verantwoord ondernemen (MVO). Getuige het grote

aantal aanmeldingen staat het thema volop in de

belangstelling. MVO is grensverleggend ondernemen

met durf en creativiteit. Wat dat inhoudt, vertellen de

vijf bedrijven die genomineerd zijn voor de prijs.

Lisette de Jong*

MVO vraagt om durf, creativiteit

MANAGEMENT

Samenstelling jury
– Pieter Winsemius, oud-VROM-minister en raadslid WRR

– José van Eijndhoven, voorzitter College van Bestuur Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam.

– Betty van Arenthals, vice-president Koninklijke Vereniging MKB

Nederland.

– Felix Cohen, algemeen directeur Consumentenbond.

Les Meilleurs is een groep van tien

aardbeientelers die onder Milieukeur

produceert.

Bij Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV komt het personeel op de eerste plaats.

Het werkt alleen als de plannen passen

binnen je bedrijf en de consument er

behoefte aan heeft
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of mensen met een burn-out een
dagdeel langs op de boerderij. Het is
mooi om te zien hoe zij bij ons tot
leven komen.” Volgens Hupkes
draait het in de reguliere melkvee-
houderij nu nog te veel om techni-
sche resultaten, terwijl communica-
tie en rondkijken buiten het erf
onderontwikkeld zijn. Zij houdt
daarom geregeld lezingen en organi-
seert groene evenementen om ‘men-
sen wakker te schudden’.

Dierenwelzijn
Ook in de varkenssector heeft het
streven naar een hoge productie
tegen lage kosten nog altijd de over-
hand. Voor De Hoeve, een vereniging
van elf varkenshouders die werken
volgens Milieukeur, telt echter meer
dan winst. Bij deze vereniging is er
niet alleen aandacht voor milieu –
bijvoorbeeld via het terugdringen van
energiegebruik en mestproductie –

maar ook voor dierenwelzijn, voed-
selveiligheid, natuur en landschap.
De Hoeve produceert alleen vlees
voor ambachtelijke slagerijen. De
vereniging wil zich ontwikkelen tot
een ketenregisseur: een organisatie
waarbinnen verschillende bedrijven
uit de keten participeren en samen-
werken. Transparantie en openheid
zijn sleutelwoorden. “Onze plannen
zijn ontwikkeld in samenwerking
met maatschappelijke organisaties
en we hebben regelmatig contact met
andere schakels in de productieke-
ten, zoals lokale keurslagerijen en
slachterijen. Bij calamiteiten kunnen
we tot aan de boer de herkomst van
het vlees traceren. En van alle partij-
en in de keten verwachten we trans-
parantie over de kostprijs”, vertelt
voorzitter Erik van Helvoort. Samen

die resistent zijn tegen plantenziek-
ten en insecten. “Daardoor hebben
afnemers minder gewasbescher-
mingsmiddelen nodig”, aldus Tax.
Het projectvoorstel van Rijk Zwaan is
erop gericht het gedachtegoed van
‘gezond beleid’ over te dragen op
andere bedrijven.

BV Gulpener Bierbrouwerij viel op
met haar voorstel MVO bedrijfsbreed
op te pakken en actief uit te dragen
naar toeleveranciers en afnemers.
Het bedrijf schakelde in 1998 over op
lokale grondstoffen. Dat heeft
gezorgd voor een herintroductie van
het traditionele hopgewas in Neder-
land en brouwgerst in Limburg. “Met
dit initiatief hebben we via nieuwe
kleinschalige producties het toerisme
kunnen ondersteunen in de regio”,
zegt directeur Paul Rutten. Hoewel
het bedrijf zorgvuldig personeelsbe-
leid al lang in de praktijk brengt, ligt
het accent op ‘Planet’. “Het ketenbe-
heer van onze grondstoffen is goed
georganiseerd, zodat we onze plan-
nen om onder Milieukeur te gaan
werken konden uitvoeren. Daardoor
leverde deze P ons het meeste resul-
taat op”, verklaart de bierbrouwer.
De controle van Gulpener Bierbrou-

werij vindt van veld tot fles plaats en
het bedrijf is onlangs overgeschakeld
op groene energie. Momenteel ont-
wikkelt de organisatie een manage-
ment-tool, waarmee zij haar vorde-
ringen op MVO-gebied kan meten.

Communicatie
Les Meilleurs is een groep van tien
aardbeientelers die de uitdaging is

aangegaan om onder Milieukeur te
produceren. “We dachten als sector
al enige tijd na over milieumaatrege-
len, maar de kritiek van milieuorga-
nisaties op het ‘gifkoninkje’ heeft de
plannen versneld”, vertelt Jan Rob-
ben, aardbeienteler en medeoprichter
van Les Meilleurs. Inmiddels heeft de
groep de milieubelasting door
gewasbeschermingsmiddelen ten
opzichte van 1996 met circa 98% ver-
minderd. De oprichting van Les Meil-
leurs getuigt van lef: het initiatief is
een vervolg op het project Aardbei,
Markt en Milieu, dat vorig jaar werd

afgesloten. Uit dit project bleek dat
het moeilijk was de milieuvriendelij-
ke aardbeien naar tevredenheid te
vermarkten. De telersgroep doet veel
aan communicatie over MVO, onder
meer via aanwezigheid op uiteenlo-
pende beurzen. En met succes. “Ons
project heeft als proeftuin gediend
voor de rest van de sector, die inmid-
dels ook de nodige milieuwinst heeft
geboekt”, aldus de aardbeienteler,
tevens actief bestuurslid van CLM en
LTO.

Niet alleen Les Meilleurs, ook het
‘Agrarisch Cultuurgoed’ uit Voorst
hecht veel waarde aan communicatie.
Dit jonge bedrijf, gelieerd aan een
melkveebedrijf, wil een voorbeeld
zijn voor zowel groene ondernemers
als voor ‘gebruikers’ van de groene
ruimte en demonstreert hoe een
gesloten familiebedrijf zich kan
openstellen naar de buitenwereld.
MVO en bewust verantwoord consu-
meren nemen daarbij een belangrijke
rol in. Eigenaresse Marente Hupkes:
“Ik vind dat een bedrijf ertoe moet
doen. Dat betekent niet alleen voed-
sel produceren, maar ook de kwali-
teit van leven verbeteren. We verzor-
gen bijvoorbeeld educatie en er
komen mensen uit zorginstellingen

t én realisme

Conferentie ‘Grensverleggend ondernemen’
De uitreiking van de LNV- en VAI-prijs voor maatschappelijk verantwoord onder-

nemen vindt plaats op donderdagmiddag 26 juni 2003 in het Crowne Plaza

hotel te Scheveningen en wordt gekoppeld aan de conferentie ‘MVO in interna-

tionaal perspectief: grensverleggend ondernemen’. Tijdens deze bijeenkomst

schetst Ella Vogelaar, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever, de

relatie tussen MVO en de internationale economie. Tevens presenteren de geno-

mineerde bedrijven zich aan het publiek, waarna zowel een jury- als een

publieksprijs wordt uitgereikt. Daarnaast wordt het boek ‘Grensverleggend

Ondernemen’ gepresenteerd, waarin journalisten van landelijke kranten en

ondernemersbladen en vertegenwoordigers van de agrarische sector hun visie

geven op MVO. Aanmelding is mogelijk tot en met 30 mei 2003.

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

Alle genomineerden zien MVO als de

enige manier om als bedrijf op den duur

te overleven



met keurslager Antoine van Baars
stapte hij in het initiatief ten tijde van
de varkenspest in 1997.

Alle genomineerden zien MVO als
de enige manier om als bedrijf op
den duur te overleven: “Wij geloven
dat consumenten ons uiteindelijk
afrekenen op hoe wij omgaan met
leefomgeving en voedselveiligheid”,
zegt bierbrouwer De Gulpener. Aard-
beienteler Robben beaamt dat: “Wil
je als bedrijf meerwaarde bieden in
een overvolle markt, dan moet je je
positief onderscheiden van de rest.”

Hobbels nemen
De vijf ondernemers zijn het er over
eens dat MVO niet alleen een kwestie
is van lef en creativiteit, maar ook
van doorbijten. Robben: “Veel onder-
nemers willen direct winst zien,
maar voordat MVO rendement ople-
vert, moet je de nodige hobbels over-
winnen. Zo was het moeilijk draag-
vlak voor onze plannen te creëren bij

afzetorganisaties. We benaderen nu
als telersvereniging zelf de markt, in
goed overleg met afzetorganisaties.
Ook zijn we vaak aangelopen tegen
plotselinge veranderingen in de
regels voor gewasbeschermingsmid-
delen.”

Voor Rutten zijn problemen met
regelgeving herkenbaar: “In de
Nederlandse wet stond niets over
hop, waardoor wij niets mochten
doen aan bemesting of bestrijdings-
middelen. Via brieven aan de over-
heid hebben we daar uiteindelijk
beweging in gekregen. Tot die tijd

hebben we ons gehouden aan de
regelgeving in België, twee kilometer
bij ons vandaan.” 

Geen marketingtruc
Volgens Tax en Rutten moet MVO ver-
weven zijn in de totale organisatie. “Je
moet het écht willen en het niet zien
als een marketingtruc. Bovendien gaat
MVO pas leven binnen het bedrijf als
je het integraal toepast. Dus niet
alleen duurzaam produceren, maar
ook Max Havelaar-koffie aanbieden,
recycled papier in het kopieerapparaat
leggen en veiligheidsschoenen met
Milieukeur aanschaffen”, motiveert
Rutten. Tax beaamt dat: “Als directie
moet je alert blijven. Je moet niet
alleen continu het gedachtegoed uit-
dragen, maar er ook voor zorgen dat
je mensen aanneemt die passen bin-
nen de bedrijfsfilosofie.”

Dé voorwaarde voor succesvol
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen is volgens de vijf onderne-

mers een gezonde dosis zelfkennis:
het inzien en erkennen van je sterke
én zwakke kanten. “Het werkt alleen
als de plannen passen binnen je
bedrijf en de consument er behoefte
aan heeft”, zegt Van Helvoort.
Groenteveredelaar Tax is het daarmee
eens: “Je moet eerst bedenken wat je
primaire bedrijfsdoelstelling is en
van daaruit aan de slag gaan.” Vol-
gens Hupkes moet je in jezelf gelo-
ven, maar tegelijkertijd realistisch
blijven: “Je hoofd mag best in de
wolken zijn, maar blijf met je voeten
in de klei staan.” ■
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PERSONALIA

Laurus
H.J. Stoter, lid van de hoofddirectie
van de Edah en Konmar Supermark-
ten, is daarnaast nu ook verantwoor-
delijk voor de aansturing van Konmar
Superstores. H.C.J.M. Castelijns,
eveneens lid van de hoofddirectie,
stuurt Super De Boer aan. De wijzi-
ging houdt verband met een even-
wichtiger verdeling van de werkdruk.
Het Super De Boer-managementteam
wordt op korte termijn versterkt.

Productschap Tuinbouw
De Task Force Marktontwikkeling
Biologische Landbouw heeft met
steun van het Productschap Tuin-
bouw een nieuwe ketenmanager
Groenten en Fruit aangesteld in de
persoon van Kees Rijnhout (39). In
het verleden was hij onder andere
directeur van groothandels- en
exportbedrijven in de AGF-sector.

Jan Dekker
Per 1 maart is Ton Trentelman
benoemd tot commercieel directeur
bij Jan Dekker International. Hij is in
deze hoedanigheid verantwoordelijk
voor de Business Units Food en Cos-
metic Ingredients. Henk Zwier volgt
hem als Business Unit Manager Food
Ingredients.

Key Technology
Beer van den Burg is benoemd als de
nieuwe directeur van Key Technology
BV. Hij wordt belast met de dagelijkse
gang van zaken en de winstgevend-
heid van de dochtervestiging, die fun-
geert als de productie-, verkoop- en
serviceorganisatie voor alle producten
van Key Technology in Europa.

Bakkersland
Per 17 februari is Luc America (46)
aangesteld als commercieel directeur
bij Bakkersland Nederland BV. Hij
volgt Hans van de Lest op die Bak-
kersland inmiddels heeft verlaten.
America zal leiding geven aan het ver-
koopteam van Brood & Bake-off dat
zowel de retailmarkt als de buiten-
huishoudelijke markten (Out of
Home) bedient.

NIZO
Dr. Gerrit Smit, hoofd van de afdeling
Flavour, Nutrition and Ingredients bij
NIZO food research, is benoemd tot
professor ‘Molecular Flavour Science’
aan de Universiteit van Wageningen.
Deze nieuwe verbinding tussen con-
tractonderzoek en academia versterkt
de kennis van smaakperceptie en de
toepassingen voor industriële innova-
ties.

Beer van den Burg.

Voordat MVO rendement 

oplevert, moet je de nodige 

hobbels overwinnen

BV Gulpener Bierbrouwerij is onlangs geheel overgeschakeld op groene energie.


