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Duurzaam inkopen 
waarmaken

Je kan geen autoritje maken of Wakker 
Dier confronteert ons indringend met het 
beklagenswaardige leven van die goedkope 
plofk ip. Retailers worden aangesproken 
afscheid te nemen van de kiloknaller ten 
faveure van het welzijn van de kip. De 
sector lijkt schoorvoetend aan die wens 
tegemoet te komen; de Kip van Morgen 
ziet het licht en over de as van de media 
vertaalt dit concept zich door in de keten. 
Een voorbeeld van hoe een sector op een 
reactieve manier een zeer bescheiden draai 
maakt. Een voedingsmiddelenbedrijf werkt 
echter liever vanuit de eigen visie aan duur-

Boek bestellen 
Duurzaam ondernemen waarmaken belicht ontwikke-
lingspaden die beschrijven hoe bedrijven bij het vorm-
geven van duurzaam ondernemen verschillende fasen 
door lopen. In het boek worden inter venties gepresen-
teerd hoe bedrijven van de ene naar de andere fase 
schakelen. Ook komen case studies aan de orde van 
Unilever, Bavaria, FrieslandCampina en Albron. In 
2013 was de uitgave genomineerd voor manage-
mentboek van het jaar. Het boek is te bestellen via 
www.duurzaam-ondernemen.nl.

Wanneer voedingsmiddelenbedrijven hun inkoop gaan 
verduurzamen, doen ze er goed aan zich te bezinnen op 
hun visie. Willen ze zich indekken tegen kritiek en met 
een gedragscode kunnen aantonen dat ze gehoor geven 
aan de roep van de buitenwereld? Of streven ze naar een 
gezamenlijk proces van continu verbeteren? Op deze 
principiële keuze zou de route gebaseerd moeten zijn. 

gedragscode op te stellen, waarvoor meestal 
OESO-richtlijnen, de ISO 26000-richtlijn of 
eventuele branchespecifi eke certifi ceringen 
de bron zijn. De leverancier wordt gevraagd 
te tekenen en de naleving wordt afgewik-
keld door audits of self-assessment. Voor-
deel is dat aantoonbaarheid geregeld lijkt. 
Het gevaar dreigt echter dat echte verduur-
zaming stagneert omdat strikt aan de voor-
waarden van bijvoorbeeld een certifi caat 
wordt vastgehouden, zonder te streven naar 
aanvullende verbeteringen. Tweede risico is 
dat de gedragscode der mate algemene be-
palingen kent dat er geen echte doorwer-
king van uitgaat, er geen verandering 
plaatsvindt en ze niet de samenwerkings-
relatie tussen afnemer en leverancier ver-
sterkt en verdiept. Hoe zorgen we er dus 
voor dat de spreekwoordelijke Kip van 
Morgen ook overmorgen nog smaakt? 

Dilemma’s delen 
Bij de actieve fase gaan bedrijven met hun 
strategische leveranciers samen op zoek 
naar duurzaamheidsopgaven in de hele 
keten vanuit het besef dat een continue 
verbetering in het belang is van de toe-
komstbestendigheid van die hele keten. 
Niet uitsluitend de aantoonbaarheid van 
duurzaamheidsprestaties staat dan cen-
traal, maar het gezamenlijk belang 
prevaleert. 
Dilemma’s worden gedeeld en er wordt
besproken wat de afnemer kan doen om 
de duurzaamheidsinspanningen van de 
leverancier mogelijk te maken. In plaats 
van contracten voor de korte termijn kun-
nen bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken 

zame ketens. Onder twintig bedrijven is 
voor het boek Duurzaam ondernemen 
waarmaken een studie verricht. Daar 
zijn vier arche types (zie fi guur 1) uit 
ge destilleerd hoe bedrijven duurzaam 
ondernemen en in kopen benaderen: 
inactief, reactief, actief of proactief. 

Aantoonbaar
Inactieve bedrijven laten duurzaam in-
kopen links liggen. Wettelijke duurzaam-
heidseisen worden afgedekt en daarmee is 
de kous af. Reactieve bedrijven gaan een 
stapje verder. Zij kiezen er vaak voor een 
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Fase-> Inactief Reactief Actief Pro-
actief

Voldoen aan wet Voldoen aan wet
Gedragscodes 
Risico gedreven

Voldoen aan wet
Gedragscodes 
Risico gedreven
Ketensamenwerking
Kansen gedreven

Voldoen aan wet
Gedragscodes 
Risico gedreven
Ketensamenwerking
Kansen gedreven
Branchesamenwerking
Waarde gedreven

Benadering duurzaam inkopen ->

Figuur 1: Benadering duurzaam inkopen over fasen van duurzaam ondernemen (Bron: Duurzaam ondernemen waarmaken, 

Van Tilburg, Van Tulder, Francken, Da Rosa, 2012)

worden gemaakt voor de lange termijn, 
waardoor een leverancier weet dat inves- 
teringen gehonoreerd zullen worden.  
Daar is een dialoog voor nodig tussen 
duurzaamheidsmanagers en betrokken  
in- en verkopers. 
Het kiezen van de belangrijkste leveran- 
ciers en stromen die worden ingekocht,  
kan het beste op basis van een welover-
wogen risicobenadering. Bij welke stromen 
liggen de belangrijkste risico’s voor zowel 
bedrijf als samenleving, gelet op lokale  
omstandigheden en duurzaamheidsissues? 
Het beloont de leveranciers die  bereid zijn 
met klanten samen te werken om gedeelde 
issues aan te pakken. Arbeidsomstandig- 
heden op plan tages ver overzee zijn zo’n  
typisch issue. 
De bovenste trede is voor de proactieve  
bedrijven. Zij zoeken de samenwerking  
verticaal én horizontaal. Zij steken de hand 
uit naar branchegenoten om een gezamen-
lijke aanpak te formuleren. In gesprekken 
met leveranciers zal immers soms blijken 
dat duurzaamheidsinspanningen niet haal-
baar zijn als slechts één afnemer hen dat 
vraagt. Echt leidende bedrijven stappen dan 
over het commerciële kortetermijnbelang 
heen om gezamenlijk slagkracht te maken. 
Zij creëren coalities die de sector en bran-
che als geheel toekomstbestendiger maken. 

Voorbeelden 
Een voorbeeld is het overleg tussen  
producenten en afnemers van palmolie, 
inmiddels zo’n tien jaar ge leden. Palm- 
olieplantages in Azië werden toen al  
geassocieerd met grootschalige ontbossing 
en slechte arbeidsomstandigheden. Omdat 
palmolie zoveel goedkoper en veelzijdiger 
is dan andere plantaardige oliën, kozen 
Unilever en retailer Migros liever voor de 
proactieve aanpak – een coalitie smeden  
en investeren in een gedragen oplossing  – 
dan voor het vervangen van palmolie  
door iets anders. Samen met de Maleise 
producentenassociatie WWF en de  
Deense raffinadeur AAK werd in 2002  
de basis gelegd voor de Roundtable on  
Sustainable Palm Oil (RSPO), inmiddels 
een club van meer dan 1.700 leden en  
wereldwijd de leidende standaard voor 
duurzame palmolie. 
Aan dat succes heeft een aantal factoren 
bijgedragen. Het is allereerst een initiatief 
van ketenpartners: producenten, verwer-
kers, handelaren afnemers en retailers  
ontwikkelden een gezamenlijke benadering. 
Daarnaast is het geen besloten industrie-
club, maar besluiten ngo’s en banken ook 
mee. Verder is niet gekozen voor een gou-
den standaard die alleen de beste bedrijven 
zouden kunnen adopteren.  

Meer krediet 
Recente voorbeelden van bedrijven die met 
elkaar om de tafel zijn gegaan om de factor 
duurzaamheid in de keten beter te regelen: 
Sustainable Beef, het initiatief van enkele 
grote vleesproducenten; het leiderschap van 
enkele elektronicabedrijven om te komen 
tot een Conflict Free Sourcing Initiative; de 
inzet van enkele grote bedrijven om voed-
selproductie en ontbossing te ontkoppelen 
– de Tropical Forest Alliance. 
Actief initiëren van dergelijke programma’s 
en daarin participeren vrijwaart een onder-
neming natuurlijk niet van kritiek van de 
buitenwereld. Dat bewijst bijvoorbeeld de 
recente betichting door de BBC aan het 
adres van Unilever dat er mensonwaardige 
arbeidsomstandigheden op theeplantages in 
India voorkomen, waar ook voor Unilevers 
theemerken wordt geteeld. Tegelijkertijd 
heeft een onderneming die zich al jaren  
gecommitteerd inspant, middels het Sustai-
nable Living Plan, met ook aantoonbare  
resultaten, op zo’n moment aanmerkelijk 
meer krediet dan een onderneming die 
duurzaam inkopen links laat liggen.  

Uitdaging
Echte verduurzaming door voedingsmidde-
lenbedrijven is verbinding leggen tussen de 
verwachtingen van de consument en die 
van de leveranciers. Het is de uitdaging om 
deze verwachtingen systematisch te trace-
ren en door te vertalen in een toekomstbe-
stendig duurzaam inkoopbeleid. Dat lukt 
alleen als er vooral op samenwerking wordt 
gestuurd en wederzijdse belangen kunnen 
worden benoemd en gerespecteerd. Het is 
de opgave voor duurzaamheidsmanagers 
om met hun inkopers en de accountmana-
gers van de leverancier tot een gedragen 
proces van continue verbetering te komen. 

• ROB VAN TILBURG, HIDDE VAN  

KERSEN •

Rob van Tilburg, leading professional duurzaam  

onder nemen Royal HaskoningDHV, auteur Duurzaam 

ondernemen waarmaken; rob.van.tilburg@rhdhv.com;  

H. van Kersen, adviseur duurzame supply chains, info@

hiddevankersen.com 


