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Geld verdienen  
met MVO
‘Zonder duurzaamheid nooit zo groot als nu’

maatschappelijk verantwoord ondernemen: steeds meer bedrij-
ven doen het, maar wat levert het eigenlijk op? peter van der 
linden, marketing- en salesmanager van redbeans koffie en 
Nadie Winde, projectmanager mVO bij Bidvest Deli Xl, vertellen 
over hun ervaringen. Drie voorwaarden om uiteindelijk geld te 
verdienen met mVO.

aan de boeren dan normaal.”
Bidvest Deli XL helpt zijn leveranciers waar 
het kan om aan zijn MVO-voorwaarden te 
voldoen. “We sturen onze leveranciers vra-
gen die gebaseerd zijn op ISO 26000. We 
onderscheiden drie niveaus: MVO-beleid, 
MVO-intern en MVO in de keten. We heb-
ben dan ook nog een vierde niveau met 
specifieke vragen voor bepaalde product-
groepen”, legt Winde uit. Op al die niveaus 
kunnen de leveranciers punten scoren. Het 
gemiddelde aantal ligt tussen de 1300 en 
1400, de maximaal te behalen score is 2400. 
“We kijken altijd hoe we de leverancier 
hierin kunnen ondersteunen. Gaan ze ach-
teruit, dan bekijken we samen hoe we zaken 
kunnen verbeteren. Door het vele onder-
zoek dat we hebben gedaan, geven we ook 
onze klanten – die vooral afkomstig zijn uit 
de foodservice – MVO-advies.”

3.  Gebruik MVO voor je 
imago en om de kwali-
teit van je product te  
benadrukken

Winde: “We doen ons best om zoveel 
mogelijk uit MVO te halen voor ons ima-
go. We presenteren ons graag als MVO-
bedrijf. Maar het is niet alleen imago; ook 
omdat we het zelf belangrijk vinden.” Dat 
Bidvest Deli XL duurzaamheid wil bena-
drukken, valt af te lezen aan het pro-
ductassortiment. “We hebben een verant-
woord assortiment met 4500 producten. 

1.  Neem MVO serieus en  
voer het door in de 
hele organisatie

“MVO zit geïntegreerd in het bedrijf. We 
baseren ons hierbij op de internationale 
richtlijn ISO 26000 en hanteren vijf thema’s: 
ketenverantwoordelijkheid, klimaat en mili-
eu, gezondheid en foodservice en gastvrij-
heid”, zegt Nadie Winde van Bidvest Deli 
XL. Een zelfverklaring ISO 26000 ont-
breekt. Maar Bidvest Deli XL heeft deze 
‘stok achter de deur’ niet nodig; het bedrijf 
neemt MVO uiterst serieus. “We hebben 
geen zelfverklaring; voor ons is het normaal 
hiermee bezig te zijn. We zien daarom niet 
de toegevoegde waarde van zo’n verklaring.”
Naast het aspect kwaliteit, vormt verant-
woord ondernemen het fundament onder 
het zes jaar geleden opgerichte duurzame 
koffiemerk Redbeans, dat een zelfstandige 
werkmaatschappij is van Neuteboom Kof-
fiebranders. “MVO zit in ons DNA”, verze-
kert Peter van der Linden van Redbeans.
“Neuteboom was in de jaren tachtig één van 
de eersten die begon met Max Havelaar en 
zich ging specialiseren in Fairtrade en bio-

logisch gecertificeerde koffie”, zegt hij.
Van der Linden, die voorheen bij Fairtrade 
Original werkte, had een missie met Red-
beans: duurzame koffie uit de niche-hoek 
trekken en mainstream maken. “Het Red-
beans merk is eigentijds en lekker. We 
onderstrepen dat dit de meest duurzame 
koffie is van Nederland. Maar kwaliteit staat 
natuurlijk altijd voorop.”

2.  Betrek leveranciers en  
wees duidelijk wat je  
van hen verwacht

Van der Linden: “De relaties met de boeren 
zijn uitstekend. We betalen hen de hoofd-
prijs (toeslag voor Fairtrade, red.), maar 
daar wil ik dan ook de beste kwaliteit koffie 
voor terug. En als je je leveranciers een goe-
de prijs betaalt, dan krijg je daar ook echt 
een goed product voor terug. Al onze kof-
fiebonen worden handmatig geplukt.” Maar 
het zit natuurlijk niet altijd mee. “De com-
binatie biologisch, Fairtrade en de juiste 
kwaliteit is niet altijd makkelijk. Als er 
schaarste is op de markt, dan zal dat ten 
koste gaan van je marge en betaal je meer 
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Die hebben allemaal een keurmerk, van 
biologisch tot keurmerken over ethische 
handel. Natuurlijk is het onmogelijk dat 
alle producten aan alle keurmerken vol-
doen.” De inspanningen leveren de groot-
handel veel goodwill op. “We krijgen posi-
tieve reacties. Klanten stellen het op prijs 
dat ze bij ons verantwoorde producten 
kunnen krijgen. Er is veel vraag uit de 
markt naar dit soort producten.”
“Duurzaamheid kun je ook als kwaliteit 
presenteren”, zegt Van der Linden van 
Redbeans. Hij is ervan overtuigd: “Biologi-
sche koffi  e is lekkerder door de betere 
kwaliteit bonen.” Maar benadrukt Van der 
Linden: “Dat ons product lekker en mooi 
is, is de belangrijkste boodschap. Duur-
zaamheid mag nooit het enige unieke 
onderscheidende vermogen zijn.” Dat Red-
beans’ koffi  e duurzaam is, blijkt uit de 
woorden ‘fairtrade en organic’ op de ver-

pakking, maar ook de boodschappen 
‘CO2-neutraal’ en ‘aluminiumvrij’ komen 
terug in de communicatie op website en in 
folders. “We willen uitstralen dat we een 
eigentijds en hip duurzaam merk zijn. 
Geen geitenwollensokken-imago.”

Geld verdienen met MVO?
“Als we alleen maar lekkere en kwalitatief 
goede koffie zouden bieden, zonder de 
component duurzaamheid, dan zouden 
we nooit zo groot zijn als nu. Een sub-
stantieel deel van onze afnemers kiest ons 
vanwege onze inspanningen wat betreft 
MVO”, vertelt de Redbeans sales- en mar-

Congres ‘Verdienen met MVO’

mVO moet geen marketingsmoesje zijn, aldus peter van der linden van red-

beans. zo gebruikt het merk composteerbare koffi ebekers (foto), biologische 

suiker en bekijkt het de mogelijkheden van composteerbare koffi everpakkingen.

ketingmanager. “Ik kan geen percentage 
geven. Het is een optelsom van het merk.” 
Uiteindelijk zegt hij: “Het kan een kwart 
van de afnemers zijn. Maar goed, we ver-
dienen inderdaad geld met MVO. Maar je 
moet het wel uitrollen in de keten, het 

echt willen en goed weten te 
borgen.” Van der Linden: “We 
bestaan nu zes jaar en zitten in 
de dubbele groeicijfers en dat 
is deels te danken aan onze 
propositie met MVO als kern-
component. Het verklaart een 

belangrijk deel van ons succes.”
“Ja, uiteindelijk verdienen we geld met 
MVO”, zegt Winde van Bidvest Deli XL. 
Ze verklaart zich nader: “Klanten en leve-
ranciers gaan een samenwerking met ons 
aan voor langere tijd, mede omdat we veel 
doen en kennis hebben op het gebied van 
MVO. We werken samen in een drie-
hoeksverhouding: Bidvest Deli XL, klan-
ten en leveranciers.” Winde: “Ik krijg sig-
nalen vanuit collega’s van sales dat onder 
andere bij aanbestedingen ons MVO-
beleid de doorslag geeft bij klanten. We 
blijven continu bezig ons op dit gebied te 
ontwikkelen. We bekijken scherp welke 
duurzaamheidsthema’s er leven. Nu is 
voedselverspilling een ‘hot issue’.”

• MAURICE DE JONG •

Redbeans en Bidvest Deli XL zijn beide 
partners van MVO Nederland. Het partner-
schap biedt toegang tot een inspirerend 
netwerk waar u ervaringen kunt uitwisselen, 
leert van andere bedrijven binnen en buiten 
de branche, bedrijfsspecifi eke kansen ont-
dekt en samen werkt aan verduurzaming. 
MVO Nederland, VMT en Précon Food 
Management organiseren op 3 juni 2014 in 

Kasteel Woerden het congres ‘Verdienen 
met MVO’. Daar wordt antwoord gegeven 
op de vraag hoe MVO tot betere (fi nan-
ciële) prestaties kan leiden in uw bedrijf.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via  
www.vmt.nl/mvo.
Meer informatie over het partnerschap van 
MVO Nederland via www.mvonederland.nl/
partnerschap.
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Steeds meer ondernemers zijn bezig met verantwoord ondernemen.

‘ We doen ons best zoveel 
mogelijk uit MVO te 
halen voor ons imago’
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