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MVO verbetert 
prestaties
Duurzaam ondernemen vraagt om ambitie

ambitie in maatschappelijk verantwoord ondernemen is nodig. 
het gaat niet om ‘less bad’ maar om ‘more good’. Kortom, af van 
een defensieve benadering. en waarom ook niet? met mvO valt 
te verdienen.

De circulaire economie is noodzaak, 
betoogde Michel Schuurman van MVO 
Nederland: “Niet alleen raken de grondstof-
fen op, maar de tijd is voorbij dat we de stij-
ging van de grondstoffenprijzen opvangen 
door meer efficiëntie. Bovendien is het een 
gezondheidsvraagstuk.” Schuurman gaf aan 
dat kringlopen vooral kleiner moeten: “Nu 
is recycling laagwaardig. In plaats van 
terugbrengen tot grondstoffen moeten we 
componenten hergebruiken.” Uiteindelijk 
kan een circulaire economie de BV Neder-
land €7 miljard per jaar opbrengen en 
50.000 nieuwe banen, becijferde TNO.

Wat is al MVO?
Ook Jumbo heeft waardering voor bedrij-
ven die duurzaamheidsinitiatieven nemen. 
MVO-manager Van Lieshout riep levens-
middelenproducenten op om met ideeën te 
komen. “Wij willen er werk van maken en 
duurzaamheid inzetten om ons te onder-
scheiden.”
Zuivelfabriek De Graafstroom speelt met 
haar assortiment in op de vraag naar onder-
scheidende producten. Want niet alleen 
Jumbo, maar steeds meer retailers nemen 
MVO mee in hun leverancierskeuze, erva-
ren Henri van der Hel en Theo Knöps van 
de zuivelproducent. Daarbij is er een directe 
link tussen MVO en gezondheid. Bij De 
Graafstroom leidde een gezonde innovatie 
– kaas met een laag vet- en zoutgehalte – tot 
procesontwikkeling en ook tot besparingen 

Dat er door duurzaam ondernemen daad-
werkelijk geld is te verdienen, viel te beluis-
teren op de middagbijeenkomst die VMT 
samen met MVO Nederland en Précon 
Food Management op 3 juni in Woerden 
organiseerde. Naast financieel voordeel is er 
winst te behalen door meer betrokkenheid 
van de medewerkers, efficiënter produce-
ren, innovatief ondernemen en door meer 
transparantie en betere communicatie, wat 
leidt tot vertrouwen van de klant.

MVO inkoopvoorwaarde retail
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen 
(MVO) wordt voor de retail steeds meer 
een voorwaarde. “Al is het een heel mooi 
product voor een uitstekende prijs, voldoet 
het niet aan onze MVO-inkoopvoorwaar-
den, dan is het een ‘no go’”, onderbouwde 
MVO-manager van Jumbo Cindy van Lies-
hout het belang van MVO om producten in 
de schappen van de tweede grootste super-
markt van Nederland te krijgen. Jumbo 
bevraagt haar toeleveranciers over de her-
komst van de producten. Er wordt een 
managementsysteem ontwikkeld om de 
risico’s te ondervangen. Daarbij wordt van 
de leveranciers van de eigen merk-produc-

ten geëist dat minimaal aan de inkoopvoor-
waarden voor duurzaamheid wordt vol-
daan. Van andere (toe)leveranciers wordt 
op dit terrein objectief bewijs verwacht. 

MVO-ambitie en onderscheiden
Van Lieshout gaf aan dat Jumbo nog in de 
eerste fase van MVO zit, namelijk risicoma-
nagement. Uiteindelijk doel voor bedrijven 
en organisaties moet zijn duurzame waar-
decreatie, vertelde Willem Lageweg, direc-
teur MVO Nederland. De stappen die na 
risicomanagement moeten worden gezet 
zijn gericht op kostenreductie en efficiency 
en marketing en innovatie (zie figuur 1), 
om uiteindelijk uit te komen op “groen en 
sociaal met een nieuw businessmodel”, 
aldus Lageweg. 
John van Rooijen van GEA Grenco gaf een 
voorbeeld van dit nieuwe model. Als leve-
rancier van koeltechniek heeft GEA Grenco 
de ambitie om aan het einde van de levens-
duur – na zo’n 25 jaar – het product terug te 
nemen en opnieuw in te zetten. “Zo creëer 
je waarde voor iedereen. Het partnership is 
dan niet meer het traditionele leverancier-
afnemermodel en vraagt om andere finan-
ciering.”
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in de weiproductie. Voor 2014 is de doel-
stelling de CO2-footprint te verlagen, zodat 
MVO nog meer oplevert. 
De zuivelfabriek heeft het MVO-beleid 
vastgelegd en een vijfjarenplan opgesteld. 
“Belangrijk is eerst te bekijken welke MVO-
activiteiten al zijn uitgevoerd zonder dat dit 
als MVO is betiteld”, spraken de managers 
uit ervaring. Daarnaast raden zij aan niet te 
veel projecten tegelijk te starten. De 
gemaakte stakeholdersanalyse is vertaald 
naar kansen waar geld mee is te verdienen. 
Ook de interne stakeholder staat bij De 
Graafstroom nadrukkelijk in de kijker. 
Bewustwording voor MVO bij de medewer-
kers creëren, was het startproject dat samen 
met Précon werd opgezet (1). Inmiddels 
staat MVO standaard op de agenda in alle 
overleggen, naast HACCP en kwaliteit, 
aldus Knöps. 

Vermarkten MVO-thema’s
De expliciete vraag vanuit de retail ‘Wat 
doen jullie aan MVO?’, leverde Aarts Con-
serven een grote order op. “Een prijsver-
schil van 30% werd aan de kant geschoven 
toen bleek dat onze asperges een MVO-
gecertificeerd product zijn”, vertelde pro-
ductiemanager Giel Krutzer. Aarts Conser-
ven kostte het zo’n tien jaar om in de MVO-
ambitie van kostenreductie en efficiëntie te 
gaan naar marketing en innovatie. Evenals 
bij De Graafstroom was hier de constate-
ring dat het bedrijf al bezig was, maar het 

geen MVO noemde. De expeditie Food & 
Agribusiness waaraan bij MVO Nederland 
werd deelgenomen, plaatste een en ander in 
het juiste perspectief (2). De issue-matrix 
van ISO 26000 (37 thema’s binnen 7 MVO-
principes) maakte het proces inzichtelijk. 
Ervaringsdeskundige Pierre Hupperts, part-
ner The Terrace, stelde daarbij dat er een 
balans moet zijn tussen intern en extern. 
Intern gaat het om het proces, het product 
en integriteit. Extern omvat MVO marke-
ting en communicatie. Hij gaf het advies bij 
het vermarkten van MVO keuzes te maken. 
“Kies voor een paar cruciale thema’s die 
voor jouw bedrijf relevant zijn en waar je 
onderscheidend in kunt zijn. Die zet je ‘in 
de voortuin’. Op de andere, zeg maar, 33 
issues is het toereikend een voldoende te 
scoren.”

MVO is ketenaanpak
MVO is een ketenaangelegenheid. “Hoe 
krijg je de keten die voor je ligt zo ver dat 
zij op een duurzamere manier gaat produ-
ceren?”, vroeg Hupperts. Hij ervaart dat het 
met een bepaalde snelheid gaat: “Heb je 
grotere ambities dan moet je de pas inhou-
den of zelf initiatief nemen en om partijen 
heengaan of individueel spelers zoeken.”
Jumbo wil de (toeleverings)keten verkorten. 
Volgens Van Lieshout is dit mogelijk door-
dat de retailer geen acties kent, met bijbe-
horende pieken en dalen in de vraag, maar 
een constante vraag als gevolg van ‘every 

Vertrouwen verdienen
Het vertrouwen van de klant genieten heeft 
(indirect) ook alles te maken met verdienen 
met MVO. Wat verwachten klanten van 
voedselveiligheid? Hoe het vertrouwen in 
uw producten versterken met transparante 
communicatie? In de MVO Expeditie  
Voedselvertrouwen, verzorgd door MVO 
Nederland en Précon Food Management, 
ontwikkelt de deelnemer een plan van aan-
pak voor het eigen bedrijf. VMT-abonnees 
krijgen korting. Aanmelden voor 30 juni.
Informatie: Gerard Teuling, G.Teuling@
mvonederland.nl of George Zuidgeest, 
Gzuidgeest@precon-food.nl.

Figuur 1.  

van risicoma-

nagement naar  

waardecreatie.

day low prices’. “Zitten er schakels in de 
keten die geen toegevoegde waarde bieden, 
dan halen we die er tussenuit.”
De biologische keten kent haar eigen  
dynamiek, vertelde Ronald van Marlen, 
directeur stichting EKO keur en eigenaar 
Timeli. Integriteit is hier zeer belangrijk. 
Met Précon is een aanpak ontwikkeld waar-
mee bedrijven gestructureerd typische pro-
duct-risico’s, landenrisico’s en integriteitsa-
specten in de eigen supply chain kunnen 
beoordelen (1). Het gaat om de risk assess-
ment tool Biokap 2.0, waarmee residuen 
worden gemonitord. De tool is in te passen 
in het eigen voedselveiligheidssysteem. 

refereNties

1.  Précon food management,  

informatie: http://bit.ly/ubcu9D

 2.  mvO-Nederland  

-  Korting voor vmt-abonnees op de mvO expedi-

tie food & agribusiness: http://bit.ly/1pll49N

    -  mvO Netwerk food & agribusiness:  

gerard teuling, g.teuling@mvonederland.nl

• Carina Grijspaardt-Vink •
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