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Impact maken  
met MVO

Marjan Minnesma, directeur Urgenda, 
luidde de noodklok tijdens de MVO Neder-
land-bijeenkomst: “Als we binnen twintig 
jaar geen enorme omslag realiseren, gaat 
het heel, heel lang duren voor de schade is 
te herstellen die het klimaat en milieu nu 
oplopen. Er gebeurt al veel, maar snelheid 
is nodig om de aarde leefbaar te houden 
voor onze kinderen. Veel bedrijven voelen 

7 trends die het MVO-landschap gaan bepalen:
1. Exit fossiel
2. Smart sustainability (technische hulpmiddelen helpen steeds meer)
3. Het potentieel van het teveel (verwaarding van reststromen)
4. Duurzaamheid verkoopt niet (benoem andere thema’s in de marketing, zoals gezond)
5. Revolutie in de handelsketen
6. Duurzaam = dat je lang meegaat
7. Van winst naar waarde

Desemgerstbrood gemaakt met de reststroom bierbostel dat 
gezond, lekker en langer houdbaar is. Het is een ‘echte’ innova-
tie die illustreert hoe met maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (MVO) op alle fronten meerwaarde is te bereiken. Ga 
zoals Gulpener en Bisschopmolen of andere MVO-koplopers 
daadwerkelijk aan de slag, zo luidde de boodschap op het 
Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland. Van ambitie naar 
impact dus. 

Desembrood van bierbostel met twee  
gezondheidsclaims

ambitie voor 2020 achterlaten. Het is het 
doel van MVO Nederland om bedrijven en 
sectoren te verbinden alsook te inspireren 
en versterken om steeds verdergaande stap-
pen te zetten op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Zo telt het 
MVO Netwerk Food & Agribusiness al 
veertig deelnemers.
De nationale ambitie is Nederland wereld-
voorbeeld te laten worden op het gebied van 
circulaire en inclusieve economie. “Onder 
andere uiterlijk 2030 klimaatneutraal zijn of 
eerder als het kan”, stelde Willem Lageweg, 
directeur MVO Nederland, tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Klimaatneutraal ondernemen is een van de 
drie impactgebieden. Daarnaast is geen 
afval (de circulaire economie) en ‘iedereen 
telt en doet mee’ (de inclusieve samenle-
ving) van belang, aldus de directeur. Hij 
presenteerde daarbij de zeven trends die het 

Directeur van de Gulpener 

Bierbrouwerij Jan-Paul Rutten 

vertelde hoe MVO is verweven 

in het DNA van het bedrijf. 

Eigenaar van de Bisschopsmo-

len Frank van Eerd is altijd op 

zoek naar innovatie.

deze urgentie nog niet.” De Urgenda-direc-
teur sprak van “veel ambitie maar te weinig 
impact”. Ze deed dan ook een klemmend 
beroep op bedrijven en iedereen om de 
daad bij het woord te voegen.

Klimaatneutraal uiterlijk 2030
MVO Nederland startte vorig jaar het 
Ambitie 2020-platform op de eigen website. 
Bedrijven kunnen hier de MVO-ambities 
van andere organisaties lezen en hun eigen 
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‘Het is een luchtig, mals      
 desembrood met ook nog   
 een laag zoutgehalte’

Het brood van bierbostel was een van de vele presentaties van MVO tijdens het Nieuwjaarsevenement. Inzet: het bierbrood 

met daarachter desem, bostel, spelt en andere ingrediënten.
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MVO-landschap gaan bepalen (zie kader). 

De trends zijn tot stand gekomen op basis 

van onderzoek onder bedrijven die het 

voortouw nemen in MVO. Die duurzame 

koplopers worden radicaler en talrijker en 

realiseren meer impact met succesvolle 

businesscases, signaleerde Lageweg.

MVO-koploper Gulpener
Een van de duurzame koplopers die het 

podium betrad, was Jan-Paul Rutten, direc-

teur van de Gulpener Bierbrouwerij. MVO 

zit in het DNA van deze brouwerij. Zo 

komen de grondstoffen, inclusief de hop, uit 

de directe omgeving, wordt van de hopbel-

len weer papier gemaakt en ga zo maar 

door. Ook is er aandacht voor de mens. Alle 

63 medewerkers hebben hun eigen visite-

kaartje met daarop ‘vrije brouwer’. “Als we 

over een paar jaar moeten investeren in een 

nieuw brouwhuis zullen we energetisch ook 

stappen zetten”, voegde Rutten toe.

Bierbrood
Gulpener is ook betrokken bij het ‘bier-

brood’ van de Bisschopsmolen. Deze bak-

kerij gebruikt bierbostel in het desem-gerst-

speltbrood en geeft met deze reststroomver-

werking invulling aan de ‘het-potentieel- 

van-het-teveel’-trend (zie kader). Eigenaar 

van de Bisschopsmolen Frank van Eerd is 

altijd op zoek naar vernieuwing. Dit keer 

werd hij geïnspireerd door wetenschappers 

die vertelden dat gerst naast haver een van 

de twee granen is met een gezondheids-

claim voor betaglucaan. Rutten was enthou-

siast: “Wij kruipen graag in de tank voor 

een paar emmers bostel”, lacht hij. Het 

brouwproces van Gulpener is essentieel, 

onderstreept Van Eerd. “Denk bijvoorbeeld 

aan de temperatuur van wortkoken. Dat 

geeft de bostel die wij nodig hebben.”

De Bisschopsmolen maakt van de binnen-

gekregen bostel desem. “Belangrijk daarbij 

is dat brouwers ‘eigen gist’ hebben. Dat ken-

nen wij als bakkers niet”, aldus Van Eerd. 

Het ‘bierbrood’, dat zonder broodverbeter-

middelen in 24 uur wordt gemaakt, bevat 

25% (gerst)desem. Dit maakt twee gezond-

heidsclaims mogelijk: die voor een ver-

hoogd vezelgehalte (het brood bevat twee 

keer zo veel vezels als volkoren- of bruin-

brood) en de claim voor betaglucanen. 

“Daarmee is het een gezond brood dat ook 

lekker is. Het is een luchtig, mals desem-

brood met ook nog een laag zoutgehalte.” 

Als klap op de vuurpijl is het langer houd-

baar dan vergelijkbaar brood, zo’n twee tot 

drie dagen. “Waarom dit is, weten we nog 

niet”, aldus bakker Van Eerd. “Wel dat het 

hier gaat om een echte duurzame innovatie 

op basis van een technologie van honder-

den jaren geleden”, voegt Rutten toe, verwij-

zend naar het feit dat bierbostel al in de zes-

tiende eeuw werd gebruikt voor brood.

Opschalen
Het project bevindt zich in de pilotfase. Van 

Eerd ontwikkelt zelf de kennis. “Te veel 

bakkers leunen vandaag de dag op hun 

grondstofleverancier.” Hij wil ook proeven 

doen met bierbostel van 

andere biersoorten van 

Gulpener omdat dit tot 

nieuwe smaken kan lei-

den. Nu wordt bostel 

van pilsener gebruikt. 

De vraag zal vervolgens 

zijn hoe dit project op te 

schalen, want bij Gulpener kan men niet in 

de ketel blijven kruipen en bij een grotere 

productie zal het handwerk deels door 

machines moeten worden gedaan. MVO 

Nederland vervult ook hier de rol van ‘ver-

binder’ en is in gesprek met de WUR over 

nieuwe kansen voor het verwaarden van 

reststromen. Van Eerd en Rutten stellen 

hun kennis graag beschikbaar. “Delen en 

samenwerken zijn onderdeel van MVO.” 

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Verdienen met MVO: Uw  
duurzame businesscase
VMT organiseert samen met MVO Neder-

land en Précon Food Management op 23 

april de middagbijeenkomst ‘Verdienen aan 

MVO’. U wordt op weg geholpen naar uw 

(volgende) businesscase waarmee u maat-

schappelijk en economisch succesvol kunt 

zijn. Bedrijven delen ervaringen en de duur-

zaamheidscriteria van de retail en investeer-

ders worden belicht. 

Daarnaast zijn er workshops waar u zich 

kunt verdiepen in de aspecten marketing en 

communicatie, innovatiemanagement, het 

creëren van draagvlak in uw bedrijf en bij 

ketenpartners en financiering.

www.vmt.nl/verdienenmetMVO
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