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AAndAcht voor Mvo zet 

fors door 
De aandacht voor MVO blijft toenemen in zowel 
MKB als grootbedrijf. Een stijgende klantvraag, 
kostenbesparing, grondstoffenschaarste en  
imagovoordelen zijn de hoofdredenen.
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Mvo lijkt crisisbestendig 

De crisis raakt vroeg of laat ieder bedrijf.  
MVO-bedrijven lijken de crisis beter te doorstaan. 
Ook herstellen zij sneller als de terugval voorbij is. 
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Mvo Als kostenpost definitief 

verleden tijd
Bedrijven zien MVO als kostenbesparend, of in 
elk geval als kostenneutraal. Ongeveer een vijfde 
van het MKB kijkt verder. Voor hen is MVO dé 
manier om de omzet te verhogen.  

4
sterke stijging vrAAg nAAr 

Mvo in b2b-MArkt 
Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-
eisen aan elkaar. Het effect reikt tot ver voorbij de 
Nederlandse grens. De stijgende ambities in het 
grootbedrijf slaan over op het MKB.

5
consuMent wil duurzAAM, 
MAAr is steeds kritischer 

De consument is kritisch. Het voldoen aan 
minimale duurzaamheidskenmerken is een basis-
verwachting geworden. Daarom zijn consumen-
ten vaak niet bereid hier meer voor te betalen. 
Bedrijven die extra MVO-stappen zetten, worden 
door nichemarkten wel beloond.

6
energiebespAring: 

topprioriteit bedrijven
Energiebesparing staat bij veel bedrijven bovenaan 
de MVO-agenda. Het is urgent, tastbaar, sluit aan 
bij maatschappelijke verwachtingen en het levert 
geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds 
vaker een strategisch speerpunt. 

7
trAnspArAntie: 

vAn coMpliAnce nAAr innovAtie 
Naast het voldoen aan richtlijnen, komt er steeds 
meer aandacht voor andere vormen van transpa-
rantie over MVO. Door dilemma’s bespreekbaar 
te maken, meer inzicht in de keten te krijgen en 
de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, 
leidt transparantie tot innovatie.

8
people: verAntwoordelijkheid 

terug op de werkvloer 
Steeds meer bedrijven zetten in op mensgericht 
ondernemen en presteren hierdoor beter.  
Medewerkers krijgen meer vertrouwen en  
verantwoordelijkheid. Organisaties worden  
platter en de rol van het management verandert. 

9
internAtionAAl onderneMen: 

Mvo Minder vrijblijvend
Het wordt steeds duidelijker wat internationaal 
MVO voor bedrijven inhoudt en wat er van hen 
wordt verwacht. Nieuwe internationale richtlijnen 
bieden houvast. Bijeffect is een grotere nadruk  
op certificering en controle. 

10
innovAtie: coAlities 
voor duurzAAMheid 

Baanbrekende innovaties gebaseerd op het concept 
van de circulaire economie en nieuwe business-
modellen zijn in opkomst. Samenwerking en  
verrassende coalities spelen hierbij een grote rol.

nieuw AAnbod 
voor pArtners 
voor elk  
wat wils
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versnellen
 
zo’n veertig jAAr nA het 
rApport vAn de club vAn 
roMe wordt duurzAAM-
heid bij het bedrijfs-
leven in hoog teMpo 
een centrAAl theMA. je 
kunt zeggen dAt dit wel 
wAt lAAt is. MAAr je kunt 
deze ontwikkeling ook 
koesteren en hAAr wAAr 
Mogelijk versterken. dAt 
is de lijn wAArop Mvo 
nederlAnd zit. versnel-
len is dAAroM het Motto 
voor de koMende jAren. 

Ik zie drie belangrijke factoren die 
de versnelling kunnen bespoedigen: 
leiderschap, denken in kringlopen en 
sociale innovatie. Van iedereen mag 
tegenwoordig leiderschap worden  
verwacht. Het denken in kringlopen 
zal ervoor zorgen dat we geen afval 
meer produceren en veel zorgvuldi-
ger met grondstoffen en materialen 
omgaan. En sociale innovatie leidt tot 
creatieve coalities en een veel grotere 
betrokkenheid van medewerkers. 
Als we deze drie factoren echt centraal 
gaan stellen, dan worden duurzaam-
heid en rechtvaardigheid de nieuwe 
motoren voor de Nederlandse economie.

Willem Lageweg
directeur MVO Nederland

‘Ik zie drie  
belangrijke  
factoren: leider-
schap, denken in 
kringlopen en  
sociale innovatie.’ 

we zijn het echt 
Mvo NederlaNd 
heeft eeN Nieuwe 
huisstijl
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Greet Prins van Stichting Philadelphia Zorg loopt voorop in mensgericht ondernemen. “Vertrouwen in elkaar 
is essentieel voor een cultuurverandering.” In 2011 is zij uitgeroepen tot Zorgmanager van het jaar. 

speerpunten  
de theMa’s  
voor 2012
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over 
versnelling 
gesproken

vAnzelfsprekend
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10 Mvo-trends in het 
nederlAndse bedrijfsleven
Mvo nederlAnd MAAkte tijdens hAAr nieuwjAArsevent tien 
Mvo-trends bekend. hoofdboodschAp: Mvo is booMing.

lees 

het volledige 

trendrApport op 

www.MvonederlAnd.nl

/trends 
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Mvo nederlAnd 
vernieuwt
de sterk groeiende belAng-
stelling voor Mvo zorgt 
ook bij Mvo nederlAnd voor 
veel dynAMiek. de orgAnisA-
tie is in de Afgelopen jAren 
flink gegroeid en in 2012 
worden diverse vernieuw-
ingen doorgevoerd.  
dAt betoogde directeur 
willeM lAgeweg tijdens zijn 
toesprAAk op de druk  
bezochte nieuwjAArsbijeen-
koMst die op 12 jAnuAri  
werd gehouden.

“De versnelling is nu echt begonnen en dat 
vraagt van MVO Nederland nieuwe diensten 
en activiteiten. Om aan de groeiende vraag naar 
onze kennis- en netwerkactiviteiten te voldoen 
zullen we meer dan voorheen de kosten in 
rekening moeten brengen. Gelukkig blijft de 
relatie met de overheid gehandhaafd. Echter, 
het rijk beperkt zich steeds meer tot concrete 
projecten, dus aanvullende inkomsten zijn steeds 
belangrijker,” aldus Lageweg. Er komen nieuwe 
producten en diensten voor de aangesloten  
partners, er wordt een MVO Nederland  
Academie geïntroduceerd en er worden nieuwe 
netwerken opgezet. Door aan die netwerken 
deel te nemen - en dus met anderen samen te 
werken - kunnen bedrijven hun MVO-doelstel-
lingen gemakkelijker bereiken. Lageweg: “MVO 
versterkt de businesscase en het is daarom 
vanzelfsprekend dat voor diensten die daaraan 
bijdragen ook wordt betaald. Uit een peiling 
onder onze partners blijkt dat de meerderheid 
dit ook zo ziet.”
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nieuwe huisstijl

Jawel! MVO Nederland heeft een nieuwe  
huisstijl. Irenka van den Hout, hoofd  
Communicatie van MVO Nederland:  

“Het onderstreept het open karakter van  
de organisatie. We zijn in zeven jaar tijd  

uitgegroeid van een kennisinstituut tot een 
kennis- en netwerkorganisatie. Voor ruim 1800 

bedrijven en organisaties is MVO Nederland  
inmiddels vanzelfsprekend. Vandaar ook de 

naam van deze krant.” 

 
    

Internationaal MVO in de praktijk  
www.grensverleggers.nl

2
grensverleggers

Internationaal verantwoord ondernemen komt 
met uitdagingen. Daarom volgt MVO Nederland 

zes ondernemers in het buitenland. Ze bloggen 
over de dagelijkse praktijk: van corruptie tot alle-
daagse problemen. Hoe controleer je een Chinese 

leverancier op gemaakte afspraken?  
Hoe krijg je een lading meloenen in Colombia 

zonder oponthoud op het schip? Voldoet Google 
Translate voor het schrijven van een Noors etiket?

3
nog twee jAAr steun voor  

brAncheprogrAMMA
Het succesvolle brancheprogramma van MVO 
Nederland krijgt nog tot 2014 subsidie van de 

rijksoverheid. Met dit programma worden  
brancheorganisaties ondersteund om MVO bij 

hun achterban te stimuleren en te implementeren.
Inmiddels nemen meer dan vijftig branche- 

organisaties aan dit programma deel.

4
duurzAAM beton

Wat is duurzaam beton? En hoe kan de sector 
werken aan een duurzame betonketen? De eerste 
werkgroep van het programma Verduurzaming 
Betonketen presenteerde de antwoorden tijdens 
het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Alle 

andere werkgroepen gaan nu aan de slag om actie-
punten te ontwikkelen per subthema. Bijvoorbeeld 
energieverbruik, grondstoffen, emissie en impact 

op biodiversiteit en ecosystemen.

5
Mvo in de zorgsector

Meer dan twintig partijen uit de zorgsector  
hebben een manifest opgesteld om MVO in deze 
sector bovenaan de agenda te krijgen. Er wordt 

een platform opgericht waarmee een MVO-
actieplan wordt uitgewerkt. Dit platform wordt 

ondersteund door een coalitie van MVO  
Nederland, NIGZ en het Milieuplatform Zorg.

6
gbn verdubbeld

Het Grote Bedrijven Netwerk van MVO  
Nederland kent inmiddels bijna zestig partners 
uit elf sectoren. Dat betekent een verdubbeling 

ten opzichte van een jaar geleden. Deze bedrijven 
streven met elkaar naar een duurzame wereld 
door intervisies, masterclasses en evenementen 

over bijvoorbeeld transparantie, draagvlak en 
schaarste. Het netwerk staat open voor 

bedrijven met meer dan vijfhonderd fte. 
www.mvonederland.nl/GBN

7
Mvo-vrouw vAn het jAAr

Het aantal vrouwen dat actief is op het gebied 
van MVO is de laatste tijd sterk toegenomen. 

Lof Media organiseert daarom dit jaar voor het 
eerst de verkiezing van de MVO-vrouw van het 

jaar. De stembus is geopend! 
www.lofonline.nl/verkiezing2011 

8
één wereldtAAl voor Mvo 

In 2011 zijn belangrijke stappen gezet om MVO 
op wereldschaal te normeren. De OESO-

richtlijnen voor internationaal actieve bedrijven 
werden vernieuwd, er werden algemene 

principes voor de rol van bedrijven op het gebied 
van mensenrechten opgesteld (de zogenoemde 
Ruggie Principles) en de MVO-richtlijn ISO 

26000 kwam gereed. Met elkaar vormen deze 
drie documenten nu één wereldtaal voor MVO. 

9
de norMAAlste zAAk

MVO Nederland, Start Foundation en AWVN 
hebben een nieuw netwerk opgericht voor  

bedrijven die zich sterk maken voor arbeids- 
participatie van mensen die moeilijk een baan 

kunnen vinden. Onder de naam ‘De Normaalste 
Zaak’ gaat dit netwerk ervaringen delen en  

meer bedrijven stimuleren zich op dit terrein  
in te spannen. 

sliM 
sAMenwerken 
sinds onze oprichting 
stAAt initiAtief duurzAMe 
hAndel (idh) sAMen Met 
hAAr pArtners in de 
hoogste versnelling. 
we zijn in korte tijd 
gegroeid tot een 
orgAnisAtie die in twAAlf 
sectoren sAMen Met 
honderden bedrijven, 
MAAtschAppelijke 
orgAnisAties en 
overheden wereldwijd 
AAn verduurzAMing vAn 
hAndelsketens werkt.

Daarbij staan natuurbehoud en  
armoedebestrijding centraal. Essentieel 
voor een duurzame toekomst van de 
wereld; en die van het bedrijfsleven. 
Want met de verwachte concurrentie-
strijd om grondstoffen is efficiënter en 
verantwoordelijk produceren een harde 
economische noodzaak. 

‘Mijn wens voor 
2012 is dat 
wij samen met 
u en al onze 
partners ook in 
2012 slim zullen 
samenwerken om 
duurzame handel 
wereldwijd verder 
te versnellen en 
op te schalen.’
Ook steeds meer kleine bedrijven  
realiseren zich dat. In onze workshop 
lieten MKB-bedrijven zien hoe zij 
door slim samenwerken invloed  
uitoefenen op hun hele handelsketen, 
en zo effectiever en duurzamer  
produceren. Mijn wens voor 2012 is 
dat wij samen met u en al onze  
partners ook in 2012 slim zullen 
samenwerken om duurzame handel 
wereldwijd verder te versnellen en  
op te schalen.

Joost Oorthuizen
directeur IDH

‘Voor ruim 1.800 
bedrijven en 
organisaties is 
MVO Nederland 
inmiddels 
vanzelfsprekend. 
Vandaar ook de 
naam van deze 
krant.’

‘MVO versterkt 
de businesscase 
en het is daarom 
vanzelfsprekend 
dat voor diensten 
die daaraan bij-
dragen ook wordt 
betaald. Uit een 
peiling onder onze 
partners blijkt dat 
de meerderheid dit 
ook zo ziet.’
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Sterke GroeI MVo In 2011
in 2011 is de aandacht voor Mvo bij het Nederlandse bedrijfsleven sterk toegenomen. 
dit blijkt uit gegevens van het onderzoekbureau eiM. Meer dan 60% van het MkB meldt 
dat men op enigerlei wijze met onderdelen van Mvo aan de slag is. ook Mvo Nederland 
signaleert groei en goede resultaten. het aantal aangesloten bedrijven nam in 2011 
met bijna 500 toe naar ruim 1.800. de bij Mvo Nederland aangesloten bedrijven zijn 
over het algemeen positief over hun resultaten. toch eist ook de recessie in deze kring 
haar tol. enige tientallen bedrijven moesten hun relatie met Mvo Nederland beëindigen 
vanwege financiële problemen of bedrijfssluiting. Toch waren de bij de MVO Nederland 
aangesloten bedrijven over het algemeen positief over hun resultaten.

tranSParantIe
Hoe kunt u als ondernemer bekendheid  

geven aan uw MVo-prestaties? 
en welke effecten heeft transparantie  

op uw bedrijfsvoering en uw  
innovatief vermogen? 

duurZaaM InkoPen
door bij elke inkooprelatie of – 

transactie MVo-eisen te stellen kan 
veel duurzaamheidswinst worden 

geboekt en tevens de eigen 
concurrentiepositie worden versterkt.

MenSGerIcHt onderneMen
denk aan leiderschap, 

sociale innovatie, 
arbeidsparticipatie en het 

nieuwe werken. 

speerpunttheMA’s 
Mvo nederlAnd 2012

in 2012 ondersteunt Mvo Nederland bedrijven op al deze  
terreinen met, praktische tips, kennisdossiers, trainingen,  

praktijkvoorbeelden en het delen van ervaringen. 

1 2 3

‘Van Gansewinkel Groep heeft 
als visie ‘Afval bestaat niet’, 

onze strategie is rechtstreeks 
gekoppeld aan de mondiale 

grondstoffenschaarste. Samen 
met partners willen we kringlopen 

sluiten. Dat is in 2011 goed gelukt. 
Zo hebben we ons eigen Cradle 
to Cradle-kantoorpapier op de 

markt gebracht en verschillende 
terugname- en recyclesystemen 
opgezet met partijen als Philips, 

Auping en Luxaflex. We willen meer 
van dergelijke Cradle to Cradle-

samenwerkingen aangaan. Het 
netwerk van MVO Nederland komt 

hierbij goed van pas.’
Frank Janssen 

directeur corporate communicatie Van Gansewinkel Groep



Niet zómaar een fiets.

overschie
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de ooit kleine groep Mvo-
pioniers is gegroeid tot 
een brede beweging vAn 
uiteenlopende bedrijven 
die Mvo oppAkken in hun 
bedrijfsvoering. dAAroM 
koMt Mvo nederlAnd Met 
een nieuw AAnbod. voor  
elk wAt wils. 

Het nieuwe partnerprogramma van MVO 
Nederland sluit beter aan bij de uiteenlopende 
behoeften van partners. “De tijd dat iedereen die 
met MVO bezig was, automatisch een pionier 
was, is voorbij”, aldus Inge van Disseldorp, 
marketeer bij MVO Nederland. “Tegenwoordig 
bedienen we een mix van koplopers en bedrijven 
die nog aan het begin staan van hun MVO- 
ontwikkeling. Het nieuwe partnerprogramma 
geeft ze de tools om de zaken op te pakken die  
ze zelf het belangrijkst vinden. Want elk bedrijf  
is anders, en aan die diversiteit willen we  
tegemoetkomen.”

trAnspArAntie en inzicht
Partners willen MVO steeds dieper in hun 
bedrijfsvoering verankeren, en ze vinden het 
belangrijk om daar transparant over te zijn. Dat 
blijkt uit de partnerevaluatie van 2011. Daarom 
heeft MVO Nederland twee gereedschappen 
ontwikkeld: een online positioneringstool en 
een vernieuwd, verbeterd online partnerprofiel. 
Van Disseldorp: “De positioneringstool geeft 
bedrijven inzicht in hoe ver ze zijn op de deel-
gebieden van MVO die voor hen relevant zijn. En 
met het nieuwe partnerprofiel kunnen bedrijven 
hun MVO-prestaties delen met de buitenwereld. 
Onze ervaring leert dat de bedrijven die het 
meest open zijn, ook hoog scoren op vertrouwen 
en waardering. En daar plukken ze de  
commerciële vruchten van.”

trAinen en netwerken
Het nieuwe partnerprogramma besteedt meer 
aandacht aan netwerken en trainingen – twee 
belangrijke versnellers van maatschappelijk  
verantwoord ondernemen. Van Disseldorp:  
“Wil je MVO vanzelfsprekend maken in je 
primaire processen, dan heb je niet langer genoeg 

nieuw AAnbod voor 
pArtners in 2012

aan een MVO-manager die de kar trekt. 
Iedereen moet mee! De MVO Nederland  
Academie biedt daarom zowel specialistische  
als generieke trainingen aan die professionals  
snel up to speed brengen. Niet alleen voor de  
managementlaag, maar juist ook voor de  
werkvloer.” De netwerken die MVO Nederland 
faciliteert, bieden bedrijven juist de kans om  
van elkaar te leren en gemeenschappelijke  
doelen te bereiken. Het programma  
Verduurzaming Betonketen is een goed voor-
beeld: twintig partijen uit de sector werken 
samen om onder andere de footprint van de  
keten terug te dringen. Van Disseldorp: “De  
deelnemers in dit netwerk zijn soms directe  
concurrenten van elkaar. Maar ze zien allemaal 
ook het gezamenlijke belang en de urgentie.  
We komen ook met nieuwe netwerken voor 
andere sectoren of voor speciale MVO-thema’s. 
Daar verwachten we veel van, want samen- 
werking biedt de beste kansen op het versnellen 
van maatschappelijk verantwoord  
ondernemerschap.”

groene groei
vno-ncw beschouwt 
duurzAAMheid Als 
een belAngrijke 
drijvende krAcht voor 
de econoMie vAn de 
toekoMst. 

Daarom is VNO-NCW actief 
betrokken bij tal van duurzaamheids-
initiatieven. Zo zijn we mede-onder-
tekenaar van de Green Deal tussen 
het huidige kabinet en de samenleving 
en hebben wij recent een ambitieus 
convenant gesloten op het gebied van 
biodiversiteit. Daarbij werken we steeds 
vaker nauw samen met organisaties als 
MVO Nederland, Stichting Natuur en 
Milieu, IUCN en De Groene Zaak. 
Met hen delen wij de overtuiging en 
ambitie dat Groene Groei ons land  
veel kansen biedt. Het leveren van 
bijdrages daaraan is een essentieel 
onderdeel van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen anno 2012. 

Bernard Wientjes
Voorzitter VNO-NCW

‘Zo zijn we mede-
ondertekenaar 
van de Green 
Deal tussen het 
huidige kabinet en 
de samenleving 
en hebben wij  
recent een ambi-
tieus convenant 
gesloten op het 
gebied van  
biodiversiteit.’

Allereerst bedAnken wij onze sAMenwerkingspArtners: idh, vno-ncw en Mkb-nederlAnd 
MAAr ook zonder de overige pArtijen wAs het nieuwjAArsevent lAng niet zo geweldig geweest

ook universiteit eindhoven en tendris solutions: bedankt!

Radicale  
vernieuwing 

“Vergroenen over rechts is de enige  
oplossing om onze welvaart en welzijn in 

stand te houden. Dat betekent  
voor mij radicale vernieuwing in de 

omgang met dieren (vegetarisch, graag), 
radicale oplossingen voor het klimaat-  
en energievraagstuk, vol inzetten op 

technologische vernieuwing, superieur 
onderwijs en stoppen met ouderwets  
links-rechts gezeur. De planeet is nu  

te kwetsbaar om aan mediocre denkers 
en kleine politici over te laten.” 

Jort Kelder

Tienduizend 
mangobomen
“In Haïti werd ons door Oxfam  

uitgelegd welke issues gepaard gaan met 
het importeren en exporteren van  

goederen wereldwijd. Toen viel het  
kwartje: dit is een enorme crisis.  

Het heeft ons aangezet tot het schrijven 
van een aantal politieke songteksten.  
We compenseren de CO2-uitstoot van  

de productie en distributie van ons  
album A Rush of Blood to the Head. Er 
staan nu tienduizend mangobomen in 

India. De bomen geven fruit voor lokale  
handel en consumptie.”

Chris Martin - Coldplay

Op 12 januari is de MVO Nederland Academie 
gelanceerd. Hiermee inspireert MVO Nederland 
een grote groep mensen: professionals én  
organisaties; van de bakker om de hoek tot de  
directeur van een multinational. De inspiratiegids 
van de MVO Nederland Academie geeft een  
indruk van het brede aanbod: van basis- 
trainingen over diverse MVO-thema’s tot sessies  
met spraakmakende bedrijven en experts. 
www.mvonederland.nl/academie

Iedereen wil 
een waggie

“Het zijn meestal de bedrijven aan de  
top die genieten, maar wij zelf ook,  
jep, iedereen wil een waggie. En dat  

veranderen is zeker geen makkie.  
Het klimaat verandert en mensen  
praten amper. Het is alsof we vast  

zitten aan een zwaar anker.”

Ali B. – Rap ‘Dit gaat fout’


