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Woord vooraf 

Maatschappelijk Actief Ondernemen

Eén van de centrale ambities van De Publieke Zaak is om
het publieke debat te activeren en daarmee te bewerkstelli-
gen dat er een open en constructieve discussie ontstaat
over wat er nodig is om onze maatschappij beter te doen
functioneren.

Wij ervaren een breed gedragen behoefte, gedreven
door de snelle ontwikkelingen om ons heen, om de syste-
men en instituties waar onze maatschappij nu op is geba-
seerd, ter discussie te stellen en, waar gewenst, ingrijpend
te herzien. De rol van alle actoren daarin – burger, over-
heid, instituties en bedrijfsleven – verdient een duidelijke
herbezinning met een sterkere focus op doelmatigheid en
menselijke maat.

Dit is geen keuze tussen socialisme of kapitalisme of
enig ander ‘-isme’. Er is in onze ogen geen toekomst voor
enig puur ‘-isme’. Daarvoor is het leven te complex, te in-
teractief en te dynamisch.

De Publieke Zaak heeft zich in eerdere publicaties ge-
richt op de zich wijzigende rollen van overheid en burger.
Deze bundel van essays van zeer verschillende, maar in ie-
der geval prominente denkers en doeners richt zich vooral
op wat de maatschappij mag en kan verwachten van onder-
nemingen.
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Achtergrond: een democratie onder druk

Het welzijn van onze maatschappij wordt bepaald door
een aantal zeer diverse actoren. Elk van deze actoren heeft
ingeboet aan effectiviteit in het succesvol doen zijn van
onze samenleving. We beperken ons tot een paar observa-
ties voor de belangrijkste categorieën actoren/spelers.

De burgers hebben in het algemeen – ondanks vele lo-
venswaardige uitzonderingen – hun gevoel van individue-
le verantwoordelijkheid voor het wel en wee van onze
maatschappij verloren en kijken dan ook vooral naar over-
heid en bedrijfsleven om in al hun behoeften te voorzien.
Daar staat gelukkig tegenover dat ons land zich onder-
scheidt door een zeer groot aantal vrijwilligers/actieve
burgers, maar de betrokkenheid is erg ongelijk verdeeld.

De ondernemingen hebben van oudsher een belangrijke
maatschappelijke functie vervuld op het terrein van sport,
gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. De laatste decen-
nia is hun aandacht in toenemende mate gericht op het
creëren van aandeelhouderswaarde, waarbij ze onvol-
doende recht doen aan hun instrumentele rol in het functi-
oneren van alle belanghebbenden in hun lokale, nationale
en uiteindelijk ook mondiale gemeenschappen.

De instituties zijn veelal niet in staat gebleken – voorna-
melijk als gevolg van snel toenemende schaalgrootte en
tempi van verandering, evenals een herijking van hun
doelstellingen – om in de natuurlijke ankerfunctie die ze
vervulden te voorzien. De ‘ontzuiling’ heeft hierin mede
een belangrijke rol gespeeld.

De politieke partijen hebben hun morele prestige verlo-
ren en bevinden zich nu in de houdgreep van de – in de
praktijk vaak contraproductieve – verkiezingssystemen.
De praktische noodzaak om de partij te ‘profileren’ ten op-
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zichte van andere partijen vormt een belangrijk obstakel
op de weg naar een gezamenlijke praktische oplossing van
onze serieuze problemen.

De overheid heeft taken en verantwoordelijkheden ten
opzichte van haar burgers op zich genomen, die ver haar
vermogen te boven gaan om richting te bieden en volgens
plan uit te voeren. Het laatste decennium is daar weliswaar
sprake van enige kentering en pogingen om taken af te sto-
ten, maar de mediadruk leidt vooral tot nog meer centraal
gestuurde regels en wetten.

De media weerspiegelen onvermijdelijk de ontwikkelin-
gen in de maatschappij en hebben daardoor steeds meer
moeite om de burger te interesseren en een evenwichtig in-
houdelijk perspectief te bieden.

De genoemde problemen zijn verder versterkt door een
snel toenemend wantrouwen tussen de verschillende spe-
lers en zelfs tussen de spelers binnen een categorie. Het bo-
venstaande geeft onvermijdelijk een zeer vereenvoudigde
samenvatting van deze snel veranderende wereld.

Verklaring: een wereld die totaal nieuwe eisen stelt

Een paar ontwikkelingen die helpen te verklaren waarom
onze democratie zo onder druk staat, zijn:

– Een steeds sneller toenemend tempo van verandering
op vrijwel elk terrein, maar in het bijzonder op dat van
de technologie en het gedrag van de burger;

– Een slechting van fysieke en psychologische grenzen,
resulterend in massale mondiale stromen van mensen,
meningen, producten en geld;

– Een daaruit voortvloeiende interdependentie van
mensen, landen, overheden en economische ontwik-
kelingen;
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– Een dramatische schaalvergroting van productie-
 eenheden, ondernemingen en overheidsinvloed op
het dagelijkse leven.

Als een gevolg van al deze ontwikkelingen sluiten onze
modellen voor ondernemingen, overheden en de maat-
schappij in het geheel niet meer aan op de behoeften van
deze tijd. Daarom is er nu een dringende noodzaak tot een
herbezinning op de rol van de voornaamste spelers in
onze maatschappij.

Onvermijdelijk is dit een proces van trial-and-error ge-
baseerd op een diepgaande evaluatie van reële alternatie-
ven die lijken tegemoet te komen aan onze breed gedeelde
ambities ten aanzien van vrede, voorspoed, onderling res-
pect, compassie en vrijheid voor iedereen. Onvermijdelijk
ook zal dit proces in hoge mate ‘bottom-up’ geïnitieerd
moeten worden.

Naar onze overtuiging kunnen en moeten ondernemin-
gen mede een belangrijke rol vervullen in dit proces van
heroriëntatie. Zij beschikken immers over een veel groter
vermogen tot het bewerkstelligen van veranderingen dan
vrijwel elke andere categorie actoren/ spelers door hun be-
reik, organisatie en bovengemiddelde bereidheid tot ver-
andering.

Ambitie: nieuwe visies en ideeën

Vanuit bovenstaande overtuiging hebben wij als bestuur
van de vereniging De Publieke Zaak het initiatief geno-
men om een zeer divers gezelschap van prominente den-
kers en doeners – veelal, maar niet uitsluitend, uit het be-
drijfsleven – uit te nodigen hun visie op en suggesties voor
de toekomstige rol van de onderneming in de maatschap-
pij toe te lichten.
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Wij zijn verheugd dat door velen positief gereageerd is
op onze uitnodiging en wij zijn de scribenten hiervoor
zeer dankbaar. Deze reacties lijken te bevestigen dat dit
thema leeft en actueel is. Onze ambitie is niet om tot een
eenduidige oplossing te komen, maar veel meer om een
open en constructieve discussie op gang te brengen. Wij
hopen dat dit boek daar een nuttige en praktische bijdrage
aan kan geven.

Bestuur De Publieke Zaak
Mickey Huibregtsen
Rutger Koopmans
Marc Koster
Jurriaan Pröpper
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Als vertrekpunt voor discussie is de essayisten bij de uitnodiging tot
schrijven onderstaande tekst aangeboden.

Maatschappelijk actief ondernemen
– Mickey Huibregtsen

In toenemende mate leggen prominente en visionaire on-
dernemers hun schuchterheid af en zetten zij hun onder-
steuning van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’
(mvo) om in een veel actievere vorm van maatschappelij-
ke participatie, die we voor het gemak maar ‘Maatschap-
pelijk Actief Ondernemen’ (mao) noemen. In deze visie
gedragen ondernemingen zich niet meer alleen als oppas-
sende, maar vooral toch als reactieve, burgers/ deelnemers
aan deze maatschappij. Zij benutten hun talenten, krach-
ten en capaciteiten om de zo hoognodige maatschappelij-
ke veranderingen te bewerkstelligen.

Deze participatie vloeit zowel voort uit een steeds drin-
gender beroep vanuit allerlei maatschappelijke sectoren,
als uit heel goed begrepen eigenbelang. Een maatschappe-
lijk actieve onderneming zal namelijk door haar beleid in
de steeds relevantere strijd om de share of mind bij (poten-
tiële) medewerkers, afnemers, overheden en andere stake-
holders een wezenlijke voorsprong veroveren en daar de
vruchten van plukken in de vorm van betere kwalitatieve
en kwantitatieve resultaten. Dit geldt voor de onderne-
ming zelf en voor allen die daarbij betrokken zijn.

Er zijn twee volstrekt complementaire ontwikkelingen
en argumenten die een actieve betrokkenheid van onder-
nemingen bij maatschappelijke ontwikkelingen onder-
steunen.
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Verwachtingen van de overheid

Allereerst is er de feitelijke ontwikkeling in het beleid van
politiek en overheid om in steeds grotere mate de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van haar beleid op de
schouders van de ondernemingen te leggen. Begrijpelij-
kerwijs hebben ondernemingen in het begin hier negatief
– of in ieder geval sterk defensief – op gereageerd. Vaak wa-
ren ze niet overtuigd van het nut van het gekozen beleid,
en veelal ook niet ten onrechte, zoals de huidige acties tot
omkering van het beleid uit de jaren zeventig en tachtig
onderstrepen.

De vele acties van de zijde van de overheid, geholpen
door een kritische pers en vooral toch ook de publieke opi-
nie, hebben ondernemingen bewuster gemaakt van hun
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dit heeft gere-
sulteerd in vele acties, programma’s, gedragscodes en
mooie verslagen met onder meer als resultaat een veel om-
vattender bescherming van en zorg voor het milieu en la-
ter ook het individu. Onvermijdelijk hebben veel van de
maatregelen ook sterk contraproductieve bijverschijnse-
len met zich mee gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van
een minder flexibele arbeidsmarkt

Vooralsnog heeft al deze inspanning echter weinig soe-
laas geboden voor de aanpak van onze centrale problemen,
zoals maatschappelijke samenhang, veiligheid, gezond-
heidszorg en mobiliteit. Eén ding is echter zeker – te meer
nu er een golf van terugtredende overheid door het politie-
ke debat waart – namelijk, dat de stakeholders rond de on-
derneming – medewerkers, klanten, overheden – steeds
meer van de ondernemingen zullen vragen als het gaat om
de aanpak van onze centrale maatschappelijke vraagstuk-
ken.
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Een verstandige onderneming wacht niet af tot haar
weer een nieuwe – niet erg sterk geconcipieerde – taak op
de schouders wordt gelegd. Integendeel: een verstandige
ondernemer probeert altijd het initiatief te houden, om
daarmee invloed op de richting van de te kiezen oplossin-
gen te kunnen hebben. Dat is dus de eerste lijn van logica,
die wijst in de richting van Maatschappelijk Actief Onder-
nemerschap.

Kansen voor de onderneming

Er is echter ook een volstrekt complementaire lijn van logi-
ca, die argumenteert, dat het juist in het directe belang van
de onderneming is om zich maatschappelijk actief en anti-
ciperend op te stellen. Markten, of het nu om die voor me-
dewerkers, klanten, toeleveranciers of andere stakeholders
rond de onderneming gaat, worden immers steeds meer
beheerst door de gevolgen van de Emotionele Revolutie. Na
de Industriële Revolutie en de Informatie Revolutie, waar-
van we ook nu nog de sporen dagelijks kunnen terugvin-
den, wordt het ondernemen namelijk in toenemende mate
beheerst door aspecten met een hoge emotionele inhoud.

Niet voor niets worden honderden miljoenen geïnves-
teerd in de ontwikkeling van een topmerk als ing, Nike,
Philips, Rabobank of Shell om daarmee de consument
voor zich te winnen. Een belangrijk deel van het marke-
tingbudget wordt besteed aan feelgoodassociaties, zoals
sportsponsoring en ondersteuning van goede doelen,
waarbij elke directe relatie met de productkwaliteiten ont-
breekt. Maar niet alleen de consument is gevoelig voor
emotie. In toenemende mate is de kwaliteit van het werk
van personeelsleden afhankelijk van hun emotionele op-
stelling ten opzichte van de onderneming in al haar gele-
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dingen. Medewerkers worden pas echt dat – medewerkers –
als ze daartoe emotioneel geïnspireerd worden. Er zijn
prachtige voorbeelden van ondernemingen en organisa-
ties die aanzienlijk veel meer uit hun medewerkers weten
te halen – tot grote tevredenheid van deze zelf – dan de ge-
middelde concurrent.

De vraag naar het maatschappelijke nut van de onderne-
ming – naast de kwaliteit van het product – wordt dan ook
steeds groter. Veel producten en diensten in een markt met
vrijwel perfecte concurrentie op een mondiale schaal, heb-
ben de neiging – technisch gesproken – commodity’s te
worden. Dat wil zeggen dat ze feitelijk zich in prijs-presta-
tieverhouding niet van de concurrenten onderscheiden.
De emotionele factor wordt dan steeds belangrijker in de
keuze die men maakt om wel of niet bij de onderneming in
dienst te treden, er wel of niet zijn uiterste best te doen,
dan wel het product of de dienst te kopen.

Niet alleen de – potentiële – medewerker en de consu-
ment kijken naar dit maatschappelijke nut, maar ook de
meeste andere stakeholders, waaronder de overheid, heb-
ben sterk die neiging. Ten slotte is er de voldoening van het
inzetten van eigen talenten en kwaliteiten ten behoeve van
een betere maatschappij. Ondernemingen als ing, Philips,
Rabobank, Shell, PricewaterhouseCoopers, tnt en Uni -
lever, die heel specifieke programma’s – centraal en/of
lokaal – hebben opgezet om hun kennis en kunde ten dien-
ste van de maatschappij te stellen, hebben daarin al opmer-
kelijke resultaten geboekt.

Er zijn veel maatschappelijke terreinen waarop onderne-
mingen een nuttige en creatieve inbreng kunnen hebben
en deels dus ook al hebben. Wat te zeggen bijvoorbeeld
van gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, maatschappe-
lijke samenhang, mobiliteit? Allemaal onderwerpen waar
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een nog actievere rol van ondernemingen – indien duide-
lijk getoetst voor hun maatschappelijke integriteit – won-
deren zou kunnen verrichten.

Dit pleit zeker niet voor een maatschappij die door het
bedrijfsleven gerund wordt, integendeel, maar wel voor
een maatschappij die praktisch en verstandig functioneert
en maximaal gebruikmaakt van de talenten, faciliteiten en
het organisatievermogen dat vele ondernemingen te bie-
den hebben. Onze maatschappij heeft dat heel hard nodig.
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Citizen’s Lecture summary 
– Dominic Barton

Throughout history, the structure of companies and the
role of business in society have continually evolved to
meet the demands of the global economy. The seventeenth
century ushered in the first joint-stock company. In the
eighteenth century, the global insurance market was born.
In the nineteenth century, we formalised the rules for
stock exchanges. 

Now, in the twentyfirst century, capitalism must take an -
other evolutionary leap forward to adapt to rapidly chan-
ging conditions in the global economy. Today, capitalism
is under considerable stress, brought on largely by an ex-
cess of short-term thinking. I meet with ceos every day,
and I am struck by the relentless pressure that executives
of public companies feel – from the markets, shareholders
and sometimes their own boards – to deliver short-term
results. In the long-run, this approach is at the expense of
other stakeholder interests and hurts value creation.

For capitalism to thrive, it urgently needs reform in three
areas: moving from quarterly measures of performance to
much longer timeframes; shifting from a narrow focus on
shareholders to a broader community of stakeholders; and
adopting more of an ‘owner-based governance’ model 
aimed at building companies with high longevity.
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Why is this the moment to rethink how capitalism works?
I believe that centuries from now, people will look back at
the next few decades as one of the most significant periods
of transition in human history. This is because of several
huge waves of change transforming the world economy.
The largest and most significant of these shifts is the rapid
shift of economic power from the West to the East and
South. Three billion people in Asia and Africa will join the
middle class by 2030 – a population of new consumers on
a scale we have never seen before. To put that in perspec -
tive, the Industrial Revolution was a thousandth the scale
in terms of speed and number of people affected.1

The second huge shift involves technology. Technological
innovation is advancing faster than management can re -
spond, causing both positive and negative disruptions in
every industry. The scale of this disruption is immense –
the McKinsey Global Institute estimates the annual econo-
mic impact of twelve key technologies at up to $33 trillion
per year by 2025.2 Some of these technologies, such as next-
generation genomics, advanced robotics and 3D printing,
were the stuff of science fiction only a decade ago, but are
now changing the skills needed in the workforce and the
way companies do business. Companies unable to adapt
are being sideswiped by more nimble rivals, a fact that we
can see in businesses’ shrinking lifespans. In the 1930s, the
average s&p 500 company could expect to exist ninety 
years; today, that average is eighteen years.3

1 McKinsey Global Institute. ‘Winning the $30 trillion decathlon:
Going for gold in emerging markets.’ Aug. 2012.
2 McKinsey Global Institute. ‘Disruptive Technologies: Advances
that will transform life, business and the global economy.’ May 2013.
3 McKinsey analysis.
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Growing resource constraints are yet another new chal -
lenge. Those three billion people moving into the middle
class will all want to buy phones, refrigerators and cars,
and will have a significant impact on the need for food,
energy and water. While I am confident that technological
advances will help meet our expanding resource needs, we
are already beginning to reach the limits of human inge-
nuity on that front. For example, if we stay on the current
trajectory of water usage, and even accounting for techno-
logical innovation, demand for water globally will exceed
supply by 40 percent, within two decades.

These shifts will lead to more volatility, more ‘winners and
losers’ and considerable displacement in the world. Busi-
nesses, government and the social sector will need to ‘up
their game’ to ensure humanity thrives throughout this pe-
riod of change and volatility.

The warning signs that the existing capitalist system may
not be fit to address these challenges are already before us.
For one, trust in business, particularly in the West, has
been on a steep decline that accelerated further after the fi-
nancial crisis, reaching record lows. In 1966, when Gallup
first started polling the American public on this issue, that
trust stood at 55 percent. In 2012, it was down to 21 per-
cent. Another warning sign is the rise in income inequality.
In 1970, the top 1 percent of the population in the OECD
countries earned about 7 percent of the income. By 2009,
that top percentile had doubled its share, to 14 percent.
Mean while, the bottom 10 percent slid from having 4 per-
cent of total income to 3 percent.4 Escalation in income

4 OECD. ‘Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising.’ 2011.
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inequality amps up pressure on the system, making people
wonder if capitalism is fair and creates opportunities for
all.

So capitalism’s problems are daunting, no doubt. But there
are things we can do to improve it. I would suggest three
areas in particular on which we should focus. The first is a
shift away from short-term thinking. The current obses -
sion with quarterly performance leads many public com-
panies and their executives to shy away from longer-term,
but more lucrative investments.

Short-term thinking is all around us, particularly in the
West. Surveys indicate that 55 percent of cfos will reject
an investment with a positive net present value if making it
means missing next quarter’s consensus earnings.5 Other
research shows similar myopia. Private companies that go
public invest 2.8 times less after their ipos.6 Stock prices of
public companies regularly have a discount rate that is five
to ten percentage-points too high applied to them, based
on future earnings and dividends achieved.7

These patterns have huge consequences on company per-
formance and on returns for investors over time. They also
have a dramatic impact on economies at large. The McKin-
sey Global Institute estimates that global annual spending
on long-term investment was about $11.7 trillion in 2010.
To achieve moderate economic growth on the order of

5 Graham, John R. et al. ‘Value Destruction and Financial Reporting
Decisions’ (Working Paper). Sep. 6, 2006.
6 Asker, John et al. ‘Comparing the Investment Behavior of Public
and Private Firms’ (NBER Working  Paper no. 17394). Sep. 2011.
7 Haldane, Andrew G. ‘The Short Long.’ 29th SUERF. Brussels, 2011.
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2 per cent to 2.5 percent, that spending should be $18.8 tril-
lion by 2020. In all the discussions about economic trou-
bles in Europe and elsewhere, we often ignore the role of
private-sector investment, even as corporations in Europe
and the u.s. sit on the sidelines with huge amounts of cash
on their balance sheets.

The second area is around who constitute the relevant 
stakeholders for a business. For the past four decades, the
conventional view, first articulated by Milton Friedman,
has been that ‘The role of business is business’; or ‘There is
one and only one social responsibility of business – to use
its resources and engage in activities designed to increase
its profits so long as it stays within the rules of the game.’8
In today’s economy, this single-minded focus is outdated. 

I believe that business needs to remind itself that it re -
quires a ‘licence to operate’ in any community. And it will
only get this licence if its operations benefit that communi-
ty. However, it is important to note that this is not just an is-
sue of corporate social responsibility, but is also good for
business profitability. With growing resource constraints
and global supply chains, large corporations are now fin-
ding their fortunes inextricably linked to those of their lo-
cal communities.

Coca-Cola’s water usage is one such example. The compa-
ny used to use three litres of water to make one litre of
Coke.9 Naturally, this was a challenging proposition for its

8 Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: University
of Chicago Press, 1962.
9 ‘Coca-Cola: In Hot Water.’ The Economist. Oct. 6, 2005.
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operations in areas of India, China and the western United
States that suffer from water scarcity. It was also a problem
that was growing each year. In response, the company has
set up a programme to reduce its water usage and has cut
its consumption from three litres to two.10 Coca-Cola is
doing this because it is a valuable environmental measure,
because it enables it to have bottling plants even in regions
where water is scarce, and because it is good for its bottom
line.

Many other companies have realised that helping local
communities benefits them as well, creating symbiotic re-
lationships. The mining corporation Rio Tinto is passionate
about education in Africa. The company chose that parti-
cular cause because it needs educated people to operate its
machinery and drive its trucks, and the local schools were
unable to supply them in sufficient numbers.11 Or consi-
der what Paul Polman, ceo of Unilever, has been trying to
do since 2010. He set out on a rather outrageous mission:
to double revenues while cutting Unilever’s carbon foot-
print in half.12 The company’s successful work on sustaina-
ble agriculture and strong bottom-line performance sug-
gests Polman’s aspiration may not be so far-fetched. As
business leaders, we have to jettison the idea that sharehol-
der value is all that matters. The question is: how do you
measure the value created for the other relevant stakehol-
ders important to one’s business? On that, we have much
work to do.

10 Coca-Cola. ‘2011-2012 Sustainability Report’.
11 Rio Tinto website.
12 Ashton, James. ‘Chief executive Paul Polman is a boss with more
on his plate than sales figures.’ The Independent. Jun. 8, 2013.
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The third area of reform is around owner-based gover-
nance. Boards spend far too much of their time on fiducia-
ry issues. Surveys by executive-search firms have found
that between 75 percent and 80 percent of directors’ time
is spent on protecting the company from financial risk,
while only 4 percent of public company boards even have a
long-term strategy committee.

Public companies also need more of their directors’ time.
My colleague Conor Kehoe has compared the amount of
time non-executive directors who sit on the boards of both
publicly listed companies and private-equity companies,
spend on those respective duties. He discovered that they
devote double or triple the amount of time to private equi-
ty-related firms than they do to public companies: 54 days
a year versus twelve to twenty days. It is difficult to provide
a lot of input if you are not taking the time. Finally, form
has overtaken function in the boardrooms of many large
corporations. There are plenty of rules and regulations,
checklists and hoop-jumping, but these do not necessarily
translate into potent actions. What we need is boards to
adopt more the mindsets of owners and devote more time
to advancing long-term strategic goals.

The opportunities in front of our world over the next two
decades are immense with the mega-shifts underway, but
so too are the challenges. I believe that capitalism and busi-
ness remains the best way to take billions of people to a
high er standard of living. But business needs to broaden
its role and perspective on society, and take a more long-
term view. One of my Chinese clients put it well when he
said of the twentyfirst century: ‘I think it will be a wonder-
ful century for humanity, if we get through the first thirty
years.’
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Twee races in één dilemma 
– Dick Benschop

Welke rol heeft het bedrijfsleven in de samenleving? Hoe
actief zet je als bedrijf en als individu je talenten, krachten
en capaciteiten in om maatschappelijke vooruitgang te be-
werkstelligen? De verwachtingen rondom een wereldwijd
opererend bedrijf als Shell zijn op dit vlak onverminderd
hoog. En discussies over een maatschappelijke rol mengen
zich bijna vloeiend met onze dagelijkse activiteiten. Ik
krijg daarover geregeld vragen: over milieuprestaties in Ni-
geria, maar ook over nieuwe investeringen in olie- en gas-
ontwikkeling. Past dat allemaal nog wel in het vakje maat-
schappelijke vooruitgang? 

Het zijn interessante discussies, soms ook aangewak-
kerd door mijn politieke verleden. Ik ga die niet uit de weg.
Die vragen bieden mij een kans om beelden te relativeren
en perspectieven te schetsen. Niet met de pretentie om 
iedereen te overtuigen, maar wel om inzicht te bieden in
wat we doen en hoe we dat doen. Natuurlijk op zoek naar
meer begrip en om daarmee het maatschappelijk nut van
Shell beter voor het voetlicht te krijgen.

Miljard mensen in energiearmoede

Shell is een leverancier van energie, en meer dan dat. Maar
laten we bij de basis beginnen. De wereldbevolking groeit
dagelijks met ruim tweehonderdduizend mensen naar cir-
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ca negen miljard in 2050. Dat gaat gepaard met een explo-
sief stijgende vraag naar energie. Niet alleen omdat er
meer mensen zijn, maar ook vanwege het toenemende
welvaartsniveau. 

En dan heb ik het niet over de tweede auto in Nederland,
maar over het eerste licht en een eerste koelkast in een ge-
zin in Azië en gelukkig ook steeds meer in Afrika. Ruim
een miljard mensen leven vandaag de dag in wat ik om-
schrijf als energiearmoede: geen lichtknopje, verwarming,
stromend water of toilet. Bijna drie miljard mensen heb-
ben geen moderne kookvoorziening.

De combinatie van welvaartsgroei voor deze groep en de
algemene toename in wereldbevolking zal leiden tot een
grote toename van de energievraag tot 2050. We weten dat
gelijktijdig een halvering van de co2-uitstoot gewenst is
om zicht te houden op het scenario van twee graden op-
warming. 

Hier hebben we dus een groot maatschappelijk dilemma
waarin de wereld verwikkeld is. Twee parallel lopende
races – de race tegen de armoede en de race tegen klimaat-
verandering. Dit zijn races die we niet tegen elkaar kunnen
uitspelen. We zullen beide moeten willen winnen. We heb-
ben zowel een ‘horizontale’ verantwoordelijkheid (over de
wereld heen nu) als een ‘verticale’ – met toekomstige gene-
raties, te beginnen bij onze eigen kinderen.

Als mondiaal bedrijf ervaren wij deze dimensies elke
dag aan den lijve. Discussies hieromtrent worden boven-
dien heel verschillend gevoerd. Waar in Amerika energie-
onafhankelijkheid hoogtij viert, wordt het onderwerp
energie in Europa vooral gezien als een milieuprobleem,
terwijl het in Azië onlosmakelijk is verbonden met econo-
mische groei en vooruitgang. 

Shell is een commercieel bedrijf. Wij handelen vanuit de
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overtuiging dat een energietransitie onderweg is, maar dat
de wereld nog vele decennia olie en aardgas nodig zal heb-
ben om aan de groeiende mondiale energievraag te vol-
doen. Die paradox kunnen wij niet wegnemen. Wij doen
waarin wij sterk zijn. Met de overtuiging dat we met onze
kennis, producten, dienstverlening en schaalgrootte een
bijdrage kunnen leveren aan de welvaart en het welzijn in
de wereld. 

Aandragen van betere keuzes

Hiermee komen we op de kern van de zaak. Shell be-
schouwt het actief bijdragen aan maatschappelijke voor-
uitgang als volledig verweven met de dagelijkse business.
En in combinatie daarmee zie ik ook drie niveaus in tastba-
re maatschappelijke bijdragen.

Om te beginnen de verwevenheid met het dagelijkse ac-
tiviteitenniveau. In het licht van de armoede-klimaatraces
laten we ons niet onbetuigd waar het gaat om bijvoorbeeld
het aandragen van betere keuzes; een aanhoudende inzet
voor een hogere co2–prijs om energiedragers ingezet te
krijgen die minder koolstofbelastend zijn; zwaarder inzet-
ten op schoner brandend aardgas in plaats van kolen, maar
ook biobrandstoffen en een push om toch co2-opslag van
de grond te krijgen. 

Natuurlijk krijg ik dan wel eens de vraag of we niet ge-
woon moeten stoppen met olie en gas. Maar wie gaat dan
over het groeiende welvaartsniveau aan de andere kant
van de wereld? Shell? Een actiegroep? Alle beschikbare
scenario’s wijzen erop dat de wereld alle vormen van ener-
gie nodig zal hebben om de komende decennia aan de
vraag ernaar te voldoen. Dat zullen we dus op een goede
manier moeten inrichten, met wat ons betreft meer aard-
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gas in combinatie met renewables en zo veel mogelijk effi-
ciënt gebruik van energie. Dat is ‘schoner en groener’. In-
novatie geldt daarbij als de sleutel naar de toekomst. In
2012 investeerden wij 1,3 miljard dollar in r&d, met al-
leen al in ons technologiecentrum in Amsterdam zo’n mil-
joen dollar per dag. Dat kun je alleen maar doen als je een
financieel gezond bedrijf bent. 

Los van de dagelijkse visie noemde ik ook de drie ni-
veaus in tastbare bijdragen als het gaat om de maatschap-
pelijke rol in de samenleving. Een eerste ligt aan de basis
van het bedrijf. Shell heeft zo’n 87.000 werknemers wereld-
wijd, inclusief contractors zelfs zo’n 400.000. Per jaar in-
vesteren wij meer dan dertig miljard dollar in projecten.
Daarbij huren we mensen zoveel mogelijk lokaal in; in
2012 kwam meer dan 90 procent vanuit het land zelf. De
gedachte hierachter is een versterking van de lokale econo-
mie en werkgelegenheid.

Opbrengsten van onze activiteiten gaan grotendeels naar
de overheid in de vorm van belastingen, royalty’s of aande-
len in productie, maar het is ons doel dat ook lokale gemeen-
schappen uiteindelijk baat hebben bij onze activiteiten. 

Maatschappelijke betrokkenheid ervaar ik elke dag

Ik voel me bevoorrecht dat ik leiding mag geven aan meer
dan tienduizend Shell-medewerkers in Nederland. Velen
van hen tonen ook op individueel niveau actieve maat-
schappelijke betrokkenheid. Dat ervaar ik elke dag. 

Mensen die bij Shell werken zijn niet alleen bezig met
economische prestaties, ze werken gedreven aan innova-
ties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de strijd
tegen armoede en klimaatverandering. Daarbij werken ze
vaak nauw samen met collega’s bij overheden, kennisin-
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stellingen, ngo’s en burgers. Niet voor niets staan we bij-
voorbeeld in Nederland al jaren in de top drie van meest
favoriete werkgevers.

Social Investment-programma’s vormen het tweede ni-
veau. Zoals ik al aangaf, staan onze medewerkers midden
in de samenleving, dus ook als bedrijf ben je daar een vast
onderdeel van. Onze activiteiten op het gebied van opspo-
ren en winnen van olie en gas brengen ons bovendien op
de meest uiteenlopende plaatsen in de wereld waar een
goede relatie met lokale gemeenschappen de basis is voor
een goede samenwerking. 

Shell heeft wereldwijd programma’s onder de vlag van
ondernemerschap, verkeersveiligheid alsmede toegang
verschaffen tot energie. In 2012 spendeerden we hieraan
149 miljoen dollar.

Een goed voorbeeld is Shell Livewire; een programma
dat jonge ondernemers ondersteunt en opleidt, en inmid-
dels dertig jaar bestaat. In die periode zijn circa 9000 jonge
entrepreneurs op het gebied van management en planning
getraind. Dit leidde tot zo’n 2500 nieuwe bedrijven.

Een ander voorbeeld zijn de zogeheten GMoUs in Nige-
ria; een verhaal dat wellicht wat op de achtergrond blijft ge-
zien de overheersende milieudiscussies, maar waar de sa-
menwerking met lokale gemeenschappen uitstekend is.
Door de jaren heen heeft de lokale Shell-organisatie daar
geleerd dat een eenrichtingsbijdrage lang niet altijd struc-
tureel bijdraagt. Daarom is overgestapt naar een systeem
onder de naam Global Memorandum of Understanding,
waarbij kennis en financiële steun wordt gegeven aan on-
dernemersplannen waarmee gemeenschappen zelf ko-
men. In 2012 werden op deze manier ruim zevenhonderd
initiatieven ondersteund; een bijdrage die de negatieve spi-
raal werkloosheid-armoede-geweld en oliediefstal helpt te
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doorbreken. Dat noem ik vooruitgang.
De Shell Foundation mag hier niet ontbreken. Een onaf-

hankelijke sustainable development-organisatie die met
vele partners gerichte ontwikkeling biedt; zoals het bren-
gen van eerste energie naar leefgemeenschappen in India,
of steun aan het clean cookstoves-programma dat over heel
de wereld honderd miljoen gezinnen helpt om dagelijks
koken op open vuur minder schadelijk en dodelijk te ma-
ken.

Te groot voor een bedrijf alleen

En dan het derde en laatste niveau. Ik gaf in het begin al
aan: Shell is leverancier van energie, en meer dan dat. In
het verlengde van de genoemde armoede-klimaatraces,
zien wij issues die moeten worden aangepast, maar te
groot zijn voor een bedrijf alleen.

Niettemin wil Shell een leiderschapsrol spelen. De we-
reld is complex en Big Data brengen niet altijd versimpe-
ling. We moeten naar een hoger niveau van samenwer-
king. Internationaal moeten bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties samenwerken om de we-
reld op een goede manier te blijven voorzien van energie.

Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Shell
neemt graag het voortouw bij deze partnerships. We ge-
dragen ons als thought leader en brengen verschillende
partijen bij elkaar om te praten over het energievraagstuk,
en dragen kennis aan, zoals onze New Lens-scenario’s, en
ook over aanpalende vraagstukken als water en voedsel. 

Zo gebruiken we water voor bijna alle vormen van ener-
gieproductie, terwijl energie nodig is voor de behandeling
en het transport van water. En voedselproductie vraagt om
zowel water als energie. Dat vraagt om innovatieve samen-
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werkingsverbanden en kennisdeling, nationaal, interna -
tionaal en sectoroverstijgend. Want de energiesector kan
de vraagstukken omtrent energie, water en voedsel niet al-
leen oplossen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in dna

De wereld zit in twee races tegen klimaatverandering en
armoede. In die races vangen wij bij tijd en wijle stevige pu-
blicitaire tegenwind. Daar lopen we niet voor weg. We we-
ten dat het onlosmakelijk hoort bij het zoeken naar oplos-
singen en het maken van keuzes – en bij de grootte van een
bedrijf als Shell.

Ons uitgangspunt daarbij is dat wij – in de breedste zin
van het woord – op een verantwoorde manier onze rol wil-
len spelen. Dat is een kwestie van ethiek, zoals je thuis de
boel ook op orde wilt hebben. En het is een kwestie van
economische realiteit omdat regeringen, partners, maat-
schappelijke groepen, consumenten en toekomstige werk-
nemers niet anders van een bedrijf verwachten. 

Wie denkt dat sociaal en maatschappelijk verantwoord
ondernemen een modeverschijnsel is of een pr-truc maakt
een ernstige fout. Een bedrijf dat zich buiten de samenle-
ving plaatst, zal daarvoor de rekening gepresenteerd krij-
gen. Bij Shell leeft dat besef al decennia. Het zit inmiddels
verankerd in het dna van de organisatie en onze werkne-
mers. 

Verder lezen:
Conscious Business. How to Build Value through Values –

Fred Kofman 
Voor mij een eyeopener over het nemen van persoonlijk
verantwoordelijkheid.

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 37



38

Getting Better. Why Global Development is succeeding –
and how we can improve the world even more – Charles
Kenny
Een prachtig tegenwicht voor onze reflex tot doom en
gloom.

The new Asian hemisphere. The irresistible shift of global
power to the East – Kishore Mahbubani
Omdat we de gevolgen hiervan blijven onderschatten.

Dick Benschop was in de periode 1998-
2002 staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken in het tweede kabinet-Kok. Zijn ken-
nis van de gasmarkt deed hij op tijdens
zijn werkzaamheden bij Shell Energy 
Europe. Sinds mei 2011 is hij president-di-
recteur van Shell Nederland en vicepresi-
dent Gas Market Development wereld-
wijd.
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Een goede buur 
– Dick Boer

Toen Albert Heijn in 1887 op 21-jarige leeftijd in Oost-
zaan de kruidenierswinkel van zijn vader overnam, wilde
hij een winkel zijn voor iedereen. Dat is 126 jaar na dato
meer dan ooit het geval. Wat begon met de enorme passie
van één man voor kruidenieren, is uitgegroeid tot een van
de 250 grootste bedrijven ter wereld met meer dan 3000
winkels op twee continenten, 225.000 collega’s en een jaar-
omzet van 33 miljard euro. Het Ahold van nu heeft klan-
ten, aandeelhouders, leveranciers, omwonenden en over-
heidscontacten. Ter illustratie, alleen al in Nederland doen
dagelijks miljoenen mensen hun boodschappen bij Albert
Heijn, Etos, Gall & Gall en Bol.com. 

Het is nog niet zo lang geleden dat de aanwezigheid van
voedsel een factor van onzekerheid was in het dagelijks le-
ven van mensen in de westerse wereld. Tot circa 150 jaar
geleden waren we meestal aangewezen op veeteelt en voed-
sel dat we zelf konden verbouwen. Een oorlog of overstro-
ming had ingrijpende gevolgen voor onze voedselvoorzie-
ning. Het betekende verhuizen naar een nieuw gebied,
overstappen op de teelt van nieuwe gewassen of honger lij-
den. Voedsel was geen vanzelfsprekendheid, maar een
zaak van leven of dood. Het stond centraal bij vrijwel alle
handel. 
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Met name in de tweede helft van de twintigste eeuw kwam
hier snel verandering in. De jaren na de Tweede Wereld-
oorlog werden gekenmerkt door forse economische groei
– een nieuwe realiteit. Het Amerikaanse Marshall Plan
bracht geld, goederen en grondstoffen. Landbouw en vee-
teelt namen een vlucht, evenals de opkomst van de indus-
trie. Voor het eerst werd voedsel op grote schaal beschik-
baar voor consumenten. Voedselbonnen en schaarste
maakten plaats voor beschikbaarheid van eten voor ieder-
een en voor supermarkten waar de schappen vol lagen. 

Voeding werd meer dan een basisbehoefte. Dankzij de
overvloed in de Westerse wereld kwam het accent steeds
nadrukkelijker te liggen op gemak en genot. Eten moest
vooral lekker zijn en makkelijk te bereiden. Exotische ge-
rechten en kant-en-klaarmaaltijden deden hun intrede.

Tegelijkertijd maakte Nederland een enorme maatschap-
pelijke omwenteling door. De verzuiling die voor overzicht
had gezorgd, maakte plaats voor een samenleving die sterk
individualiseerde. Kerken en verenigingen, traditionele
ontmoetingsplaatsen, namen in belang af. In een aantal op-
zichten heeft de supermarkt die rol overgenomen. De su-
permarkt is voor veel mensen een belangrijke ontmoe-
tingsplek geworden en speelt een belangrijke rol in onze
gefragmenteerde samenleving. 

Ahold heeft ruim drieduizend winkels in Europa en de
Verenigde Staten en is daarmee een van de grootste retai-
lers ter wereld. Die rol impliceert een grote verantwoorde-
lijkheid. En die nemen we ook. Maatschappelijk verant-
woord of maatschappelijk actief ondernemen is verankerd
in het dna van onze organisatie. Oprichter Albert Heijn
introduceerde lang geleden al de term ‘verantwoord koop-
manschap’. De invulling daarvan evolueert door de tijd
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heen. Ahold streeft ernaar om de trend een stap voor te
blijven en tijdig op de behoeften van klanten in te spelen.
We zien dat er de afgelopen jaren een extra dimensie is toe-
gevoegd aan het verlangen naar gemak en genot: een groei-
ende behoefte aan gezondheid, welzijn en duurzaamheid. 

Als onderneming zijn we in het afgelopen decennium
door diverse fases gegaan, met als meest recente ijkpunt de
lancering van onze nieuwe groeistrategie in 2011: Resha-
ping Retail. We hebben gekozen voor één strategie voor het
hele concern, gericht op duurzame groei. Een van de be-
langrijkste voorwaarden om dat te realiseren noemen wij
Responsible Retailing, dit is onze omschrijving van verant-
woord ondernemen. Responsible Retailing gaat over de
manier waarop we onze activiteiten ontplooien, invulling
geven aan onze waarden en het juiste doen. Het is een inte-
graal onderdeel van onze drie kernbeloften: beter voor de
klant, beter voor de medewerker en beter voor de buurt. 

Een belangrijk onderdeel van die ambitie is om consumen-
ten te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes op
het gebied van gezonde en duurzame voeding. Samen met
leveranciers, maatschappelijke organisaties en de weten-
schap werken we voortdurend aan de ontwikkeling van ge-
zond en duurzaam eten en presenteren dat herkenbaar in
onze winkels. In 2015 moet een kwart van onze Nederland-
se voedingsomzet bestaan uit de verkoop van gezonde pro-
ducten. In 2012 was het aandeel hiervan al 24,3 procent.
Enkele voorbeelden zijn het Het Vinkje (ik kies bewust-
logo) op verpakkingen bij Albert Heijn, diëtisten in onze
winkels in de vs en recent is er een belangrijke stap gezet
met het vermelden van het aantal calorieën op de voorkant
van verpakkingen. 
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Aandacht voor gezondheid beperkt zich echter niet tot de
grenzen van de winkelvloer. Sinds 2006 bieden we op ba-
sisscholen lesprogramma’s aan die we samen met het Voe-
dingscentrum hebben ontwikkeld. Onder de naam ‘Ik eet
het beter’ ontdekken jaarlijks circa 350.000 kinderen hoe
lekker gezond eten is en waar eten vandaan komt. Als we
naar Ahold als geheel kijken hebben we met dit bedrijfs-
brede programma al meer dan één miljoen kinderen be-
reikt. Sinds de zomer van 2012 is Albert Heijn officieel
partner van het Schoolvoetbal, waarmee we kinderen sti-
muleren om aan sport te doen. Ook via Jongeren op Ge-
zond Gewicht (jogg) inspireren we jonge mensen om ge-
zond te eten en meer te bewegen. 

Als we duurzaam willen groeien, zullen we duurzaam
moeten produceren. Ons streven is om in 2015 alle 11.000
eigen merken van Albert Heijn op een meer verantwoorde
wijze te produceren. We zijn hard op weg om die ambitie te
realiseren. Dit jaar is Albert Heijn al uitgeroepen tot de
meest duurzame supermarkt van Nederland. Daar zijn we
trots op, maar het kan en moet nog beter. We zijn gestart
met het vastleggen van standaarden en certificeringseisen
voor gevoelige grondstoffen en producten zoals soja,
palmolie, cacao, koffie, thee, vlees en vis. De productie van
soja en palmolie leidt tot ontbossing. Bij koffie, thee en ca-
cao spelen kinderarbeid en onredelijke lonen een rol. Als
we echt willen verduurzamen, moet de hele keten worden
aangepakt. Dat doen we door van a tot z in kaart te bren-
gen waar onze producten vandaan komen en dat kan na-
tuurlijk alleen worden gerealiseerd door onze langdurige
relaties met onze leveranciers. 
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Als internationale retailer verkopen we dagelijks miljoe-
nen producten van eigen merk. De impact van onze be-
drijfsvoering op het milieu proberen we op alle onderde-
len te beperken. Waar mogelijk reduceren we het gebruik
van elektriciteit, gas en de uitstoot van onze koelinstalla-
ties in onze winkels. Tevens werken we continu aan de effi-
ciëntie van ons transport. We denken zorgvuldig na over
hoe we de totale impact van onze verpakkingen – van
grondstof tot restafval – kunnen verminderen. En ook het
simpele feit dat we bij Albert Heijn plastic zakjes niet lan-
ger gratis aanbieden, scheelt dagelijks zeshonderd kilo aan
plastic afval. In de vs is ons doel om het aantal plastic zak-
ken met één miljard per jaar terug te dringen in 2015. 

Being a good neighbour, zoals de Amerikanen het treffend
noemen, is een verantwoordelijkheid die juist foodretail-
bedrijven aangaat. Wij zitten in de buurt en bepalen mede
het karakter van de buurt. Maar het verwezenlijken van
een fundamenteel betere wereld is een incrementeel pro-
ces. De maatschappij verandert voortdurend en die veran-
deringen proberen we elke dag een stap voor te zijn. Van-
wege onze schaalgrootte zie ik dat kleine stapjes vaak al
een groot effect hebben. Een mooi voorbeeld is dat we de
kassabon in onze winkels niet meer standaard uitprinten.
Dat heeft al ruim 100.000 kilometer aan kassabonpapier
bespaard. En ik word trots wanneer ik kijk hoe onze super-
markten in de vs de buurt er weer bovenop helpen na een
grote natuurramp, zoals de orkaan Sandy die vorig jaar
toesloeg. Onze Stop & Shop-keten was als eerste weer ope-
rationeel en voorzag in de enorme behoefte die ontstaat na
een dergelijke ramp. 
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Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar grote veranderin-
gen teweeg kunnen brengen. In mijn rol als covoorzitter
van het Consumer Goods Forum (cgf) – een wereldwijd
netwerk voor de consumentengoederenindustrie waarin
ceo’s en senior management van ruim vierhonderd retai-
lers, producenten en andere stakeholders uit zeventig lan-
den zijn vertegenwoordigd – zijn we op hoog niveau be-
trokken bij een organisatie die in staat is om wezenlijke
veranderingen door te voeren. Het cgf gelooft in Better
lives through better business en fungeert als een wereldwijd
platform voor kennisuitwisseling en initiatieven op het ge-
bied van opkomende trends, duurzaamheid, gezondheid
en veiligheid, operational excellence en kennisdeling, die
van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de sector
consumentengoederen. Het is een unieke gelegenheid om
op alle niveaus de noodzaak van samenwerking tussen de
leden van het cgf te stimuleren. 

Als ik vooruitblik zie ik twee belangrijke stappen die de
food- en retailindustrie in de nabije toekomst moet maken.
De eerste heeft te maken met onze wens om ‘het goede be-
schikbaar te maken voor iedereen’. Moderne technolo-
gieën bieden zowel de industrie als de consument enorme
kansen. Zo zullen we de voedselketen verder moeten ver-
duurzamen en is nog meer efficiency nodig om duurza-
mer voedsel voor de massa beschikbaar te maken. De con-
sument staat hierin centraal. Welke keuze maakt hij? De
consument beslist uiteindelijk zelf of hij kiest voor gezon-
de en duurzame voeding of niet. Onze rol is om de juiste
informatie te verschaffen waarop de klant zijn keuze kan
baseren. 
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De tweede stap die we moeten zetten, hangt samen met
onze gezondheid. Er zijn momenteel meer mensen te dik
dan ondervoed. Het resultaat is dat het aantal mensen met
lifestylegerelateerde ziektes groter is dan ooit en de zorg-
kosten blijven stijgen. Retailers hebben hier een verant-
woordelijkheid in. We moeten gezamenlijk verder naden-
ken over de toekomst van onze industrie en de rol die wij
kunnen spelen in de gezondheid en het welzijn van mensen. 

In 2050 zullen we wereldwijd negen miljard monden moe-
ten voeden. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over die-
renwelzijn en het uitputten van belangrijke grondstoffen.
Onze industrie moet hierin een balans zien te vinden. Om
daarin te slagen, dienen we met elkaar nog meer funda-
mentele maatregelen te nemen om onze verantwoordelijk-
heden waar te maken – of het nu gaat om het behoud van
water, duurzame productie of obesitas. Aan ons de taak er-
voor te zorgen dat klanten onze producten op de best mo-
gelijke manier gebruiken – voor hun gezondheid, voor de
gemeenschap en voor toekomstige generaties. 

Verder lezen:
Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman
Hamburgers in het paradijs – Louise Fresco
Albert Heijn. De memoires van een optimist – J.L. de Jager

Dick Boer is sinds 2011 ceo van Ahold.
Daarvoor was hij Chief Operating Officer
voor Ahold Europa. 
Voordat Dick in dienst trad van Ahold,
was hij gedurende ruim zeventien jaar
werkzaam in verschillende retailfuncties
bij shv Holdings in Nederland en daar-
buiten, en Unigro n.v.
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3

Goed boeren
– Cees ’t Hart

De rol in en bijdrage aan de samenleving van Friesland-
Campina laat zich het best aflezen uit de kernactiviteiten:
dagelijks voorziet FrieslandCampina één miljard consu-
menten in meer dan honderd landen van voedzame zuivel-
drank, baby- en kindervoeding, kaas, boter, yoghurts en
desserts. Daarbij streeft FrieslandCampina naar een ver-
antwoorde en duurzame productie van zuivel, ‘van gras tot
glas’. Samen met onze leden-melkveehouders (tevens onze
aandeelhouders), medewerkers, leveranciers, klanten en
maatschappelijke partners creëren we op verschillende ter-
reinen shared value; meerwaarde waar FrieslandCampina
leden-melkveehouders, onze klanten én de samenleving
van profiteren.

Passend in de coöperatieve traditie van bijna anderhalve
eeuw. Als zuivelonderneming met bijna 20.000 leden-
melkveehouders streven we naar langetermijncontinuïteit
voor onze leden en laten we ons niet leiden door korte -
termijndenken. Duurzaamheid is daarom een integraal
onderdeel van onze groeistrategie route2020. Niet alleen
omdat steeds vaker consumenten, klanten en de samenle-
ving daarom vragen, maar ook omdat wij onze verantwoor-
delijkheid richting diverse stakeholders serieus nemen, de
continuïteit van onze eigen organisatie willen borgen en
ons verdienmodel weerbaar willen maken tegen toekom-
stige duurzaamheidsuitdagingen. Denk aan schaarste aan
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land, water, grondstoffen, energie en andere natuurlijke
hulpbronnen.

Uitdagingen

We zien drie majeure maatschappelijke uitdagingen waar-
aan FrieslandCampina als zuivelonderneming een rele-
vante bijdrage kan leveren:

Allereerst is er de uitdaging van voedselzekerheid of mis-
schien beter gezegd: nutriëntenzekerheid. In 2030 bestaat
de wereldbevolking uit acht miljard mensen, waarvan de
meerderheid in steden leeft. Dat betekent dat er over ze-
ventien jaar al 50 procent meer voedsel en energie beschik-
baar moet zijn en 30 procent extra schoon drinkwater. Er
ontstaat een enorme behoefte aan voedzame en betaalbare
levensmiddelen die zo duurzaam mogelijk zijn geprodu-
ceerd. Met onze producten kunnen wij voorzien in deze
behoefte.

Een tweede uitdaging ligt in de toenemende vergrijzing
van boeren. Wereldwijd zijn 750-900 miljoen mensen af-
hankelijk van de melkveehouderijsector voor hun voedsel-
voorziening en inkomen. Complete boerenfamilies die
proberen te overleven in de marge van de samenleving.
Wij kunnen helpen door jonge boeren toekomstperspec-
tief te bieden in de regio’s waar we actief zijn, zowel in Eu-
ropa als in Azië en Afrika. Dit doen we niet alleen met
melkveehouders in de eigen coöperatie, maar ook met het
Dairy Development Programme waarbij meer dan 40.000
lokale boeren in de melkveehouderij in Azië en West-Afri-
ka betrokken zijn. Maar bijvoorbeeld ook in nauwe samen-
werking met Agriterra, dat ongeveer 750.000 kleine boe-
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ren helpt in emerging markets. Wij stellen onze specialis-
ten – medewerkers van de onderneming maar ook leden-
melkveehouders – beschikbaar, die vervolgens op tijdelij-
ke basis worden uitgezonden naar projecten van Agriterra.

De derde uitdaging heeft te maken met het verduurzamen
van onze keten en het toegroeien naar een meer circulaire
economie. De toenemende schaarste aan land, water en
andere natuurlijke hulpbronnen dwingt ons om onze CO2-
uitstoot te reduceren, nog efficiënter om te gaan met ener-
gie, water en grondstoffen, duurzame energie op te wek-
ken in onze eigen keten, mineralenkringlopen te sluiten,
mest op te ruimen en natuur en biodiversiteit te bescher-
men. Afval – van food waste in de productieketen tot ver-
pakkingen – moet worden voorkomen en hergebruik ge-
stimuleerd.

Drie grote uitdagingen die we een plek hebben gegeven in
onze corporate purpose en het mvo-strategiehuis. Die cor-
porate purpose of missie legt een stevig fundament onder
het mvo-beleid en geeft concreet aan wat wij onze stake-
holders te bieden hebben en waar wij voor staan. Dat geeft
ook intern richting, overtuiging en inspiratie rond het the-
ma verantwoord ondernemerschap en duurzaamheid. Nu
zijn we bezig om het duurzaamheidsbeleid uit te voeren en
medewerkers en leden-melkveehouders hierbij te betrek-
ken. Ik ervaar dat dit proces op schema ligt maar besef ook
dat er ook nog een aantal fikse uitdagingen is. Binnen onze
cultuur zie je de verandering plaatsvinden en dat stemt mij
positief. Ik denk dat we gezamenlijk met onze leden-melk-
veehouders en medewerkers de business case van duur-
zaamheid aan het bouwen zijn. Als dat lukt dan maken we
daar echt het verschil mee in de markt en in de samenle-
ving.
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Dilemma’s en obstakels

Het internationale karakter van onze coöperatieve zuivel-
onderneming brengt ons veel diversiteit, kracht en kan-
sen, maar het betekent ook dat er tussen de regio’s wat ver-
schillend over mvo wordt gedacht. In Europa staat mvo
met thema’s als klimaat, energie en dierenwelzijn over het
algemeen hoog op de agenda. In Afrika en Azië is duur-
zaamheid minstens zo belangrijk en relevant. Denk aan de
inkoop van duurzame palmolie, soja, cacao, papier en ver-
pakkingsmaterialen dat moet bijdragen aan het behoud
van het tropisch regenwoud, aan verantwoord omgaan
met water, aan training en kennisoverdracht aan lokale
melkveehouders, aan het aanpakken van ondervoeding
onder kinderen of aan het hulp bieden bij rampen samen
met het Rode Kruis: dat is ook verantwoord ondernemer-
schap en duurzaamheid! We werken daarom aan een meer
concrete vertaalslag van onze mvo-strategie naar de loka-
le situatie, zodat mvo voor collega’s in Europa, Afrika en
Azië nog tastbaarder wordt en beter bij hen resoneert. Om
ervoor te zorgen dat mvo een vanzelfsprekend onderdeel
wordt van de taken, verantwoordelijkheden en dagelijkse
werkzaamheden, willen we medewerkers en leden-melk-
veehouders nauwer betrekken bij duurzaamheid. Dus
geen speciale behandeling of afdelingen voor mvo, maar
ervoor zorgen dat dit integraal onderdeel wordt van onze
bedrijfsprocessen. 

Om dit te realiseren, is onder meer geïnvesteerd in trai-
ning en opleiding en hebben we duurzaamheid een plaats
gegeven in het ‘leadership development programma’ voor
enkele honderden senior managers en future leaders op de
business schools IMD en Ashridge. Dat helpt om een beter
begrip te krijgen, collega’s te mobiliseren en nieuwe ideeën
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los te weken. Ervaring leert dat een succesvol mvo-pro-
gramma begint bij de top van de organisatie. Committent
van de directie, het leiderschapsteam en future leaders is
een belangrijke voorwaarde voor succes. De uitdaging is
om het mvo-beleid niet alleen top-down te implemente-
ren, maar ook gebruik te maken van de kracht en bezieling
van de medewerkers door de gehele organisatie heen. Dit
jaar werken we daarom aan een duo-aanpak. Zo laten we
de structuur, doelen, executie en focus van bovenaf landen
in de organisatie en van onderop werken Green Teams per
werkmaatschappij – te beginnen in Nederland – aan con-
crete mvo-activiteiten en nieuwe groene ideeën, met onze
corporate purpose en het mvo-strategiehuis in de hand.

Je wilt de hearts & minds van de medewerkers en leden-
melkveehouders van FrieslandCampina raken, zodat men
het belang van mvo ziet, voelt en erkent. Dat doe je vooral
van onderop, vanuit de grassroots van de organisatie. Maar
tegelijkertijd besef je dat de commitment, marsroute en de
structuur voor mvo-executie vanuit de top georganiseerd
moet worden. Anders gaat het nooit echt werken. Dat is
best een dilemma geweest.

Wat concrete resultaten betreft in de verduurzaming van
onze zuivelketen zie ik een aantal zaken waar we trots op
kunnen zijn. Bijvoorbeeld op ons inkoopbeleid voor duur-
zame landbouwgrondstoffen zoals soja, palmolie, cacao
en verpakkingsmaterialen. We hebben ook nieuwe stap-
pen gezet in de reductie van suiker in onze dranken en zout
in onze kaas. Verder verbeterde de energie-efficiëntie in
onze tachtig productievestigingen met 4 procent, werden
er nieuwe initiatieven gestart voor steun aan kleine boeren
in Azië en Afrika in het kader van het Dairy Development
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Programme en het partnerschap met hulporganisatie Agri -
terra en startte het Foqus planet-programma begin 2012
voor de duurzame melkveehouderij. Onze leden-melkvee-
houders leveren inmiddels 40 procent van de elektriciteit
uit eigen installaties voor windenergie, zonne-energie en
biomassa aan alle Nederlandse productielocaties van de
onderneming. Bij duizend melkveebedrijven is inmiddels
een energiescan uitgevoerd en 74 procent van de leden
past weidegang toe, wat op grote waardering kan rekenen
van de Nederlandse consument.

Uitdagingen voor ons land

Ten slotte, de grootste maatschappelijke uitdaging voor
Nederland. Dat is zonder twijfel het gezamenlijk uitbou-
wen – door overheden, bedrijven, kennisinstellingen en
onderwijs – van een innovatieve, duurzame kennisecono-
mie waar ook zuivel als onderdeel van het agrofood cluster
een sterk en belangrijk onderdeel kan zijn. Een onder-
scheidende kenniseconomie, gebouwd op de sterke pun-
ten van Nederland, die ons als Nederlanders in staat stelt
nu en in de toekomst welvaart te genereren door goed de
aansluiting te behouden op de wereldmarkt en in te spelen
op de groeiende behoefte aan meer duurzame oplossingen
op het gebied van energievoorziening, watermanagement,
voedselproductie, ICT en transport en logistiek. We probe-
ren daar als FrieslandCampina in het topsectorenbeleid,
in regionale initiatieven zoals de Dairy Chain Friesland
dat investeert in zuivelonderwijs, maar bijvoorbeeld ook
in onze samenwerking met kennisinstellingen – vanuit
ons nieuwe Innovatiecentrum op de campus van Wage-
ningen – iets aan te doen en constructieve bijdragen te le-
veren.
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Daar mogen we in visie, beleid, daadkracht en passie
met elkaar best een tandje bijzetten om dit met elkaar te
realiseren. In het belang van de verduurzamingsprocessen
in Nederland en in de wereld, maar ook in het belang van
onze Nederlandse welvaart en ons welzijn.

Verder lezen: 
Duurzaam Ondernemen Waarmaken – Rob van Tilburg,

Royal Haskoning dhv, en Rob van Tulder (Erasmus-
universiteit, 2012) 

De Blauwe Economie. 10 jaar, 100 innovaties en 100 mil-
joen banen – Gunter Pauli (2010) 

Firm commitment. Why the corporation is failing us and
how to restore trust in it – Colin Mayer, Oxford profes-
sor (2013)

Cees ’t Hart is sinds 2009 ceo van de Ko-
ninklijke FrieslandCampina N.V. Hij was
hiervoor werkzaam bij Unilever, onder
andere als ceo Unilever Polen. ’t Hart stu-
deerde sociale wetenschappen in Leiden.
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4

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
het geheel is meer dan de som der delen 

– Frans van Houten

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik in een Neder-
landse krant een oproep las van een lokale bestuurder om
de verlichting langs de snelwegen ’s nachts op bepaalde tij-
den uit te doen. Want, zo redeneerde deze man, op die ma-
nier zou er toch behoorlijk wat op de energierekening van
zijn gemeente kunnen worden bespaard. Dat deze oplos-
sing de veiligheid van de gebruiker van de snelweg in het
geding bracht, daar werd voor het gemak maar even aan
voorbijgegaan. Maar wat mij nog het meest stoorde aan
deze oproep is de kortzichtigheid van de maatregel die
door hem werd voorgesteld.

Het kan ook heel anders, wanneer je niet alleen aan een
kortetermijnoplossing denkt. De nieuwste led-verlich-
ting is namelijk veel efficiënter en vriendelijker voor het
milieu dan de meeste gangbare straatverlichting. Ook de
energierekening van een gemeente of provincie kan dras-
tisch naar beneden wanneer voor led wordt gekozen. En
niet onbelangrijk, zonder automobilisten in gevaar te bren-
gen. Onze led-systemen stellen zich namelijk in op de ver-
keersintensiteit en weersgesteldheid. Als er ’s avonds of
’s nachts minder auto’s op de weg zijn, dan past de verlich-
ting zich daarop aan. Op die manier kun je met efficiënt
energiegebruik een optimale verkeersveiligheid bereiken.

Bovenstaand voorbeeld is in mijn ogen exemplarisch
voor de manier waarop er in Nederland nogal eens naar

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 53



54

maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt geke-
ken. De kortetermijnoplossing wint het daarbij vaak van
de lange termijn en graag zou ik op deze plek een lans wil-
len breken voor wat meer moed, creativiteit en inzet op die
lange termijn. Daarbij moeten alle betrokken partijen el-
kaar opzoeken en ervan overtuigd raken dat wanneer er sa-
men naar langetermijnoplossingen wordt gezocht er voor
iedereen winst te behalen valt.

Een lange traditie van duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, liever nog
spreek ik van duurzaam ondernemen, is voor ons geen
hype of modegril. Het is onderdeel van ons dna en wij
zien het als een noodzaak om in de verdere ontwikkeling
ervan een leidende rol te spelen, vanuit een maatschappe-
lijk, maar zeker ook vanuit een zakelijk perspectief. Dat
doen we al sinds Gerard samen met zijn vader Frederik het
bedrijf in 1891 startte. En met de komst in 1895 van Anton,
de broer van Gerard, kreeg het bedrijf een ondernemer die
in staat was om Philips te laten groeien. De manier waarop
Gerard en Anton met hun eigen medewerkers en hun ver-
schillende stakeholders omgingen, is de basis voor hoe wij
ook nu nog in de wereld staan.

Het Philips van nu is een bedrijf dat streeft naar een ge-
zonde en duurzame samenleving waarbij we in onze mis-
sie en visie hebben vastgelegd dat het onze ambitie is om in
2025 per jaar het leven van drie miljard mensen te verbete-
ren met zinvolle innovaties. En we zijn op de goede weg,
want op dit moment staat de teller al op ruim 1,7 miljard
mensen per jaar, dus die drie miljard moeten we kunnen
halen. En belangrijker nog, het is een inspirerende ambitie
waarvoor onze mensen zich iedere dag graag inzetten om-
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dat ze op die manier een substantiële bijdrage leveren aan
de kwaliteit van de samenleving.

Het is een ambitie die twee dimensies heeft die bij voor-
keur in combinatie worden gebruikt en waarbij wij onze
innovatiekracht ten volle willen inzetten. Allereerst is daar
de sociale dimensie, onze producten en technologieën die
gericht zijn op de gezondheid van de mensen. Daarbij kun
je denken aan medische apparatuur in ziekenhuizen, maar
ook aan huishoudelijke apparaten die het mogelijk maken
om bijvoorbeeld gezond voedsel te bereiden. Dat is een
trend die niet alleen in Nederland maar in de meeste lan-
den om ons heen een grote vlucht neemt. Of producten
voor persoonlijke verzorging, zoals een sonische tanden-
borstel.

Daarnaast is er de ecologische dimensie en daarmee doel
ik op de zogeheten groene producten (producten met een
significant lagere milieubelasting), zoals bijvoorbeeld led-
verlichting of verlichting die gebruikmaakt van zonne-
 energie. Met name in Afrika is daar grote behoefte aan.
Een voorbeeld ter illustratie: we zijn dit jaar samen met de
knvb een project gestart waarbij we op tientallen plekken
lokale voetbalveldjes van deze nieuwe vorm van verlich-
ting voorzien. Door de verlichting worden de dagen langer
gemaakt en dat leidt ertoe dat de veldjes niet alleen ge-
bruikt worden om te voetballen, maar ook een belangrijke
rol vervullen voor de lokale dorpsgemeenschap als een so-
ciale ontmoetingsplaats waar handel wordt gedreven en
kinderen hun huiswerk kunnen maken. In mijn ogen een
prachtig voorbeeld van duurzaam ondernemen waarbij
wij samen met partners naar oplossingen zoeken. Want al-
leen is het vaak veel lastiger om snel iets te bereiken.

Voor een dergelijke, meer duurzame, samenleving is de
overgang van een lineaire naar een circulaire economie
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een noodzakelijke randvoorwaarde. Een circulaire econo-
mie vraagt namelijk om innovaties op het gebied van mate-
riaal-, component- en producthergebruik, alsook om de
bijbehorende businessmodellen. Door materialen effectie-
ver te gebruiken wordt economische groei uiteindelijk
ontkoppeld van het beslag op natuurlijke grondstoffen en
ecosystemen. In zo’n economie kunnen we met minder
grondstofverbruik uiteindelijk meer waarde creëren.

En zoals ik al eerder opmerkte, duurzaam ondernemen
is een kwestie van langetermijndenken. Wij hebben het op
die manier in onze missie en visie vastgelegd en door ons
hele bedrijf verankerd, met concrete doelstellingen daar-
aan gerelateerd. Doelstellingen die ook als zodanig door
onze eigen medewerkers, klanten, partners en andere
stake holders worden herkend en erkend. Want voor onze
eigen medewerkers is duurzaam ondernemen een belang-
rijke engagementfactor. Voor onze klanten, met name in
de business-to-businessomgeving, wordt duurzaamheid
steeds belangrijker. Overheden hebben bijvoorbeeld
steeds vaker zogeheten groene inkoopcriteria. 

Vanuit consumentenperspectief zien we ontwikkelin-
gen bij de zogenaamde millenials, ook wel generation Y, of
digital natives genoemd, geboren in de periode 1981-1995.
Selectie van producten, diensten en aankoop worden
doorgaans online gedaan en naast prijs en kwaliteit speelt
de reputatie van het merk waarvoor gekozen wordt een be-
langrijke rol. Duurzaamheidsaspecten zijn daarbij onder-
scheidend. En onze aandeelhouders vinden het ook in toe-
nemende mate belangrijk dat wij duurzaam ondernemen
terwijl de non-gouvernementele organisaties ons helpen
scherp te blijven en transparant te zijn over de voortgang
van onze duurzaamheidsprogramma’s.

Dit klinkt allemaal goed maar het zou allemaal nog een
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versnelling hoger kunnen. De samenwerking tussen over-
heden en bedrijfsleven is in mijn ogen nog steeds te traag
en wordt onnodig gehinderd door bureaucratie en beslui-
teloosheid. Ook zouden we veel sneller slagen kunnen ma-
ken in het gezamenlijk optrekken met partners in de waar-
deketen op weg naar een circulaire economie in plaats van
de huidige lineaire economie. Die ontwikkeling kan wat
mij betreft niet snel genoeg gaan.

De winst is groot

Want de eventuele winst die we kunnen behalen is groot.
En daarin hebben we allemaal een belangrijke rol te spe-
len. Want met de juiste strategische keuze draagt duur-
zaam ondernemen bij aan zowel het bedrijfsresultaat als
aan de samenleving. Bedrijven kunnen en moeten daarin
hun verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen
om samen op te trekken. En daar is moed voor nodig.
Overheden moeten daarin een flankerend en ondersteu-
nend beleid ontwikkelen. Ook non-gouvernementele or-
ganisaties moeten ons kritisch blijven volgen en commen-
taar blijven leveren op onze activiteiten, dat houdt ons
scherp. En ik denk dat aandeelhouders uiteindelijk een
dergelijk beleid en de resultaten ervan zullen belonen.

Ten slotte, ik ben ervan overtuigd dat het belang van
duurzaam ondernemen in de toekomst alleen nog maar
zal toenemen; de koplopers van nu zullen de winnaars van
de toekomst zijn. Wij gaan dan ook door op de ingeslagen
weg. Wij hebben niet op anderen gewacht en ik raad ook
anderen aan dat niet te doen. Daarbij is het van belang om
goed te kijken hoe je een verschil kunt maken. Duurzaam
ondernemen is een inspirerende reis waarvan veel stake-
holders enthousiast worden en waarbij iedereen op de lan-
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ge termijn iets te winnen heeft. Met als resultaat dat kran-
tenberichten met alarmerende uitspraken van lokale be-
stuurders hopelijk tot het verleden gaan behoren.

Frans van Houten is sinds 2011 bestuurs-
voorzitter van Philips.Van Houten stu-
deerde economie aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam.
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5

Op weg naar een flexibele en duurzame 
arbeidsmarkt die niemand uitsluit 

– Ben Noteboom

Een inclusieve arbeidsmarkt

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk bij
elkaar brengen, dat is ons ideaal. En met ‘zo goed mogelijk’
bedoelen we ook dat we streven naar een ‘inclusieve’ ar-
beidsmarkt. Een ‘inclusieve’ arbeidsmarkt is een arbeids-
markt waarin de hele beroepsbevolking de mogelijkheid
heeft en gestimuleerd wordt om betaald werk te verrich-
ten. Zo’n arbeidsmarkt biedt een raamwerk voor ontwikke-
ling van die beroepsbevolking. Afhankelijk van waar je
bent in de wereld heeft een aantal groepen, waaronder
vrouwen, jongeren, senioren en laaggeschoolde werkne-
mers, geen fulltime of passende baan. Daarom moeten we
deze groepen zo effectief mogelijk mobiliseren, zodat zij
aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dan kunnen ze
profiteren van, en ook bijdragen aan, toekomstige econo-
mische groei. Het ontwikkelen van een ‘inclusieve’ ar-
beidsmarkt is een belangrijk doel van de Europese Com-
missie in de ‘Europa 2020 Strategie’ om arbeidsparticipatie
onder de beroepsbevolking te vergroten. De groeidoelstel-
lingen ‘Inclusief ’, ‘Slim’ en ‘Duurzaam’ omvatten ook doel-
stellingen om het percentage voortijdige schoolverlaters
terug te brengen naar minder dan 10 procent (nu 13,5 pro-
cent) en het percentage mensen in de leeftijd van 30 tot 34
jaar dat een vervolgopleiding afmaakt naar 40 procent (nu
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34,6 procent) te krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat 75
procent van de mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar te-
gen 2020 een baan heeft. Dit percentage is nu 68,6 procent.

Een grote uitdaging voor de toekomst

Dit zijn zeker geen eenvoudig te behalen doelstellingen.
Arbeidsmarkten zullen zich behoorlijk moeten aanpassen
om economisch concurrerend te blijven. Pensioenhervor-
mingen zijn onvermijdelijk en arbeidsmigratie en -pro-
ductiviteit zullen omhoog moeten om de vraag naar ar-
beid te reduceren. Daar komt nog bij dat het in Europa, bij
de huidige economische neergang en de daarmee gepaard
gaande werkloosheid, heel makkelijk is de grote trend van
de langetermijnarbeidsmarkt uit het oog te verliezen, na-
melijk de demografische tijdbom van dalende geboortecij-
fers en vergrijzing in de ontwikkelde landen waar we op
lange termijn mee te maken krijgen. Want de uitdaging
van de toekomstige werkgelegenheid zit waarschijnlijk
niet in het overschot, maar juist in het tekort aan passend
aanbod. In de Verenigde Staten zijn in 2030 wellicht wel 25
miljoen extra werknemers nodig om de economische
groei vast te houden. In Europa krijgen we rond 2050 te
maken met een potentieel tekort van circa 35 miljoen
werknemers (15 procent van de totale arbeidsbehoefte) en
tegen 2020 met een behoorlijke afname van banen in het
middensegment. En ondanks de stijgende werkloosheid
zien we in Europa op deelgebieden nu ook al tekorten. Ar-
beidstekorten en -overschotten van deze omvang kunnen
heel ingrijpende consequenties hebben voor groei, neem
daarbij in aanmerking de kosten voor sociale voorzienin-
gen van een vergrijzende bevolking en daar ligt het recept
voor een economische catastrofe.
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De kwalitatieve mismatch

Grotere arbeidsparticipatie alleen is dus niet voldoende
voor ‘inclusieve’ en duurzame groei. Een groot deel van de
werknemers heeft weinig kans als ze niet beschikken over
de hoogwaardige, sectorspecifieke kennis en vaardighe-
den die steeds vaker door werkgevers gevraagd worden.
Zoals blijkt uit ons onderzoeksrapport ‘Into the Gap: Ex-
ploring Skills and Mismatches’ (2012) is de kwalitatieve
mismatch in vaardigheden en opleidingsniveaus ruim aan-
wezig in de voortdurend veranderende wereld, zelfs met
de huidige hoge werkloosheidscijfers. Richting 2020 zul-
len zowel Europa als de Verenigde Staten te maken krijgen
met toenemende tekorten aan hooggeschoolde arbeid,
vooral in de gezondheidszorg, de wetenschap, enginee-
ring, de bouwsector, de zakelijke dienstverlening, de han-
del en de sector voor reparatie- en herstelwerkzaamheden.
Ondertussen blijft voor het leeuwendeel van de 45 mil-
joen jaarlijkse starters op de arbeidsmarkt – van wie veel
laaggeschoolden uit de zich ontwikkelende landen – inzet-
baarheid een groot probleem. Werknemers in de teruglo-
pende traditionele industrieën en landbouw moeten over
vergelijkbare drempels heen als ze omgeschoold worden
voor banen in opkomende, kennisintensieve sectoren als
IT en de zakelijke dienstverlening. Het is duidelijk dat
deze omvangrijke kwalitatieve discrepantie tussen vraag
naar en aanbod van arbeid een grote verspilling is van ar-
beidspotentieel en een enorme barrière vormt voor echt
‘inclusieve’ groei. Om duurzame economische groei te be-
vorderen, moeten we zowel de kwantitatieve als kwalitatie-
ve arbeidskloof overbruggen. Dit vraagt niet alleen om
een grotere participatie, maar ook om een kwalitatief ver-
beterde participatie, waarbij het meest effectief en effi-
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ciënt gebruik wordt gemaakt van het gevarieerde arbeids-
potentieel.

Onderzoek naar kwalitatieve en kwantitatieve 
mismatches

Als HR-dienstverlener, mondiaal actief in veertig landen,
is Randstad goed bekend met de groeiende ongelijkheid in
de vraag naar en het aanbod van arbeid. Samen met onze
partners van de Universiteit van Amsterdam/SEO Econo-
mic Research hebben we over dit onderwerp een aantal on-
derzoeken uitgevoerd. Het meest recente onderzoek, ‘Into
the Gap’, is een vervolg op twee eerder uitgevoerde onder-
zoeken (‘Mind the Gap’ en ‘Bridging the Gap’), waarin we
de omvang, eigenschappen en oorzaken van de huidige en
toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve mismatches op
de arbeidsmarkt hebben onderzocht. Deze onderzoeken
wijzen op een aantal barrières op weg naar een effectieve
mobilisatie van arbeidspotentieel, waaronder de beschik-
baarheid van informatie over banen en werkzoekenden,
de houding van werkzoekenden en werkgevers, maar ook
onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, de balans tussen
werk en privé en de discrepantie tussen opleiding/training
en de behoeften van de arbeidsmarkt.

Barrières slechten en participatie verbeteren

Het slechten van deze barrières en het verbeteren van de
participatie vereist een aanpak op meerdere fronten. Naast
het verbeteren van wervingsmethoden, hervormen van
training en opleiding en het stimuleren van een attitude
die inclusie bevordert, is het van groot belang dat we de
flexibiliteit en mobiliteit van werkgelegenheid vergroten.

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 62



63

Een flexibeler arbeidsmarkt stimuleert participatie van de
beroepsbevolking, terwijl meer mobiliteit tussen banen,
sectoren en landen leidt tot minder onvervulde vacatures
en een betere match tussen werkzoekenden en banen. Aan
de andere kant wijst onderzoek uit dat de landen die de cri-
sis het beste hebben doorstaan, landen zijn die een goede
balans hebben tussen enerzijds flexibiliteit als antwoord
op onaangename verrassingen en structurele veranderin-
gen en anderzijds maatregelen nemen om werkzekerheid
te bevorderen. Voor ‘inclusieve’ en duurzame groei moet
de hervorming van de arbeidsmarkt dan ook de juiste ba-
lans hebben tussen een verhoogde flexibiliteit en een toe-
name van inkomenszekerheid – het flexicurity-concept.

Aanbevelingen voor een ‘inclusieve’ arbeidsmarkt 
in Nederland

Toegespitst op Nederland vereist het overbruggen van de
toekomstige kloof zowel structurele hervormingen als so-
ciale investeringen. Bij hervormingen denk ik aan de vraag
of de uniforme bescherming die aan alle werknemers
wordt geboden in ons huidige stelsel wel toekomstbesten-
dig is. Heeft de hoogopgeleide schaarse werknemer die
goed voor zichzelf kan zorgen behoefte aan dezelfde be-
scherming als de lager opgeleide werknemer? Ik pleit voor
een meer gedifferentieerde en flexibeler benadering waar-
door maatwerk mogelijk is.

Datzelfde geldt voor arbeidsvoorwaardenvorming. De
ingezette weg van meer maatwerk in cao’s, nu toch nog
vooral gericht op maatwerk voor ondernemingen, moet
versneld en versterkt worden doorgezet richting individue-
le werknemers. Dat maakt ook de weg vrij voor belonings-
systemen waarin niet leeftijd, ervaring en anciënniteit wor-
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den beloond, maar ontwikkeling, productiviteit en toege-
voegde waarde doorslaggevend zijn. Dit draagt wat mij be-
treft bij aan de noodzakelijke mondiale herpositionering
van onze arbeidskosten.

Benodigde sociale investeringen

Een belangrijke sociale investering is het creëren van ba-
nen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De markt voor
de persoonlijke dienstverlening biedt daarbij naar mijn
mening veel mogelijkheden, maar daarbij moet het slim
inzetten van overheidsmiddelen worden betrokken. Om
de arbeidsmarkt goed te laten functioneren moet geïnves-
teerd worden in opleidings- en trainingsvoorzieningen.
Hierdoor worden vaardigheden ontwikkeld, mismatches
voorkomen en bieden we tegelijk een antwoord op de toe-
nemende kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt. Wat
mij betreft moeten we daarbij ook onder ogen durven zien
dat de zogenoemde atypische arbeidsrelatie – een overi-
gens gedateerde kwalificatie van tijdelijk, parttime en uit-
zendwerk evenals zzp’ers – in de toekomst wel eens de
gangbare arbeidsrelatie zou kunnen worden. Dat verlost
ons van veel traditionele waardeoordelen en maakt de weg
vrij om echt de schouders onder vergroting van de arbeids-
participatie te zetten.

Tot slot

Het is zeker niet gemakkelijk de toekomstige uitdagingen
op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Maar zonder een
fundamentele discussie over ons sociaal systeem en onze
sociale investeringen zullen we de ‘inclusieve arbeids-
markt’ niet bereiken. En dat is absoluut noodzakelijk als
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Nederland geen achterstand wil oplopen op de mondiaal
concurrerende (arbeids-)markt die niet meer in te halen is.

Ben Noteboom is sinds 2003 ceo van
Randstad Holding nv. Hij werkt sinds
1993 voor Randstad, daarvoor was hij on-
der andere werkzaam voor Dow Chemi-
cal. Noteboom studeerde rechten aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
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6

We’re all in this together
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
in de 21ste eeuw
– Paul Polman

Introductie

Actieve betrokkenheid van ondernemers bij de maatschap-
pij is het thema waaraan deze publicatie is gewijd. Die keu-
ze kan ik alleen maar toejuichen, want het onderwerp is ac-
tueler dan ooit. Een kanttekening wil ik daarbij wel meteen
plaatsen: persoonlijk voel ik me uiteindelijk toch beter
thuis bij het begrip Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (mvo) dan bij de in deze publicatie gebezigde term
Maatschappelijk Actief Ondernemen (mao). Laatstge-
noemd begrip impliceert immers niet per se verantwoord
gedrag. Een dergelijke opvatting ontslaat mij natuurlijk
niet van de plicht om dan in ieder geval het begrip mvo na-
der te duiden.

Nu wil het geval dat een commissie onder leiding van An-
tony Burgmans – een van mijn voorgangers bij Unilever –
zich nog niet zo lang geleden op verzoek van de toenmali-
ge staatssecretaris van Economische Zaken heeft gebogen
over de implicaties van mvo voor corporate governance in
Nederland. Daarbij kwam ook de kwestie van een werkba-
re definitie aan de orde.

De commissie-Burgmans stelde zich in dezen – na een
grondige inventarisatie – op het volgende standpunt:
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In de kern betekent maatschappelijk verantwoord on-
dernemen niets meer of minder dan ondernemen op een
manier die fatsoenlijk en netjes is en als zodanig door de
samenleving wordt ervaren.

Daarin kan ik mij goed vinden; alle elementen die voor
wat mij betreft van belang zijn in dit kader, komen hierin
terug.

De beschouwing over werkzame begrippenkaders hier-
mee afsluitend, wil ik me in de rest van deze bijdrage voor-
al richten op een aantal zaken betreffende de operationali-
sering van het begrip mvo, want ik ben ervan overtuigd 
– en dat geldt ongetwijfeld evenzeer ook voor De Publieke
Zaak – dat het daar uiteindelijk om draait.

Daarom zal ik allereerst een korte uiteenzetting geven
over de wijze waarop Unilever in de praktijk inhoud pro-
beert te geven aan mvo. Vervolgens zal ik ingaan op de
grote mondiale uitdagingen waarvoor wij staan, waarbij ik
in het licht van oplossingen een grote rol zie weggelegd
voor het bedrijfsleven; ik zal daarbij putten uit mijn recen-
te ervaring als lid van het High Level Panel on the Post 2015
Development Agenda. Ten slotte zal ik een aantal slotop-
merkingen formuleren.

Unilever Sustainable Living Plan

Unilever heeft een lange traditie op het gebied van mvo;
deze dateert al van ver voordat mvo een ingeburgerde
term was. Sterker nog, ook al voordat Unilever als bedrijf
bestond, zat mvo in de genen bij zowel de Margarine Unie
als het Britse Lever Brothers die later de constituerende de-
len zouden vormen van het Unilever concern.
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Voortbouwend op deze traditie presenteerden wij in no-
vember 2010 het Unilever Sustainable Living Plan.

In ons Plan hebben wij drie hoofddoelstellingen vastge-
legd:

Tegen 2020 zullen we meer dan één miljard mensen
helpen in actie te komen om hun gezondheid en wel-
zijn te verbeteren, en de milieuvoetafdruk van de pro-
ductie en het gebruik van onze producten halveren ter-
wijl we ons bedrijf laten groeien. Bovendien streven
we ernaar de levensstandaard van honderdduizenden
mensen te verhogen.

Deze doelstellingen zijn onderbouwd door middel van cir-
ca zestig concrete targets. Over de voortgang doen wij jaar-
lijks publiekelijk verslag.

Waarom kiest een bedrijf als Unilever voor een dergelijke
route; wat is de business case?

Het antwoord is in wezen vanzelfsprekender dan menig-
een soms denkt.

Onze duurzaamheidsstrategie draagt bij aan economi-
sche groei (onze resultaten van de afgelopen periode laten
dat zien); consumenten vragen hier meer en meer om;
idem dito in het geval van retailers.

Bovendien jaagt onze duurzaamheidsstrategie innova-
tie aan, en leidt het veelal tot kostenbesparing.

Ten slotte vormt het een bron van inspiratie voor huidi-
ge en toekomstige medewerkers. Meer en meer kiezen
werknemers ervoor zich te verbinden aan bedrijven waar-
van ze verwachten dat die niet alleen voor eigen groei
gaan, maar zich ook inzetten voor de publieke zaak.
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Ten tijde van de aankondiging van het Unilever Sustaina-
ble Living Plan heb ik benadrukt dat wij allerlei vormen
van partnerschappen nodig zullen hebben om onze doe-
len te bereiken.

Des te meer, omdat we niet alleen kijken naar onze eigen
producten, maar naar de hele value chain, dus inclusief
onze leveranciers en distributeurs en de consumenten die
onze producten gebruiken.

Voor wat betreft het belang van dat laatste blijkt bijvoor-
beeld dat meer dan 85 procent van de milieu-impact van
wassen en douchen plaatsheeft in de zogenoemde consu-
mentengebruiksfase.

Het bereiken van échte gedragsverandering bij consu-
menten is dan ook een van onze grootste uitdagingen.

Wij werken dus met veel partners samen aan de oplos-
sing van verschillende onderwerpen, waaronder overhe-
den (die van Nederland inbegrepen), ngo’s als Oxfam en
het Wereld Natuurfonds, en met andere bedrijven.

Mondiaal doen we dat laatste bijvoorbeeld in het kader
van de World Business Council on Sustainable Develop-
ment (wbcsd).

In de Nederlandse context verdient de Dutch Sustainable
Growth Coalition (dsgc) speciale vermelding. Als het
concept van ‘Nederland Gidsland’ namelijk ooit ergens in-
vulling kan krijgen, is het wel op het terrein van duurzaam-
heid. Diverse van onze bedrijven zijn immers wereldwijd
duurzaamheidsleider in hun sector. Dat is de reden waar-
om een aantal van deze bedrijven, te weten Akzo, dsm,
FrieslandCampina, Heineken, klm, Philips, Shell en Uni-
lever, enige tijd geleden de DSGC hebben opgericht.

Deze coalitie, die onder het (zeer enthousiaste) voorzit-
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terschap staat van Jan Peter Balkenende (Ernst & Young),
richt zich onder meer op het bevorderen van duurzame be-
drijfsstrategieën bij andere ondernemingen. De ratio daar-
voor moge duidelijk zijn: als verduurzaming zich beperkt
tot slechts een aantal spelers, zullen wij als samenleving als
geheel falen in het licht van de mondiale uitdagingen.

Wat nu zijn die mondiale uitdagingen en hoe deze te
adresseren?

High Level Panel on the Post 2015 Development Agen-
da

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de
Millenniumdoelen afgekondigd, waarin doelstellingen voor
2015 werden neergelegd op het gebied van armoede, on-
derwijs, gezondheid en milieu.

Er is reden tot gepaste trots voor wat betreft een aantal
bereikte resultaten: het aantal mensen onder de internatio-
nale armoedegrens is met een half miljard gedaald, en elk
jaar sterven drie miljoen kinderen minder ten gevolge van
armoede.

De laatste twintig jaar hebben twee miljard mensen toe-
gang gekregen tot drinkwater, en er gaan meer kinderen
dan ooit naar school. De reden voor tevredenheid is echter
slechts relatief. Zo gaan bijvoorbeeld nog steeds 1,2 mil-
jard mensen met honger naar bed. Dat is uiteraard vol-
strekt onacceptabel.

In juni 2012 stelde de secretaris-generaal van de Verenig-
de Naties een High Level Panel van experts in om te advise-
ren over een nieuwe ontwikkelingsagenda voor de periode
na het verlopen van de Millenniumdoelen in 2015.

Ondergetekende had de eer uitgenodigd te worden om
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namens het bedrijfsleven zitting te nemen in dit panel, dat
onder leiding stond van de Britse minister-president 
Cameron, de Liberiaanse President Johnson Sirleaf en Pre-
sident Yudhoyono van Indonesië.

Op 30 mei van dit jaar presenteerden we onze bevindin-
gen in een advies getiteld ‘A New Global Partnership: Erad -
icate Poverty and Transform Economies through Sustain -
able Development’. Het advies stelt vast dat het mogelijk,
en noodzakelijk is, om vóór 2030 armoede en honger we-
reldwijd uit te bannen. Dit proces moet onomkeerbaar
zijn.

Daarom moeten we onder meer klimaatverandering en
andere milieuproblematiek aanpakken. Als we dit nalaten,
riskeren we de voortgang op het gebied van armoedebe-
strijding weer teniet te doen. Het zijn immers de allerarm-
sten die het eerst en het meest te lijden hebben van de ge-
volgen van droogtes, overstromingen en voedseltekorten.

Naar mijn mening heeft de secretaris-generaal moed ge-
toond door het bedrijfsleven bij deze agenda – die van
oudsher door lidstaten wordt gedomineerd – te betrekken.

Die keuze onderkent de positieve invloed die het be-
drijfsleven kan hebben op de creatie van banen en genera-
tie van inkomen, en dus op ontwikkeling.

Het Panel erkent dat economische groei de beste manier
is om armoede op een duurzame manier te bestrijden.
Landen moeten daarom werken aan een stabiel investe-
ringsklimaat, zoals infrastructuur, stabiele regelgeving en
toegang tot financiële diensten, zodat voor het bedrijfsle-
ven de randvoorwaarden worden geschapen om verder te
kunnen groeien. We moeten er daarbij wel voor waken dat
ook de meest kwetsbaren van deze groei kunnen profite-
ren.
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Ten slotte

Van tijd tot tijd vragen sommige waarnemers zich af of de
economische en geopolitieke machtsverschuiving in de
wereld waarvan wij getuige zijn niet impliceert dat de toe-
komst van mvo ongewis is.

Tot mijn grote vreugde heb ik tijdens de recente High Le-
vel Panel consultaties kunnen constateren dat een groot
deel van het mondiale bedrijfsleven zich op dezelfde duur-
zaamheidsgolflengte bevindt als een bedrijf als Unilever.
Er is dus brede steun voor het uitgangspunt ‘geen duur-
zaamheid zonder groei, maar tegelijkertijd geen groei zon-
der duurzaamheid.’

En dat is nodig. Hoewel we als Unilever een bedrijf zijn
met een groot bereik (onze producten worden dagelijks
door twee miljard consumenten gebruikt), hebben we niet
de illusie de uitdaging alleen aan te kunnen.

In het bovenstaande is – in lijn met het thema van deze
publicatie – met name de nadruk gelegd op de maatschap-
pelijke rol van bedrijven. Een dergelijke rol kan, en mag
van bedrijven worden gevraagd. Dat is echter niet het hele
verhaal.

Alle maatschappelijke actoren hebben een eigenstandi-
ge rol te vervullen om van mvo een succes te maken. De
overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zij kan bedrij-
ven stimuleren, bijvoorbeeld door innovatief duurzaam
inkoopbeleid.

Ngo’s zijn ook van cruciaal belang, en dat geldt evenzeer
voor de consument. Het zijn immers niet alleen market
push- (door ondernemingen) maar juist market pull -fac-
toren (vanuit consumenten) die de noodzakelijke duur-
zaamheidsversnelling kunnen bewerkstelligen.
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Complexe problemen kunnen naar hun aard veelal al-
leen holistisch worden opgelost door middel van een bre-
de stakeholder aanpak, waarbij alle neuzen in dezelfde
richting staan.

Kortom: bedrijven moeten verder aan de slag met Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen; overheden met
Maatschappelijk Verantwoord Regeren; ngo’s met Maat-
schappelijk Verantwoorde Actie- en Campagnevoering,
en wij als burgers met Maatschappelijk Verantwoord Con-
sumeren.

Zo dienen we gezamenlijk de eigen, én de publieke zaak.
Vandaar dat ik deze korte beschouwing op eenzelfde wij-

ze besluit als waarop ik deze begonnen ben: ‘We’re all in
this together.’

Verder lezen:
‘Towards Sustainable Growth Business Models’ – Dutch

Sustainable Growth Coalition;
http://gpr.turnpages.nl/publicaties/DSGC/201209/

‘A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Trans-
form Economies through Sustainable Development’ –
The High Level Panel on the Post-2015 Development
Agenda; http://www.post2015hlp.org/wp-content/up -
loads/2013/05/UN-Report.pdf

‘Unilever Sustainable Living Plan Progress Report 2012’
http://www.unilever.com/images/USLP-Progress-Re-
port-2012-FI–tcm13-352007.pdf

Paul Polman is sinds 2008 ceo van Unile-
ver. Hiervoor was hij onder andere Group
President van P&G Europa en cfo Nestlé.
Polman studeerde bedrijfseconomie aan
de Rijksuniversiteit Groningen en inter-
nationale marketing aan de Universiteit
van Cincinnati.
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7

We need to redesign our economy
– Feike Sijbesma

We need to face it: if we are to make our economic system 
really sustainable, it is inevitable that we redesign it. This re-
quires an approach in which we will create value on three di-
mensions simultaneously: People, Planet and Profit. The pri-
mary goal for business should be to create societal, ecological
and economic value. This triple value creation will provide
the foundation for really addressing the main global chal-
lenges of today. The increased impact and power of business
need to lead to an increased responsibility to contribute to
the real, higher goals of our economy, to serve society. ‘You
cannot be successful, nor call yourself successful, in a society
that fails,’ says Feike Sijbesma, ceo of Royal dsm.

When the richest quarter of the world’s population uses
about half of our global resources – and takes the liberty to
produce half of the global waste – while another third lives
in poverty, it is clear that our economic and societal sys-
tems are failing us. And that is even before we have
reached the point where our planet needs to accommo-
date nine billion mostly urbanized and aging people. Add
in the rapidly growing middle class in China, India and
elsewhere that also wants its share, and it is easy to see that
our current path is unsustainable.
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Over this hangs the cloud of climate change, which is al-
ready having huge consequences. Scientists agree that we
face the risk of even more severe floods and droughts,
which is clearly related to our addiction to fossil resources,
necessitating an inevitable transition to renewable, alter-
native energy sources. And we need to address food and
water security too, for we cannot accept that two billion
people are malnourished, half of whom go to bed hungry
every day.

These urgent global challenges surely provide the impetus
to redesign our economic system. We need a new ap-
proach that recognizes the importance of Profit, but which
gives equal weight to the impact of economic activity on
our Planet and its People. In short, a triple P approach in
which societal, ecological and economic value creation are
seen as three equal goals for business. This is not just a mat-
ter of applying business ethics; we also need to embed this
in our economic and business system, using new legal and
accounting rules, so as to recast the role of business in soci-
ety.

Why? Because the impact of the private sector has in-
creased enormously over the last fifty to a hundred years.
Some of the largest companies now have cash balances
that are bigger than some countries’ GDP. The harm com-
panies can do, but also the good, is impacting our planet
and its people on a scale never seen before. And it is private
companies who, with their technological expertise and in-
novative power, can provide the answers to the world’s
biggest challenges.
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I believe that with this increased power comes increased
responsibility. We can no longer rely on the traditional par-
adigm, where governments and the private sector have
their separate realms (with international institutions help-
ing on issues crossing national boundaries). The chal-
lenges we face are so big that we need companies to take
more responsibility, working together with governments
and international institutions in private-public partner-
ships. Nobody can address these issues alone.

The transition from the current fossil age to a new bio-
based, renewable age is one such challenge. To go forward
here, we need to go backwards to a time when we lived off
the land, using renewable resources like the sun, wind and
water. We need to use these truly renewable resources in a
much more innovative manner than in the past. Therefore
we are working to harness the power of second generation
biotechnology so that we can use all of the molecules from
agriculture, including so-called residues, to produce food,
fuels and materials.

We need an overhaul of our economic system to enforce
this new corporate responsibility. This will not be the end
of capitalism, as some say, but we will be using the capital-
ist system’s own tools to change behavior.

First, to get to a more circular economy where sustainabil -
ity is an integral part of business decisions, we need agreed
systems to measure the impact of our economic activity on
People and Planet. Today we have accounting systems, like
IFRS, to calculate profit, which are much more complex
than simply revenue minus costs. We need similar systems
that supplement the profit calculation with a company’s
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impact on our planet, its use of the world’s resources and
‘externalities’, and its ecological footprint. We need an
aligned definition and calculation of what is sustainable,
green or ‘eco’. Something similar needs to be developed for
the People dimension, looking to the impact of companies
on people with respect to health, wellness, labor and other
societal aspects.

When these have been agreed, we can move to the second
stage, where People and Planet metrics become accepted
tools for company valuation, alongside profit. If company
leaders know that analysts are following their societal and
ecological ratings as closely as their profits, they may feel
stimulated to make business decisions differently.

Accordingly, we should anchor value creation (or destruc-
tion) on the People and Planet dimensions in the overall
valuation of companies. One approach might be to intro-
duce differentiated tax regimes depending on companies’
performance or contribution on the ecological or societal
axis. A logical complement to such an approach would be
to consider increased taxing on the use of scarce resources,
whilst diminishing taxes on labor. This would help to tack-
le the scourge of unemployment and could make it easier
to create jobs for older people as well as in certain services
that society wants but that have become almost unafford-
able.

Moving to such a new model will not be easy. Change trig-
gers resistance. So this transition will require coordinated
leadership. Governments, civil society and business will
need to show courage. Asian leaders have a significant con-
tribution to make, since their region will see the greatest
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increase in resource use and their economic models are
rooted in different philosophies than those in the West.

The business community will also need to join forces. We
need to pool our ideas and resources to achieve global
progress like governments do at the UN – we could call this
approach United Businesses. Together, businesses have
the power to deliver tremendous progress, and a unique
ability to make this world a better place. But this will hap-
pen only if we see the econ omy not as a goal in itself, but as
a means to contribute to our planet and its people. This is a
notion that we have more or less lost over the last few
decades. We should redesign our economic system for a
sustainable future – starting right now.

Verder lezen: 
Source – Joseph Jaworski
Conscious Capitalism. Liberating the Heroic Spirit of Busi-

ness – John Mackey en Raj Sisodia
How to run the world – Parag Khanna

Feijke Sijbesma is sinds 2007 de ceo van
dsm. Hij begon zijn carrière bij de Ko-
ninklijke Gist-brocades nv (overgeno-
men door dsm). Sijbesma studeerde Me-
dische Biologie aan de Universiteit van
Utrecht en Bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
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8

kpn brengt Nederland verder 
– Eelco Blok

Vraag een gemiddelde Nederlander wat hem bij Johan
Cruijff als eerste te binnen schiet en je weet bijna zeker dat
‘voetballen’ het antwoord is. Dat is logisch, hoewel hij zijn
laatste officiële wedstrijd zo’n dertig jaar geleden speelde.
Dat hij zich daarna op maatschappelijk vlak, met name
met zijn eigen foundation, wist te onderscheiden blijkt ove-
rigens niet bij iedereen bekend te zijn. Met kpn lijkt het
niet veel anders. Zeg ‘kpn’ en de kans is groot dat de reactie
‘bellen’ is. Ook die associatie ligt voor de hand. Bellen was
immers decennialang onze corebusiness. Hoewel we ons-
zelf al zo’n kwarteeuw ict- en telecomprovider noemen
– en het ook gewoon zijn – blijven we voor sommigen toch
vooral ‘het telefoonbedrijf ’. Terwijl Management Team ons
in juni 2013 tot het beste ict-bedrijf van Nederland uit-
riep. Dat we met onze vaste en mobiele infrastructuur de
technologische ruggengraat van Nederland vormen, weet
lang niet iedereen. Evenmin dat de nationale transportsec-
tor – van de Rotterdamse haven, het wegvervoer tot en met
Schiphol – zonder onze diensten niet kan functioneren.

Te bescheiden

Die onwetendheid verklaart misschien de verwondering
als je mensen vertelt dat kpn er voor de Nederlandse sa-
menleving echt toe doet, dat we stevig aan de weg van de
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samenleving timmeren. Je kunt je afvragen hoe die onwe-
tendheid is te verklaren. We zijn te bescheiden, verwijten
insiders ons. ‘Laat de wereld zien met welke goede dingen
jullie bezig zijn,’ wordt me wel eens gezegd, zeker als ik ver-
tel wat kpn allemaal doet en welke bijdrage we leveren aan
de maatschappij. Maar als je dat van de daken roept, wordt
dat al snel als opschepperig gezien. En daar heb je een di-
lemma te pakken: je wilt de wereld graag tonen wat je voor
de samenleving betekent, maar ook weer niet opdringerig
overkomen. Gepaste zelfverzekerdheid lijkt hier de beste
koers. 

Moderne communicatie als eerste levensbehoee

De vitale rol van kpn in Nederland laat zich vrij eenvoudig
verklaren: onze samenleving drijft op communicatietech-
nologie die op internet is gebaseerd. Moderne communi-
catie is een eerste levensbehoefte geworden. Als grootste
ict- en telecomdienstverlener van Nederland moeten en
willen we daar wat mee. Juist omdat communicatietechno-
logie alle facetten van de samenleving raakt, ziet kpn ook
overal verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Daarbij
is een toekomstvaste infrastructuur natuurlijk essentieel.
Dus rollen we het mobiele 4g-netwerk voortvarend over
Nederland uit en sluiten we steeds meer huishoudens en
bedrijven op het glasvezelnetwerk aan.

Grootverbruiker in energie

Als we onze miljoenen internettende, mailende, whatsap-
pende, bellende en televisiekijkende klanten willen bieden
wat we hun beloven, heeft dat impact op het milieu en de
co2-uitstoot. kpn neemt bijna 1 procent van het totale
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energieverbruik in Nederland af. Daarmee zijn we groot-
verbruiker en dat vraagt om een gedegen energiebeleid.
Dus is al onze ingekochte stroom door wind of water opge-
wekt. En dus willen we in 2020 klimaatneutraal zijn, zodat
onze activiteiten dan niet langer een negatief effect op het
klimaat hebben. Dat is a hell of a job, zeker als je kijkt naar
de exponentiële toename van het (mobiele) dataverkeer, al
denken sommigen dat die onzichtbare mb’s geen stroom
kosten. 

Verrassend progressief

Onze klimaatverantwoordelijkheid gaat veel verder dan
onze eigen bedrijfsvoering. We voeren een kritisch leve-
ranciersbeleid. We helpen bedrijven en consumenten
energie te besparen: met energiezuinige randapparatuur,
met clouddiensten, met slimme bespaarmeters. Het zijn
maar een paar voorbeelden. Verrassend progressief, vin-
den de mensen die kpn – geheel ten onrechte – als het con-
ventionele bedrijf zien dat het ooit was. Want hoe laten
zich anders onze noteringen in gerenommeerde interna-
tionale ranglijsten verklaren? Negende in de Newsweek
Green Rankings, een lijst met vijfhonderd wereldbedrij-
ven. Door het Carbon Disclosure Project uitgeroepen tot
het telecombedrijf met wereldwijd het beste klimaatbeleid.
Een plek in de Dow Jones Sustainability Index waarmee
we ons tot de vijf meest duurzame telecombedrijven ter
wereld mogen rekenen. 

Practise what you preach

Min of meer synchroon met ons energiebeleid loopt onze
pioniersrol bij Het Nieuwe Leven & Werken, dat we als een
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van de eerste bedrijven in Nederland introduceerden. Bij
kpn bepalen medewerkers zelf waar en wanneer ze voor
hun werkgever in de weer zijn. Hoe vooruitstrevend kun je
zijn? Het Nieuwe Leven & Werken is zoveel meer dan een
dagje thuiswerken met je laptop aan je keukentafel, een
beeld dat veel mensen daar nog steeds van hebben. Het
helpt mensen productief te zijn, met het juiste evenwicht
tussen werk en privé. En bij kpn luidt het credo: practise
what you preach, dus laten we met onze kennis, ervaring en
diensten ook andere bedrijven profiteren van de voorde-
len van Het Nieuwe Leven & Werken. De positieve impact
ervan op het milieu is onmiskenbaar en de resultaten van
een onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds eind 2012 pu-
bliceerde, zijn indrukwekkend. Als alle kantoorwerkers in
Nederland een of twee dagen per week niet naar kantoor
rijden, maar thuis of elders werken, en een vijfde van de za-
kenreizen door tele- en videoconferenties wordt vervan-
gen, besparen we net zo veel co2 als Rotterdam en Amster-
dam op jaarbasis gezamenlijk uitstoten.

Energie besparen, Het Nieuwe Leven & Werken. Gaat al-
les bij kpn van een maatschappelijk leien dakje? Zetten we
al onze initiatieven meteen om in successen? Zeker niet.
Als je je maatschappelijk wilt verbeteren en verdienstelijk
wilt maken, zijn er uitdagingen en hordes te nemen. Laten
zien waar het beter kan en beter moet. Dilemma’s benoe-
men en onderkennen. Neem de gezondheidszorg voor de
toekomst: voor kpn een speerpunt. De ontwikkelingen
van ict-toepassingen in die sector gaan langzaam, in ie-
der geval langzamer dan kpn zou willen. En hoewel we al
veel doen, is dat voor het grote publiek lang niet altijd
zichtbaar.
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Belemmeringen

Zorg is onze zorg. Dat klinkt wat cryptisch, maar het toont
hoe we met de toekomst van gezondheidszorg zijn begaan.
In een vergrijzend Nederland met meer welvaartszieken,
zal het aantal zorgvragers stijgen. Medische zorg wordt
duurder, terwijl patiënten meer persoonlijke zorg verlan-
gen. kpn wil ervoor zorgen dat die gezondheidszorg ook in
de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.
Dat mag wat pretentieus klinken, maar bij kpn zien we gro-
te mogelijkheden om met innovatieve ict-diensten de
zorgverlening te verbeteren. Met meer zorg op afstand bij-
voorbeeld, en een betere, efficiëntere communicatie tussen
zorgverleners en -ontvangers. Met IJburg-online gebeuren
al mooie dingen. Mede dankzij het lokale glasvezelnetwerk
ontstaan nieuwe contactvormen tussen huisartsen en be-
woners waarbij online spreekuren niet langer toekomst-
muziek zijn. Toch zien we dat het allesbehalve eenvoudig is
om grote innovaties in de zorgsector te verwezenlijken.
Verouderde systemen, complexe financiering en zorgpro-
cessen zijn externe factoren waarop we weinig invloed
kunnen uitoefenen. We willen heel graag, maar moeten de
belemmeringen onderkennen. Meer samenwerking tus-
sen alles en iedereen die er in de zorg toe doet is een vereis-
te om onze bijdrage aan een betere gezondheidszorg mo-
gelijk te maken. 

Inzetten op zorg

We willen ons door de genoemde externe factoren niet ge-
remd zien, we laten ons maatschappelijk gelden. Zo willen
we voorkomen dat kwetsbare groepen in de samenleving
de verbinding met de buitenwereld verliezen, zoals chro-
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nisch zieke kinderen die hun lessen niet in hun vertrouw-
de klaslokaal kunnen volgen. We stellen voor hen de com-
municatieve middelen gratis beschikbaar zodat ze met
school en hun klasgenoten in contact blijven. Nu nog is
onze inbreng met zo’n driehonderd communicatiesets re-
latief bescheiden, maar dat aantal schroeven we op naar
minimaal duizend sets. Gewoon, omdat we met onze tech-
niek en onze knowhow deze kinderen willen en kunnen
helpen. Samen met vu mc Alzheimer Centrum en Alzhei-
mer Nederland ontwikkelde kpn een gps-apparaat voor
alzheimerpatiënten. Voor mensen met hartritmestoornis-
sen hebben we een dienst waarmee ze zelf hun metingen
kunnen doen en vervolgens de resultaten online versturen.
Het zijn ‘zomaar’ een paar bescheiden voorbeelden waar-
mee we als ict-dienstverlener de gezondheidszorg in Ne-
derland verder willen en kunnen brengen. En ook bij ge-
zondheid geldt: practise what you preach. Via een speciaal
programma helpen we onze eigen medewerkers hun licha-
melijke en geestelijke vitaliteit te verbeteren. 

Beroering in de samenleving

Ik memoreerde al dat modern communiceren een eerste
levensbehoefte is geworden. Geen internet, niet kunnen
bellen of mailen: dat valt tegenwoordig in de categorie
‘stroomstoring, geen water uit de kraan’. kpn (er)kent die
verantwoordelijkheid om de online-wereld 365 dagen per
jaar, 24 uur per dag draaiende te houden en we dragen die
verantwoordelijkheid graag. Je komt er niet mee weg als je
95 procent online-zekerheid en -betrouwbaarheid garan-
deert. Je wordt afgerekend op het moment dat je een steek
laat vallen, ook al zijn die momenten zeer zeldzaam. Van
een bedrijf als kpn wordt honderd procent betrouwbaar-

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 86



heid verwacht – zeker als het privacy en security betreft.
Als die worden geschonden zijn de rapen gaar. Dat onder-
vonden we toen een hacker zich in januari 2012 toegang
tot enkele van onze servers had verschaft. Het zorgde voor
beroering in de samenleving: kwalijk als persoonlijke ge-
gevens bij kpn (even) niet veilig zijn en het bedrijf z’n be-
veiligingszaken niet op orde heeft. Daar past alleen een
groot mea culpa en dus volgde na de hack een advertentie
met de kop ‘Twee miljoen maal excuses’. Daar voelden we
ons niet te groot voor; we anticipeerden op het gevoel van
de samenleving. Ik wil er maar mee zeggen: ook dat is
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met de verdere digitalisering van de samenleving en de
toenemende ict-afhankelijkheid zal de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van kpn navenant groeien. Voor
ons een even logisch als prettig vooruitzicht. En hoewel
leunen op successen eigenlijk uit den boze is, haal ik toch
graag een mijlpaal uit begin 2011 aan, toen we de Kristal in
ontvangst mochten nemen: de prijs voor het meest trans-
parante maatschappelijk verslag van Nederland. Dat zegt
veel over ons heldere maatschappelijke beleid, maar nog
meer over onze prestaties en onze ambities voor de samen-
leving. In al mijn bescheidenheid durf ik te zeggen dat we
voor ons land met de goede dingen bezig zijn en Neder-
land verder brengen. 

Eelco Blok studeerde bedrijfseconomie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
en bedrijfskunde aan de Rotterdam
School of Management. Hij trad in 1983
bij kpn, toen nog ptt, in dienst als busi-
nessanalist. Sinds april 2011 is hij

voorzitter Raad van Bestuur en ceo van kpn. 87
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Beweging in een publieke zaak 
– Bert Meerstadt

ns is maatschappelijk hyperactief

Als het grootste openbaar vervoerbedrijf van Nederland
dient ns bij uitstek een publieke zaak. Maar ns is ook een
bedrijf dat geld in de markt moet verdienen, voor continuï-
teit moet zorgen. Scherp koersen tussen het maatschappe-
lijk belang aan de ene kant en de commerciële opdracht
aan de andere kant is de uitdagende taak voor de leiding
van ns.

ns brengt de Nederlandse samenleving in beweging met
duizenden treinen die dagelijks 1,2 miljoen reizigers naar
hun bestemming brengen. Die wereld van treinen en stati-
ons roept emoties op. Dat uit zich in meezingers als ‘Ke-
deng, kedeng’ maar ook in de grote betrokkenheid van de
samenleving bij onze dienstverlening. Elke actie van ns
wordt op de voet gevolgd. Het boeiende van mijn baan is
dat ik mijn aandacht met dezelfde intensiteit mag verdelen
over de korte en de lange termijn: de actuele stremming
van spoor 12b, maar ook investeringen van miljarden voor
de komende tien, vijftien jaar. Maar hoe dat precies moet,
daarover verschillen de meningen. De opvattingen evolu-
eren ook met de tijd. In mijn twaalf jaar bij ns zijn kabinet-
ten en Kamerleden gekomen en gegaan. Daarbij is ns ui-
teraard ook zelf in beweging. Dat is al 175 jaar aan de gang,
maar de dynamiek is vooral de laatste twee decennia in
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een stroomversnelling beland. Tijd voor een terugblik. Op
beweging in een publieke zaak.

Een lange historie

Ruim 175 jaar geleden is het spoor in Nederland ontstaan
vanuit particulier initiatief. Met ondernemers die geld wil-
den verdienen en durfden te investeren in vooruitgang.
Daarmee hebben zij een belangrijk aandeel gehad in de so-
ciaaleconomische ontwikkeling van Nederland. Vanwege
het publieke belang zijn hun diverse bedrijven na verloop
van tijd onder de vleugels van de staat beland en uiteinde-
lijk gebundeld in één onderneming: NV Nederlandse
Spoorwegen. Uiteindelijk kwamen ook alle aandelen in
handen van de staat1. De ns van de vorige eeuw is echter
niet te vergelijken met die van nu. ns was toen een bedrijf
met een breed portfolio. Een ingenieursbedrijf met ambte-
lijke trekken. Een bedrijf dat tussen de jaren zestig en ne-
gentig van de vorige eeuw steeds afhankelijker werd van
staatssteun.

Eigen broek ophouden

Vanaf 1995 kwam daar abrupt verandering in. ns werd on-
der druk van Europese regelgeving verzelfstandigd. Pro-
Rail werd onder de hoede van de staat verantwoordelijk
voor de spoorinfrastructuur. ns bleef eigendom van de
staat, maar moest voortaan met de exploitatie van treinen

1 Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor in het buitenland.
In 1899 bestond 49,2 procent van de aandelenmarkt in het Verenigd
Koninkrijk en 62,8 procent in de VS nog uit Railroads, tegen respec-
tievelijk 0,3 procent en 0,2 procent in 2000. Bron: Dimson, Marsh
and Staunton (2002), Robeco.
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en stations de eigen broek ophouden. In dat laatste slaagde
het bedrijf. Financieel kreeg het de zaken goed op orde.
Maar de dienstverlening aan de reizigers schoot in die fase
steeds vaker tekort. Bezuinigingen, onzekerheid over de
toekomst en operationele problemen na de rigoureuze
knip met ProRail waren daar debet aan. Het dieptepunt
van de crisis beleefde ns in 2001, met stakingen vanwege
het ‘rondje om de kerk’ en het vertrek van een deel van de
directie en de voltallige raad van commissarissen. Dat was
ook het jaar van mijn aantreden. Was in 1995 nog sprake
van een mogelijke beursgang van ns, na 2001 vond menig-
een dat ns als een zaak van publiek belang weer onder de
hoede van de overheid zou moeten komen. Wij waren er-
van overtuigd dat ns het beste koers kon kiezen als maat-
schappelijk bedrijf, tussen het publieke belang aan de ene
kant en het markt- en klantenbelang aan de andere kant.

Kansen

Vanuit het dal leiden veel wegen omhoog. Veel aansporing
om de mouwen op te stropen hadden onze medewerkers
daarbij niet nodig; het besef ‘dit nooit weer’ leefde intern
sterk. En sinds 2002 heeft ns daadwerkelijk de weg om-
hoog gevonden. Kijkend naar de cijfers: in twaalf jaar tijd
steeg het percentage klanten die een rapportcijfer zeven of
hoger gaven van 45 procent naar 74 procent. De punctuali-
teit steeg van 88,2 procent in 2001 naar 94,2 procent in
2012. Dat is in sterke mate mensenwerk. Ik zag het dan
ook als onze belangrijkste taak om de klantgerichtheid in
het dna van de organisatie te verankeren. Het nieuwe elan
werd merkbaar in de dienstverlening. Het kwam naar vo-
ren in de komst van veel nieuwe treinen, de introductie
van de OV-chipkaart, OV-fiets, de ns-Business Card, een
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nieuwe dienstregeling en eigentijdse vormen van reisinfor-
matie en dagelijkse actie met reizigers via social media. En
in de metamorfose van de grote stations waar nu een diver-
siteit van winkels, horecavestigingen en vergaderfacilitei-
ten is te zien.

Succesfactor

De basis voor deze vernieuwing is primair gelegd met de
verzelfstandiging. Daarmee werd ns voor het eerst in vele
jaren weer afhankelijk gemaakt van eigen resultaten. Dat
heeft het ondernemerschap teruggebracht in het bedrijf.
Het grote ns werd georganiseerd in kleinere, resultaatge-
stuurde bedrijfsonderdelen. Daarbij was ‘kruissubsidië-
ring’ van het ene door het andere bedrijf taboe. Ook de be-
drijfsonderdelen van ns moesten op eigen benen leren
staan. In de begin jaren sloeg de balans soms door naar
marktdenken en afzonderlijk geld verdienen, waarbij het
uiteindelijke – integrale – belang van onze klanten wel
eens uit het oog werd verloren. Maar de markt is niet gek
en dat is maar goed ook. ns werd afgerekend waar het niet
of onvoldoende presteerde. Die prestaties moesten dus
verbeteren.

Klantfocus

In de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw is dat ge-
daan door de interne focus volledig te leggen op de kwali-
teit van de basisdienstverlening: het reizigersvervoer en de
stations. Daartoe werden het goederenvervoer, de telecom-
en spooronderhoudbelangen verkocht. De klant moest ko-
ning worden en klantoordelen werden daarom leidend
voor de besluitvorming, van hoog tot laag. Consumenten-
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en reizigersorganisaties kregen inspraak in alle besluiten
die de klant raakten en verwierven daarmee hun vaste plek
aan onze overlegtafel. Klantenpanels en -onderzoeken leer-
den ons waar wij de meeste toegevoegde waarde kunnen le-
veren. Medewerkers werden beter betrokken en wij scherp-
ten onze oren voor geluiden uit de medezeggenschap. Het
heeft geholpen. Ook in het scheppen van openheid van za-
ken. Uiteindelijk durfden wij zelfs tv-commercials met eni-
ge zelfspot te introduceren over blaadjes op de rails; ze wer-
den bekroond. Toen lekken gedicht waren en klanten zich
meer tevreden toonden, konden wij weer vooruitkijken.
Met Visie 2020 bijvoorbeeld, waarin onze kijk op de ont-
wikkeling van de mobiliteit in Nederland wordt geschetst
en welke rol ns daarin speelt. Die rol is belangrijk, zo blijkt
uit de chaos die kan ontstaan als een spoorwegknooppunt
getroffen wordt door een computerstoring. Tussen meer-
dere grote steden – zoals tussen Utrecht en Amsterdam en
op de routes Groningen-Randstad en Arnhem/Nijmegen-
Randstad – hebben wij in de ochtend- en avondspits een
mobiliteitsaandeel van meer dan 50 procent. Visie 2020 gaf
een nieuwe, meer maatschappelijk getinte richting aan
onze kernactiviteiten. Op basis van de visie besloten wij
onze rol in de reisinformatie en in de reisketen van deur tot
deur te versterken. Onze klanten reizen immers verder dan
van station naar station en willen onderweg zo min moge-
lijk drempels. Een treinreis is qua CO2-uitstoot gemiddeld
drie keer schoner dan de gemiddelde autorit. Dus is het
ook van belang om de trein als een aantrekkelijk en duur-
zaam alternatief ten opzichte van de auto te blijven positio-
neren. Onder het motto ‘combineer de auto met de trein’
boden wij een handreiking aan de automobilist. Met het
etaleren van de visie zette ns zich maatschappelijk op de
kaart, tot tevredenheid van onze stakeholders.
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Gunfactor

De waardering van onze stakeholders is bepalend voor de
gunfactor, de armslag die ons als onderneming wordt ge-
gund om de vleugels uit te slaan in een wereld om ons heen
die in hoog tempo verandert. Concurrentie op en om het
spoor wordt door ‘Europa’ geïntroduceerd en ik verwacht
dat die liberalisering stapsgewijs doorzet. Voor het ge-
bruik van spoornetwerken zijn concessies nodig, die steeds
vaker worden aanbesteed en gegund aan de best presteren-
de. In Nederland zijn 21 regionale lijnen in handen van an-
dere vervoerders. Dat houdt ns scherp. Wij hebben met
ons bedrijfsonderdeel Abellio ook de handschoen opge-
pakt en inmiddels buitenlandse concessies verworven.
Daar leren wij van, daar verdienen wij aan. Mede dankzij
de buitenlandse expansie steeg de omzet van de huidige ac-
tiviteiten in twaalf jaar tijd van 1,9 miljard euro naar 4,6
miljard euro, het bedrijfsresultaat van 17 miljoen euro
naar 355 miljoen euro. En wat blijkt? Veel van onze succes-
sen in het buitenland zijn te danken aan de faam die wij
daar inmiddels hebben verworven als maatschappelijk ge-
oriënteerd bedrijf: de wijze waarop wij onze dienstverle-
ning daar inbedden, in dialoog met stakeholders. Anders-
om gebruiken wij onze ervaringen in het buitenland om
de dienstverlening in Nederland te verbeteren.

Duidelijke strategie

Visie 2020 is voor alle medewerkers vertaald in een duide-
lijke ambitie, missie en strategie. Die strategie mag in de
boardroom nog zo goed doordacht zijn, het is van groot be-
lang dat alle medewerkers goed begrijpen waar het om
draait. Bij ns is dat sinds enkele jaren simpel vertaald in een
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kubus. Op de zes vlakken van de kubus staan de zes facto-
ren die samen de ns-strategie bepalen. Drie zijn ambitiege-
dreven: de klant is koning, wij denken van deur tot deur en
Europa is ons werkterrein. De drie andere zijn de randvoor-
waarden die voor het realiseren van deze strategie belang-
rijk zijn: samen maken wij het verschil, wij zijn zuinig op
onze omgeving en wij zijn kostenbewust.

Dun ijs

Gelukkig verbeterde met deze inspanningen de reputatie
van ns. Maar het ijs is nog dun, zo bleek duidelijk toen ns
in drie achtereenvolgende winters door forse sneeuwval
niet aan de verwachtingen voldeed. Wij hebben hiervan
geleerd, onder meer door tijdig om te schakelen naar een
andere, robuustere dienstregeling, wanneer extreem weer
dreigt. Dat kost onze klanten soms een extra overstap,
maar hun de zekerheid kunnen geven dat zij hun bestem-
ming bereiken; ook dat hoort bij ondernemen in een 
publieke context. Begin dit jaar werd Nederland gecon-
fronteerd met het volledig uitvallen van de Fyra V250, de
hogesnelheidstrein die was bedoeld om de internationale
verbinding van Amsterdam naar Brussel te verzorgen. Ook
in dit geval lopen de emoties terecht hoog op; en ze weer-
spiegelen de maatschappelijke impact van onze dienstver-
leningen. Dat vraagt iedere dag toeweiding en alertheid
van alle ns’ers.
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Gevoelige antennes

Het ondernemerschap van 175 jaar geleden heeft ons ver
gebracht, maar is van meet af aan beïnvloed door het speel-
veld waarin wij ons bevinden. De verzelfstandiging heeft
ons zeker positieve impulsen gebracht, maar heeft ook
complexiteit geïntroduceerd. ProRail werd capaciteitsma-
nager, verkeersregelaar en beheerder van de spoorinfra-
structuur en transferruimte op stations. ns is voor haar
dienstverlening sterk afhankelijk van het partnership met
ProRail. Het Nederlandse spoorwegnet is een van de drukst
bereden ter wereld en daarmee kwetsbaar, zeker onder ex-
treme weersomstandigheden. ns en ProRail investeren in
hun samenwerking. Een andere afhankelijkheid betreft
het complexe stakeholderveld. ns heeft gevoelige anten-
nes voor signalen uit de Nederlandse politiek, klanten en
consumentenorganisaties, medewerkers en vakorganisa-
ties. Inbreng van en samenwerking met deze stakeholders
is nu bij ns stevig verankerd. Buitenstaanders staan vaak
versteld van de energie die wij hierin steken.

Ten slotte

Afhankelijkheden definiëren je speelruimte. Dat vraagt
constante alertheid in het bewaken van de juiste koers tus-
sen het ondernemerschap aan de ene kant en de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid aan de andere. Dat is
niet de gemakkelijkste weg. Het spreekt vanzelf dat je daar-
voor als ondernemer stevig in je schoenen moet staan.
Zorgvuldig de gekozen koers volgen met oog voor signalen
van buiten en binnen, is naar mijn stellige overtuiging ook
in de toekomst een doorslaggevende succesfactor voor de
continuïteit van ns. Ik durf te stellen: ns is in maatschappe-
lijk opzicht hyperactief.
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Verder lezen:
Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and

Happiness – R.H. Thaler, R.H. en C.R. Sunstein (2008)
Realising the Potential of GB Rail – Sir R. McNulty (2011)
In Europa – G. Mak (2004)
‘Bericht aan de reizigers’ uit: J. van Nijlen, Geheimschrift

(1934)

Bericht aan de reizigers – J. van Nijlen

Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.
Zit rustig en geduldig naast het open raam:
gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.
Zoek in ’t verleden weer uw frisse kinderogen,
kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen.
Al wat ge groeien ziet op ’t zwarte voorjaarsland,
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant.
Laat handelsreizigers over de filmcensuur
hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur.
Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken,
want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken.
En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente
van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen,
Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat.
En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord,
Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen
betekent voor de dolaards en de ware wijzen…
Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen,
een doodgewone trein u voert naar ’t hart van Rome.
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Bert Meerstadt is sinds 2009 president-di-
recteur van ns. Hiervoor was hij onder
andere werkzaam voor Young & Rubicam
en McKinsey & Company. Meerstadt stu-
deerde bouwkunde aan de tu Delft en
haalde zijn mba aan insead.
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De kracht van verbindingen 
– Jos Nijhuis

In 1271 stapte een zeventienjarige jongen met zijn vader,
een rijke koopman, en een oom aan boord van een klein
zeilschip aan een van de kaden in Venetië. Hun bestem-
ming: het hof van Kublai Khan in China. Hun missie: het
overbrengen van een boodschap van de paus en van Euro-
pese kennis op het gebied van recht, bestuur, kosmologie,
taalkunde en meetkunde. Hun reis over zee en over land
zou in totaal 24 jaar duren en bracht hen in Acre, Bagdad,
Hormuz, Beijing, Singapore, Sumatra en Constantinopel.
In 1295 kwamen ze thuis, beladen met kostbare schatten.
Maar de meest waardevolle schat zat in hun hoofd: de erva-
ringen die ze hadden opgedaan tijdens hun omzwervin-
gen door Azië. Het verslag van hun reis gaf Europeanen
voor het eerst een inkijk in de geheimen van de Oriënt. We
kennen dat relaas als De Reizen van Marco Polo.

De naam van deze legendarische ontdekkingsreiziger
siert vandaag de luchthaven van Venetië. Een eerbetoon
aan een man die symbool staat voor de verbinding tussen
West en Oost. Een man die over grenzen heen dacht en
daarmee iets toevoegde aan de toch al indrukwekkende
rijkdom van de Republiek Venetië. Die rijkdom oversteeg
het puur materiële. Het was de combinatie van welvaart,
handel, bestuur, cultuur, infrastructuur, kennis, openheid
en nieuwsgierigheid die de Venetianen ‘rijk’ maakte.

Amsterdam wordt wel aangeduid als het Venetië van het
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Noorden vanwege haar grachten en bruggen. Maar er is
veel voor te zeggen de vergelijking door te trekken. Het
Amsterdam van de Gouden Eeuw was in veel opzichten
gebouwd op hetzelfde succesmodel als het Venetië van
rond 1300. De kracht van dat model zit in wereldwijde ver-
bindingen. In de basis is dit nog steeds het succesverhaal
van Amsterdam en van Nederland.

Amsterdam Airport Schiphol is er trots op samen met klm
al bijna honderd jaar te mogen bijdragen aan het succes van
Nederland. Samen maken we Nederland groter en ‘rijker’.
In veel opzichten bokst ons land in de internationale arena
boven zijn gewichtsklasse. We behoren tot de top tien van
handelsnaties. We hebben met Den Haag the Legal Capital
of the World binnen onze grenzen. Als vestigingslocatie
voor internationale bedrijven steken we menig groter land
naar de kroon. Of het nu gaat om sportprestaties, weten-
schappelijke impact of cultuurhistorie, op al die terreinen
weten we de ogen van de wereld op ons gericht. Onderne-
mers, toeristen, kenniswerkers en creatieve geesten weten
Nederland uitstekend te vinden. En uitstekend te bereiken,
via Schiphol. Met meer dan driehonderd directe verbindin-
gen door de lucht is Amsterdam na Frankfurt de best be-
reikbare plek van Europa. Best bijzonder voor een stad die
qua inwoneraantal slechts een bescheiden positie inneemt.

Wie in Nederland woont, heeft de wereld binnen hand-
bereik. Die bewegingsvrijheid en die ‘verbindingskracht’
zijn zo gewoon geworden dat we ons het bijzondere ervan
nauwelijks meer realiseren. Toch vormen juist die de kern
van de maatschappelijke functie die Amsterdam Airport
Schiphol heeft. Het indrukwekkende wereldwijde net-
werk van klm/Skyteam wordt mede mogelijk gemaakt
door onze hub-luchthaven. Een luchthaven die uitstekend
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staat aangeschreven bij reizigers en die in internationale
competities steeds weer uit de bus komt als Europe’s Prefer-
red Airport.

Je zou kunnen zeggen: that’s it. De Mainport is een combi-
natie van een wereldwijd netwerk en een excellente infra-
structuur die dat netwerk in de lucht helpt houden.

Volgens Schiphol en klm is die visie te beperkt. Een
Mainport die ons land verbindt met de wereld ‘ver weg’
kan niet bestaan zonder hechte verbindingen met de om-
geving dichtbij. Met de mensen die eromheen wonen. Met
de families die er – vaak al generaties lang – een boerenbe-
drijf hebben. Met de scholen in de buurt waar kinderen op-
groeien met het geluid van opstijgende vliegtuigen boven
hun hoofd. Met de ondernemers die zaken doen in de re-
gio. Met de organisaties die zich inspannen voor een bete-
re leefomgeving en een schoner milieu.

Een Mainport is meer dan een optelsom van netwerk en
infrastructuur. Als een Mainport niet is ingebed in zijn
omgeving, in een aantrekkelijke, concurrerende regio, is
duurzaam succes onmogelijk. Juist in de wisselwerking tus-
sen netwerk, luchthaven en regio zit het geheim van een
succesvolle Mainport.

Op en rondom Schiphol komen vele belangen samen, bot-
sen belangen ook. Lusten en lasten zijn niet altijd eerlijk
verdeeld. Als iets me motiveert in mijn werk als president-
directeur van Schiphol, dan is het de maatschappelijke op-
dracht om te ondernemen op een manier die niet alleen
voor Nederland als geheel, maar ook voor zo veel mogelijk
individuele mensen en partijen positief uitpakt.

Natuurlijk werken we hard aan een goed bedrijfsresul-
taat in het belang van onze aandeelhouders, die voor 92
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procent publiek zijn. Het resultaat dat we boeken komt via
die weg voor een belangrijk deel ten goede aan de inwoners
van Nederland. De totale bijdrage van de luchtvaartsector
(met klm en Schiphol als spil) aan het bnp van Nederland
is 26 miljard euro. Maar we ondernemen niet alleen ‘voor
het geld’. Het gaat net zo sterk om mens, milieu, omgeving
en een gezonde, duurzame toekomst van de Mainport.

Dat vereist een maatschappelijk actieve stijl van onder-
nemen. Schiphol neemt daarbij verantwoordelijkheid voor
vijf maatschappelijke opgaven in het bijzonder.

De eerste is duurzame werkgelegenheid. In een tijd van op-
lopende werkloosheid is de luchtvaart gelukkig nog een
sector met banengroei. Circa 290.000 mensen in Neder-
land zijn actief voor een bedrijf dat met de luchtvaart is
verbonden. Mede dankzij de vele bedrijven op en rond de
luchthaven ontstaan nieuwe kansen voor jongeren en voor
ervaren mensen. Schiphol werkt samen met het ROC van
Amsterdam en klm om studenten en werknemers zo
goed mogelijk toe te rusten op het dynamische werk op de
luchthaven. Bijna achthonderd mbo’ers volgden vorig jaar
een luchthavengerelateerde opleiding via het Schiphol
College. Voor een luchthaven zijn schone toiletten net zo
belangrijk als een goed werkend bagagesysteem of een
kloppende operationele planning. Iedereen heeft recht op
redelijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.
Daarom was Schiphol een van de initiatiefnemers van de
Code verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en gla-
zenwassersbranche die inmiddels door circa zevenhon-
derd bedrijven is ondertekend.

Het tweede maatschappelijke thema op ons bord is bereik-
baarheid en luchtkwaliteit. Het klinkt misschien gek voor
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de baas van een luchthaven, maar ik adviseer mensen de
trein te pakken. Voor afstanden tot 500 kilometer is de
trein te prefereren boven het vliegtuig. Dan moet die trein
wel rijden natuurlijk. Momenteel gebruiken vier op de tien
reizigers het openbaar vervoer voor hun reis van en naar
de luchthaven. Dat aandeel moet omhoog. Een tweede, al-
ternatieve railverbinding tussen Schiphol en Amsterdam
zou voor de vele bezoekers en werkenden in onze regio
een uitkomst zijn. In dat opzicht bepleit ik graag het door-
trekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol.

Nauw hiermee verbonden is het thema klimaatvriendelij-
ke luchtvaart. klm zet haar schouders onder de doorbraak
van duurzame biobrandstof in het vliegverkeer. Het bio -
fuels-programma van klm (vliegen op frituurvet) wordt
actief gesteund door Schiphol, in samenwerking met
dochteronderneming JFK IAT, the Port Authority of New
York and New Jersey en Delta Airlines. Ook op en rond de
luchthaven zijn we concreet aan de slag. Zo planten we sa-
men met lokale boeren en Universiteit Wageningen oli-
fantsgras aan, een gewas dat kan worden geraffineerd tot
biobrandstof en bioplastic. Bijkomend voordeel: ganzen,
die een veiligheidsrisico vormen voor het vliegverkeer, lus-
ten het niet.

Grondstofschaarste is maatschappelijk thema nummer
vier. Van ons bouw- en sloopafval wordt 90 procent herge-
bruikt. Samen met de waterbedrijven winnen we fosfaat
terug uit ons afvalwater. En de etensresten van de restau-
rants op Schiphol Plaza worden omgezet in groene ener-
gie. Om slechts enkele voorbeelden te noemen.

Het vijfde thema dat onze speciale aandacht heeft, is 
geluid en omgeving. Vorig jaar hebben 5286 mensen ge-
klaagd over – vooral – vliegtuiggeluid. Dat Schiphol over-
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last veroorzaakt, staat buiten kijf. Tegelijkertijd danken
170.000 mensen in de Metropoolregio Amsterdam hun
baan aan de luchtvaart. Ook dat is maatschappelijk rele-
vant. Samen met omwonenden en overheden hebben we
als luchtvaartsector strikte afspraken gemaakt over de ge-
luidsbelasting. Dat is passen en meten, maar ik ben er trots
op dat we dit vraagstuk in Nederland op deze manier sa-
men aanpakken. We zetten al ons innovatieve vernuft in
om hinder te beperken. Van navigatietechnieken waarmee
bewoonde kernen zoveel mogelijk worden ontzien tot de
aanleg van een park met ‘geluidsribbels’ dat het grondge-
luid van startende vliegtuigen dempt.

Waar de optimale balans ligt tussen de belangen van ‘people’,
‘planet’ en ‘profit’ zal altijd onderwerp van discussie blij-
ven. Het antwoord is niet in beton gegoten en beweegt
mee met het democratische en maatschappelijke krachten-
spel. Gelukkig maar! De publieke rol van Schiphol wordt
hier alleen maar door verdiept.

Vaststaat dat de Mainport Schiphol er wezenlijk toe
doet, als poort naar de wereld. De tijden van Marco Polo
zijn lang voorbij. Maar ontdekkingsreizigers zijn van alle
tijden. Vorig jaar mochten we er 51 miljoen verwelkomen.
Ondernemers op zoek naar nieuwe markten. Cultuurmin-
naars op weg naar Rembrandt en Van Gogh. Congresgan-
gers die hun horizon willen verruimen. Kenniswerkers
speurend naar innovaties. Backpackers met de blik op on-
eindig.

Schiphol verbindt Nederland met de wereld. Wat een
prachtige missie!
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Verder lezen:
Redefining Corporate Social Responsibility – Michael Por-

ter (Harvard Business Review article collection, 2006)
Duurzaam ondernemen waarmaken. Het bedrijfskundig

perspectief – Rob van Tilburg, Rob van Tulder c.s. (Uit-
geverij Van Gorcum, september 2012)

Essentiële elementen van de mainport – Mainportstrategie
van klm en Schiphol Group (juni 2013)

Jos Nijhuis is sinds 2009 de president-di-
recteur van Schiphol. Hiervoor was hij on-
der andere voorzitter van de Raad van Be-
stuur van PwC. Nijhuis studeerde aan de
heao en Accountancy aan de nivra.
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Transitie gvb: van uitvoerder naar ondernemer 
– Bart Schmeink

gvb is, in Amsterdam, nooit ver weg. Dat is niet alleen
zichtbaar voor Amsterdammers maar ook ver daarbuiten.
Beelden in de media over Amsterdam gaan vaak samen
met gvb op de achtergrond of op zijn minst het geluid van
een rinkelende tram. gvb verzorgt al ruim 113 jaar open-
baar vervoer met tram, bus, metro en veren, inclusief het
onderhoud aan railinfrastructuur, in de stad Amsterdam.
gvb verbindt Amsterdam, niet alleen fysiek maar ook
emotioneel.

gvb staat aan de vooravond van een majeure transitie
waarbij wij fundamenteel anders invulling willen geven
aan onze bijdrage aan de maatschappij. Van een uitvoerder
van een voorgeschreven vervoersopdracht naar een onder-
nemend en innovatief bedrijf dat de bereikbaarheid, de
leefbaarheid en de mobiliteit van mensen in de stad bevor-
dert.

Dat vereist niet alleen een andere marktbenadering,
maar ook een benadering waarbij alle stakeholders betrok-
ken worden. Het maatschappelijk actief ondernemen bin-
nen gvb staat aan de vooravond van een nieuwe impuls.

Het concessiespook

Veel openbaar vervoerbedrijven zijn inmiddels op afstand
van de overheid geplaatst. Ook gvb is in 2007 verzelfstan-
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digd. Marktwerking zou, zo is de algemene gedachtegang,
ervoor zorgen dat het openbaar vervoer kwalitatief een im-
puls zou krijgen terwijl het ook nog goedkoper zou wor-
den. Het middel om marktwerking te creëren werd gevon-
den in het uitgeven van een concessie met een beperkte
looptijd waarop in concurrentie geboden kan worden. Fei-
telijk was de opgave om de vervoersvraag zo goedkoop
mogelijk ‘in te kopen’.

Tegenover de input (geld) stond een te leveren product
(fysiek vervoer). Zijdelings werd gepoogd om met prik-
kels het ondernemerschap van de concessienemer te sti-
muleren. Ontwikkelingen van input- naar outputsturing
en bonus/malussystemen op basis van klantwaardering
ten spijt, een concessie is nog altijd het best te typeren als
gestold wantrouwen. Het gaat erom, zo lijkt het, te voorko-
men dat de vervoerder ‘slimme’ trucs uithaalt om daarmee
onbedoeld geld uit het systeem te trekken.

Afwijkingen leiden dan ook veelal tot micromanage-
ment van de opdrachtgever met als gevolg een korteter-
mijnfocus op incidenten. Ook de (resterende) looptijd van
de concessie leidt tot een kortetermijnfocus. Immers een
investering veronderstelt een terugverdientijd. Bovendien
zijn klantloyaliteit of draagvlak in de samenleving van wei-
nig betekenis gebleken bij concessieonderhandelingen. Er
zijn wat dat betreft ook geen voorbeelden bekend van ge-
gunde aanbestedingen verkregen op maatschappelijke bij-
dragen zoals duurzaamheid, sociale cohesie of maatschap-
pelijk verantwoord gedrag. Het brengt met zich mee dat
prestaties in langetermijnperspectief niet ter zake doen.
De korte termijn is echt korte termijn.

Bovendien is het wel of niet winnen van een concessie
een vorm van Russische roulette. Het spel van een openba-
re aanbesteding is uitermate complex en wordt niet per de-
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finitie gewonnen door de beste vervoerder. De complexi-
teit uit zich in het gegeven dat er nauwelijks concessies
worden uitgegeven zonder flankerende rechtszaken. Een
openbare aanbesteding gezien als een wedstrijd kan ook
op andere gronden gewonnen worden. Bijvoorbeeld om-
dat een partij zich wil inkopen om daarmee een nieuwe
markt te ontsluiten. Pas gedurende de weg blijkt dan of een
aanbieding reëel was, echter dan is het al te laat. Oftewel,
de prijsaanbieding is niet per definitie gerelateerd aan de
bijbehorende prestatie.

Jarenlang heeft gvb te maken gehad met het rondwaren-
de concessiespook, dat ertoe heeft geleid dat er een organi-
satie is ontstaan gericht op overleven, gericht op de korte
termijn van het winnen van de volgende concessie. Wat
ons betreft is het binnen het openbaar vervoer van belang
dat de kosten van het totale systeem leidend moeten zijn.
Het betekent dat de belanghebbenden in de arena de more-
le verplichting hebben om hier samen integraal vorm aan
te geven. Maatschappelijk ondernemen betekent dan ook
vertrouwen in elkaars kunnen en het geloof om er samen
beter van te worden. Juist het gezamenlijke langetermijn-
perspectief is dan van belang. Helaas past de huidige vorm-
geving van concessies daar niet bij, de huidige blik op 
concurrentie evenmin. Om het spook te temmen is er niet
alleen behoefte aan een ander gvb maar evenzeer aan een
andere overheid.

gvb Next

gvb wil vanuit haar eigen kracht opereren en haar maat-
schappelijk rol verder invullen. In dat licht maakt gvb een
majeure transitie door met als startpunt dat het bestaans-
recht van de onderneming is dat gvb Amsterdam ver-
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bindt. Daar zijn diverse stakeholders bij betrokken en de
belangen daarvan moeten in balans zijn.

Wij gaan uit van vijf perspectieven die een samenhan-
gend en elkaar versterkend geheel vormen: reizigers, fi-
nanciën, processen, medewerker en maatschappij. Aan de
orde is de basisvraag wanneer gvb in de ogen van de maat-
schappij als succesvol wordt beschouwd. Dat succes is gele-
gen in een drietal gebieden, te kenmerken als partner voor
mobiliteit, maatschappelijk & veilig verbinden en duur-
zaamheid.

Partner voor mobiliteit

In de kern levert openbaar vervoer een maatschappelijke
bijdrage aan de samenleving. Collectief vervoer maakt het
mogelijk dat de mobiliteit van een grote groep in de sa-
menleving invulling krijgt. Met een goed openbaarver-
voersnetwerk, zo is de gedachte, wordt het voor reizigers
aantrekkelijk om middels het openbaar vervoer een be-
stemming te bereiken. Meer mensen met openbaar ver-
voer maakt dat een stad op zichzelf bereikbaar en leefbaar
blijft. Openbaar vervoer is echter één van de schakels in
een dergelijk beleid.

Tot op heden zijn met name beleidsmakers vanuit ge-
meentelijk perspectief verantwoordelijk voor het brede sa-
menspel van maatregelen en beleid om het bereikbaar-
heids-, leefbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk voor de stad
invulling te geven. Richting vervoersbedrijf wordt dan de
vervoersopdracht ‘gegund’ voor het stukje waaraan het be-
drijf invulling mag geven. Het zogenaamde flankerend be-
leid is echter essentieel om doorstroomsnelheid in een
stad te bevorderen. Doorstroomsnelheid blijkt een belang-
rijk keuzecriterium voor reizigers. gvb beschikt over een
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schat aan informatie waarmee verbeteringen in de modali-
teitsvraagstukken in de stad van input voorzien kunnen
worden.

Daarnaast ziet gvb als ondernemer mogelijkheden om
naast de afgegeven concessie op andere wijze aan mobili-
teitsbehoeften te voorzien. Binnen de huidige afspraken
zijn dergelijke ondernemersinitiatieven echter moeilijk te
realiseren. De basisgedachte is dat iedere ‘toegevoegde’
vervoersinvulling kannibaliseert op de bestaande ver-
voersstroom en derhalve geld kost. De belemmerende fac-
tor hier is de bestaande concessie als uitgangspunt in
plaats van de kosten van het openbaar vervoersysteem als
geheel.

Sociaal & veilig verbinden

Vervoer is niet ‘slechts’ het verplaatsen van mensen van a
naar b. Reizigers zijn per definitie onderweg ergens naar-
toe. Impliciet gaan we er daarbij ook vanuit dat het open-
baar vervoer veilig is. Lange tijd was dit niet zo en werd
onveiligheid binnen het openbaar vervoer als probleem
gezien. Of dit nu objectief of subjectief van aard was maakt
eigenlijk niet zoveel uit. Het gevoel van onveiligheid had
wel rechtstreeks invloed op de kwaliteitsaspecten van ons
product. Inmiddels is objectief gezien de veiligheid bin-
nen het openbaar vervoer van een hoogstaand niveau.

gvb is ervan overtuigd dat sociale onveiligheid alleen
beperkt kan worden door samenwerking met de vele par-
tijen die op dit gebied een rol spelen. Zo investeren wij ge-
richt op jongeren, bijvoorbeeld met een lespakket voor
scholen waarmee gedrag in de openbare ruimte (en meer
specifiek het openbaar vervoer) bespreekbaar gemaakt
kan worden. In 2012 zijn 14 basisscholen en 21 middelba-
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re scholen bezocht waarbij 111 groepen leerlingen zijn be-
reikt. Verder wordt geparticipeerd in een project waarin
jongeren uit achterstandswijken op weg worden geholpen
naar een goede start op de arbeidsmarkt en leerlingar-
beidsplaatsen worden gecreëerd. Samenwerking gericht
op jongeren voorziet in een behoefte en komt daardoor re-
latief eenvoudig tot stand.

Sociale veiligheid is in veel gevallen een gedeelde verant-
woordelijkheid. In die gevallen waarbij gvb gezien kan
worden als ‘de ogen en oren’ op straat wordt gvb snel ge-
vonden, zoals bijvoorbeeld door instanties rond Burger-
net/Amber-alert. De omslag naar het anticiperen op grote
vervoersstromen als gevolg van evenementen of het antici-
peren op toekomstige vervoersstromen door nieuwbouw
blijft een uitdaging.

Natuurlijk is het deels eigenbelang om te investeren in
de sociale samenhang in onze samenleving. Wij zijn er
echter ook van overtuigd dat in de huidige samenleving de
‘opvoeding’ rond normen en waarden deels in het publieke
domein plaatsvindt. gvb wil die verantwoordelijkheid
niet ontlopen en actief participeren in de (Amsterdamse)
samenleving. In de huidige concurrentiearena levert dat
echter geen voordeel op.

Duurzaamheid

Collectief vervoer is vanuit milieu oogpunt duurzamer
dan alleen in een auto reizen. Dat neemt niet weg dat ook
collectief vervoer energie en grondstoffen verbruikt. Al
heel lang werkt gvb aan de invulling van het terugdringen
van het energieverbruik. Zo is gvb al sinds 2005 betrok-
ken bij ontwikkelingen van brandstofcel-bussen en reden
bussen al op zwavelarme diesel toen deze voor consumen-
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ten nog niet beschikbaar was. Al geruime tijd kopen wij
onze elektriciteit groen in. In onze ogen is het laaghan-
gend fruit geplukt en zijn meer radicale oplossingen nood-
zakelijk. Vanuit bedrijfseconomische overwegingen is het
dan van belang om terugverdientijden in ogenschouw te
nemen. Deze matchen veelal niet met de (te korte) conces-
sielooptijd.

Vanuit duurzaamheid zijn er twee vraagstukken die
hoog op de publieke agenda staan. Het betreft CO2 als
mondiaal probleem en fijnstof als lokaal probleem. Los
van de bedrijfseconomische afwegingen is het van belang
om actief te zoeken naar de mogelijkheden die de huidige
technologie en innovatie kunnen bieden bij onder andere
deze twee vraagstukken. Minstens zo belangrijk is om te-
zamen met de concessieverlener het duurzaamheidsper-
spectief van een creatieve aanpak te voorzien. Tot op he-
den was de nog resterende concessieduur een beperkende
factor voor positieve besluitvorming op dit gebied.

Afsluitend

Het besef dat bedrijven een veel bredere verantwoordelijk-
heid hebben dan alleen hun directe resultaat is groeiende.
De kunst is om deze verantwoordelijkheid vorm te geven
zonder de bedrijfseconomische grondslag van het bedrijf
te ondermijnen. Als gevolg van het concessiespook heeft
gvb zich gedurende enige tijd niet kunnen ontwikkelen
door een (gedwongen) kortetermijnfocus. De belangen
van verschillende stakeholders waren onvoldoende in ba-
lans.

Met een langetermijnfocus voorhanden kan maatschap-
pelijk actief ondernemen bijdragen aan het verder bevor-
deren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en mobiliteit
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van mensen in de stad. Een rol die zich veelal kenmerkt
door een proactieve verbindende rol naar anderen.

Het maatschappelijk actief ondernemen vereist ook een
andere context vanuit de overheid. Een context waarin in-
novativiteit en ondernemerschap mogelijk zijn. Een con-
text waarin betrokkenen het totale openbaar vervoerssys-
teem integraal in langetermijnperspectief gezamenlijk
vormgeven. gvb is ervan overtuigd dat het lange termijn
brede maatschappelijk perspectief essentieel is voor een
toereikend openbaarvervoerproduct voor de stad Amster-
dam.

Verder lezen:
Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwe-

nen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? – 
Jared Diamond (Uitgeverij Spectrum, Houten, 2008)

Hot, Flat, and Crowded. Why The World Needs A Green
Revolution – and How We Can Renew Our Global Future
– Thomas Friedman (Farrar, Straus and Giroux, New
York, 2008)

Duurzaam ondernemen waarmaken. Het bedrijfskundig
perspectief – Rob van Tilburg (Van Gorcum, Assen,
2012)

Bart Schmeink is sinds 2011 de directeur
van het gvb. Van 2007 tot 2011 was hij
managing director van Merseyrail in het
Verenigd Koninkrijk. Schmeink studeer-
de Bestuurskunde en Rechtsgeleerdheid
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 112



113

12

Alle vakken op één rapport
– Rob Shuter

De meerwaarde van geïntegreerde verslaglegging

Na zijn ontbijt, een boterham met pindakaas en een beker
melk, gaat Kees met zijn fiets naar school. Het is de laatste
schooldag van het jaar en Kees is benieuwd naar zijn rapport.
Zijn opa en oma hebben hem al beloofd dat hij een cadeau
krijgt als hij met een mooi rapport thuiskomt. Kees’ ouders
stellen geen cadeau in het vooruitzicht, maar verwachten
van Kees dat hij minimaal ‘goed’ scoort. In de klas vertelt me-
vrouw Zonsbeek dat er dit jaar twee rapporten worden uitge-
deeld: één voor rekenen en één voor taal. Kees is al snel aan
de beurt en neemt zijn rapporten in ontvangst. Op de weg
terug naar huis begint Kees zich af te vragen waarom hij dit
jaar twee rapporten krijgt. Is het ene vak belangrijker dan
het andere? Moeten zijn ouders en opa en oma nu twee rap-
porten doornemen? En hoe zit het met dat cadeau van opa
en oma, zijn deze twee rapporten hetzelfde als één mooi rap-
port? Het jaar daarop besluit de school om één rapport uit te
geven waar de prestaties van Kees in één helder overzicht
staan, met daarbij ook een gemiddeld cijfer. Dat klinkt lo-
gisch en biedt niet alleen Kees, maar ook zijn ouders en opa
en oma een compleet inzicht in de schoolprestaties van Kees.

Het gaat ons in dit voorbeeld niet om de prestaties an sich,
maar om de manier waarop de school inzicht geeft in de
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prestaties van Kees. Dat is precies het verschil tussen geïn-
tegreerde verslaglegging en niet-geïntegreerde verslagleg-
ging: meestal zijn de prestaties van een bedrijf verdeeld
over een financieel rapport en een duurzaamheidsverslag.
Zou het niet gemakkelijker, beter en eerlijker zijn om de
prestaties van een bedrijf te beoordelen op basis van één
rapport waarin de prestaties op financiën en duurzaam-
heid zijn geïntegreerd?

Geïntegreerde verslaglegging

Het idee over wat de waarde van een bedrijf bepaalt, is de
laatste jaren sterk veranderd. Vroeger stond het vermeer-
deren van aandeelhouderswaarde (shareholdervalue) cen-
traal, terwijl tegenwoordig steeds meer bedrijven van me-
ning zijn dat ze hun bestaansrecht danken aan een bredere
groep belanghebbenden. Het gaat hier om het creëren van
toegevoegde waarde voor de gehele omgeving van een be-
drijf: stakeholdervalue en niet alleen shareholdervalue.

Deze opvatting heeft grote impact op de wijze waarop
bedrijven opereren en hierover communiceren. Het apart
uitgeven van een financieel verslag en een duurzaamheids-
verslag is zeker transparant, maar het laat niet zien wat de
relatie is tussen duurzaamheid en de financiële prestaties
van een bedrijf. Geïntegreerde verslaglegging legt die link
wel, waardoor meer stakeholders beter geïnformeerd wor-
den. Ook, en dat weten wij inmiddels uit eigen ervaring,
helpt het intern bij het creëren van draagvlak voor en een
succesvolle introductie van duurzame strategieën.

Wij introduceerden bij Vodacom in Zuid-Afrika als eer-
ste in de Vodafone Group geïntegreerde verslaglegging. In
mijn visie is integrated reporting onderdeel van integrated
thinking over een duurzame toekomst: een continu proces
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waarin het besef centraal staat dat de toekomstige waarde
van een organisatie bepaald wordt door een breed scala
aan factoren: financieel, maar ook niet-financieel.

Technologie voor een beter leven

Iedere dag kansen creëren met behulp van communicatie,
dat is de missie van Vodafone. Die missie brengen wij tot
leven door bijvoorbeeld mobiel werken te faciliteren,
waardoor wij onze klanten een mate van flexibiliteit en
vrijheid kunnen geven die zij daarvoor niet hadden. Een
ander voorbeeld, dat het belang van integrated thinking on-
derstreept, is dat technologie een wezenlijke rol vervult bij
het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en be-
taalbaarheid van de gezondheidszorg. De toepassing van
mobiele communicatie in de gezondheidszorg wordt ook
wel mHealth genoemd. Vodafone biedt mobiele commu-
nicatieoplossingen die veilige en efficiënte zorgverlening
en zorg op afstand mogelijk maken. Hierdoor kunnen bij-
voorbeeld ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Me-
dische professionals krijgen sneller en eenvoudiger toe-
gang tot patiëntinformatie, waardoor de behandeling en
klinisch onderzoek goedkoper worden. Dit is een voor-
beeld van hoe wij met onze technologie een antwoord bie-
den op maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing
en de stijgende kosten van de gezondheidszorg.

Recyclen van telefoons

Een ander voorbeeld is de recycling van telefoons. De
meeste consumenten willen graag elke twee jaar een nieu-
we telefoon. Telecomaanbieders bieden daarom gratis of
goedkope toestellen aan bij abonnementen. Vanuit het
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oogpunt van duurzaamheid is dat geen wenselijke situatie,
omdat bepaalde grondstoffen zoals coltan schaars zijn en
oude telefoons e-waste opleveren. Gemiddeld heeft een
huishouden drie tot vijf ongebruikte mobiele telefoons
thuis liggen. Het aantal ongebruikte telefoons op de Neder-
landse markt wordt geschat op meer dan twintig miljoen.
Oude mobiele telefoons kunnen prima worden herge-
bruikt. Vodafone is al jaren actief op het gebied van recy-
cling. 

Het terughalen van metalen uit gebruikte netwerkappa-
ratuur draagt bij aan het reduceren van de vraag naar nieu-
we grondstoffen. Inmiddels recyclen of hergebruiken we
100 procent van onze netwerkapparatuur. Het aantal mo-
biele telefoons dat wij inzamelen is 10 procent van het to-
taal aantal verkochte toestellen. Hiermee is Vodafone een
van de voorlopers op dit gebied. Daarnaast werken wij aan
structurele oplossingen om de economische levensduur
van telefoontoestellen te verlengen. De beste oplossing is
het vertalen van onze milieudoelstelling naar een klant-
propositie: met de introductie van Vodafone red kunnen
klanten er ook voor kiezen om hun oude telefoon te blij-
ven gebruiken en krijgen dan korting op de abonnements-
kosten.

Geïntegreerde verslaglegging, 
onze maatschappelijke bijdrage

Bij Vodafone kijken we al langer naar de wisselwerking
tussen onze diensten en producten en maatschappelijke
thema’s. Met ons nieuwe geïntegreerde verslag hebben we
echter geprobeerd inzichtelijk te maken hoe deze wissel-
werking er precies uitziet, hoe we daar met onze strategie
op inspelen en wat de resultaten van deze integrale bena-
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dering zijn. Het geïntegreerde verslag is een belangrijke
aanjager voor het verder integreren van duurzaamheid in
onze overkoepelende bedrijfsstrategie.

Is geïntegreerde verslaglegging de oplossing van alle
duurzaamheidsdilemma’s? Voor ons is een geïntegreerd
verslag meer dan verantwoording afleggen over de belang-
rijkste prestaties van het afgelopen boekjaar: het is een be-
langrijk onderdeel van het proces om de maatschappelijke
waarde van ons bedrijf beter te duiden. Een geïntegreerd
verslag is de illustratie van een bredere, belangrijke mind-
set: een zelfkritische, transparante houding, de wil om te
verbeteren en de visie dat duurzaamheid verankerd moet
zijn in de bedrijfsvoering. Op deze manier dragen wij bij
aan een duurzame toekomst.

Rob Shuter is sinds 2012 ceo bij Voda -
fone Nederland. Hiervoor werkte hij on-
der andere bij Deloitte en Standard Bank
in Zuid-Afrika. Shuter studeerde aan de
Universiteit van Kaapstad.
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De waarde van betrokkenheid 
– Roger Dassen

Een ondernemer is iemand die streeft naar winst en bereid
is om voor het realiseren daarvan risico te lopen. Het be-
grip ‘ondernemen’ kende door de jaren heen met name
een positieve connotatie: wie iets onderneemt heeft lef, is
actief en initiatiefrijk en toont veerkracht bij eventuele te-
genslag. Logisch dus dat zo’n persoon bij succes geld, veel
geld, verdient. Die winst is bovendien nodig om het voort-
bestaan te garanderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De laatste jaren zien we dat bedrijven naast winst ook an-
dere doelen nastreven. Langzaam maar zeker zijn de vier
klassieke P’s uit de marketing (product, prijs, plaats en pro-
motie) aangevuld door drie ‘nieuwe’ P’s, die van people,
planet en profit. Het economische resultaat (winst) wordt
in deze driehoek dus bezien in samenhang met sociale as-
pecten (people) en ecologische randvoorwaarden (planet).

Daadwerkelijk betrokken?

De vraag is hoe ondernemingen die driehoek daadwerke-
lijk beleven en interpreteren. Zit het daadwerkelijk in de
genen van de organisatie? Ligt het verankerd in de missie,
maar ook in de doelstellingen voor het management om
gebalanceerd aandacht te geven aan deze drie aspecten?
Of is het brochuretaal, primair bedoeld voor een glossy
maatschappelijk jaarverslag? De mondiale financiële cri-
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sis heeft wat dat betreft veel bedrijven ontmaskerd. Want
hoe duurzaam waren bepaalde financiële instellingen ei-
genlijk, die geroemd werden om hun betrokkenheid bij
microkredieten of andere interessante maatschappelijk
geëngageerde programma’s en die geweldig beleid maak-
ten rondom de vergroening van hun wagenpark? Speelden
zij tegelijkertijd niet een bedenkelijke rol in het derivaten-
casino, namen ze niet onverantwoorde risico’s vanuit een
korte termijn en veelal bonus-gedreven rendementsover-
weging, verkochten ze niet complexe financiële producten
aan cliënten tegen extreem hoge kosten waarbij het klan-
tenbelang ondergeschikt was aan het eigen rendement?

Deze periode toonde wat mij betreft aan dat duurzaam-
heid en maatschappelijk actief ondernemen in de kern van
het bedrijf verankerd moeten zijn en geen sideshow mo-
gen zijn.

Accountants en hun maatschappelijke opdracht

Voor een bedrijf dat zijn wortels heeft in de accountancy,
lijkt maatschappelijk actief ondernemen een vanzelfspre-
kendheid. Tenslotte beschouwen accountants zichzelf al
sinds het ontstaan van het beroep in de tweede helft van de
negentiende eeuw als vertrouwenspersoon voor velen in
de samenleving. Een dialoog met de samenleving die overi-
gens niet heel actief werd opgezocht. Accountants opereer-
den vanuit een ivoren toren, in een klimaat van volstrekte
zelfregulering. Maar overigens wel met professionals die
overwegend gedreven waren om vanuit die splendid isola-
tion het goede te doen en de samenleving te voorzien van
hoogwaardige, betrouwbare bedrijfsverslaglegging.

In de afgelopen decennia is die houding zich echter te-
gen accountants gaan keren. De trust me-houding tegen-
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over veel professionals maakte plaats voor tell me en uitein-
delijk show me. Toon maar aan dat je kwaliteit levert, dat je
onafhankelijk staat van de onderneming die je controleert.
En daar zit een van de conceptuele probleempunten voor
accountants.

Immers, de wijze waarop een accountant rapporteert, is
in beginsel binair. De controleverklaring is goedkeurend of
bevat (heel soms) een kwalificatie. Uit die verklaring is dus
niet te achterhalen of het proces om te komen tot dat oor-
deel eenvoudig was, of dat het een weg was met talloze ob-
stakels. Heeft de accountant een fikse discussie gehad met
het management om een verandering in de jaarrekening
gedaan te krijgen? Waren de beheersingsmaatregelen in de
onderneming sterk of juist zwak, en wat heeft de accoun-
tant allemaal moeten doen om die zwaktes in het interne
beheersingssysteem te mitigeren? Allemaal interessante
vragen, maar naar het antwoord daarop kan de buitenwe-
reld slechts gissen. En dat leidt tot het kernprobleem voor
accountants: de toegevoegde waarde van de accountant is
zichtbaar voor een handjevol mensen, zijn falen is zicht-
baar voor zeven miljard aardbewoners. Dat een accoun-
tant na een pittige discussie volhardt in zijn standpunt en
daarmee een wijziging in de jaarrekening afdwingt, is zicht-
baar voor de CFO, de controller, de voorzitter van de audit-
commissie en misschien nog een paar functionarissen,
maar daarmee houdt het op. Zijn falen, of vermeende fa-
len,  staat daarentegen breed uitgemeten in de media. Een
ongemakkelijke balans in een samenleving die zoals ge-
zegd show me hoog in het vaandel heeft staan… Het ver-
wondert dan ook niet, dat accountants zeker de afgelopen
jaren met behoorlijk wat kritiek zijn geconfronteerd. Had-
den accountants niet beter kunnen waarschuwen voor de
kernproblemen die ten grondslag lagen aan de mondiale
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financiële crisis? Het is die vraag, die voor Eurocommissa-
ris Michel Barnier aanleiding was om de accountancy eens
flink op de schop te nemen en een groot pakket aan maat-
regelen voor te stellen om accountants weer op de goede
weg te helpen.

Accountants hebben deze bui onvoldoende zien aanko-
men en wat dat betreft niet geëxcelleerd als maatschappe-
lijk actieve ondernemers. Maar niet alleen dat, ook hun re-
actie op de ingrepen van regulators als Barnier laat zien
dat er nog heel wat winst geboekt kan worden in dit kader.
Immers, de reactie is er primair een van het beargumente-
ren waarom veel van de voorstellen van Barnier niet wer-
ken. Nu is daar veel voor te zeggen. Ook ik heb twijfels
over de vraag of verplichte roulatie van controle-opdrach-
ten en een nog verdergaande black listing van advieswerk
bij controlecliënten daadwerkelijk tot kwaliteitsverbete-
ring gaan leiden. Maar afwijzing van de voorstellen is on-
voldoende. In plaats daarvan zullen accountants met voor-
stellen moeten komen voor wat er dan wél moet gebeuren.

De maatschappelijk actief ondernemende 
accountants

Het dilemma dat ik eerder noemde kan naar mijn mening
alleen worden opgelost als accountants minder digitaal
gaan rapporteren. Wanneer zij duidelijker rapporteren
over de problemen die zij hebben ontmoet, over de dilem-
ma’s waarmee zij hebben geworsteld, over de risico’s die zij
zien. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het aansprakelijk-
heidsprobleem van de accountant ligt natuurlijk op de loer
en proactief rapporteren over strategische risico’s houdt
natuurlijk het risico in dat je nu nét dat risico niet noemt
dat vervolgens een halfjaar later het bedrijf fataal wordt.
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Natuurlijk kun je je daartegen indekken door alle risico’s
– rijp en groen – op te gaan sommen (zie de uitbundige risi-
coparagrafen in sommige jaarrekeningen of emissiepros-
pectussen), maar dan schiet je het doel van het bieden van
een scherp inzicht weer voorbij…

Een alternatieve oplossing kan zijn dat dergelijke risico’s en
issues niet op het niveau van de individuele cliënt worden
gerapporteerd, maar geaggregeerd worden voor een bepaal-
de sector. De Nederlandse beroepsorganisatie NBA heeft
daar de afgelopen jaren mee geëxperimenteerd. Voor ver-
schillende sectoren werd een zogenaamde maatschappelij-
ke management letter uitgebracht, waarin het perspectief
van accountants (interne en externe accountants, maar
ook van accountants actief in financiële functies) over de
echte zwaarwegende issues in die sector naar voren wer-
den gebracht. Welke oplossing er ook komt, voor mij staat
vast dat accountants meer inhoudelijk met de samenle-
ving moeten gaan communiceren over hun zorgpunten.
Maar natuurlijk kunnen ze dat niet alleen. Management,
auditcommissies, regulators, wetgevers (zie bijvoorbeeld
de opmerking over aansprakelijkheid), maar ook oplei-
ders, zullen allen een bijdrage moeten leveren aan de reali-
satie hiervan. Maar accountants zijn primair zelf aan de bal.
Wij zullen moeten aangeven welke richting wij zien en wel-
ke randvoorwaarden er gelden. De andere betrokkenen
kunnen dan bezien of zij de meerwaarde hiervan onder-
kennen en bereid zijn om hun rol in de totstandkoming er-
van te spelen.

Daarnaast hebben accountants ook een belangrijke rol te
spelen in de verslaggeving rondom duurzaamheid. Er is
geen gebrek aan initiatieven, denk aan GRI en IIRC, maar er
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is wel behoefte aan daadkracht om met voorstellen te ko-
men die hout snijden. Belangrijker dan het streven naar
volledigheidvanstandaardenencriteriavindikhet streven
naar toegankelijkheid van informatie over duurzaamheid
van een organisatie en haar producten. Naar mijn overtui-
ging zal het uiteindelijk consumentengedrag zijn dat orga-
nisaties dwingt om maatschappelijk actief te ondernemen.
Consumenten zullen weglopen van een product dat aan-
toonbaar slecht scoort als het gaat om duurzaamheid.
Maar dat veronderstelt wel dat de klant – à la de labels voor
het energieverbruik van apparaten – in staat moet zijn om
met gebruik van moderne technologie in één oogopslag te
kunnen zien hoe het gesteld is met de duurzaamheidsas-
pecten van het product of de dienst die hij wil afnemen.

Deloitte en maatschappelijk actief ondernemen

Natuurlijk, ook bij Deloitte begon het maatschappelijk ac-
tief ondernemen bij zaken in de randvoorwaardelijke
sfeer. Aspecten zoals de duurzaamheid van ons wagenpark
of ons kantorennetwerk en de bijdrage die wij leveren aan
maatschappelijke projecten. Zo heeft Deloitte in 2010 de
Fair Chance Foundation opgezet, die zich inzet om jonge-
ren van zes tot achttien jaar in achterstandssituaties aan
goed onderwijs te helpen. De Foundation combineert
hiertoe de inzet van mensen, kennis en financiële steun en
werkt samen met instanties als de IMC Weekendschool,
het Nibud en JINC. Prima initiatieven, waar wij met veel
enthousiasme mee voortgaan, maar zoals hiervoor be-
toogd, is dit niet goed genoeg. 

Maatschappelijk actief ondernemen moet in de kern zit-
ten. Vandaar dus dat wij actief op zoek zijn naar een rol
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voor de accountant die veel meer maatschappelijke rele-
vantie heeft. Vandaar ook dat wij ons actief mengen in de
momenteel hevig opgelopen discussie over de maatschap-
pelijke wenselijkheid van fiscale optimalisatie. Vandaar
ook dat wij actief willen meedenken hoe je fiscaal instru-
mentarium kunt inzetten om duurzaamheid te bevorde-
ren, door activiteiten fiscaal te belasten op basis van hun
carbon footprint, dan wel op basis van andere negatieve
duurzaamheidsaspecten. Vandaar dat wij steeds meer op
zoek zijn naar mogelijkheden om de kennis die wij op-
doen als accountant en als adviseur op geaggregeerd ni-
veau met de samenleving te delen, daar waar wij denken
dat dat maatschappelijk relevant is. Wat ons betreft is
maatschappelijk actief ondernemen niet het snoepje van
de week. Wij realiseren ons dat wij in de verschillende hoe-
danigheden waarin wij optreden een license to operate heb-
ben die aanzienlijk is. Die license is niet vanzelfsprekend
en moet in de huidige samenleving verdiend worden. In
de ogen van onze klanten, van onze medewerkers, van een
brede stakeholdersgroep. Allerminst eenvoudig, zoals de
dilemma’s hiervoor duidelijk hebben gemaakt. Maar voor
onze organisatie van levensbelang!

Verder lezen: 
Race against the Machine – Erik Brynjolfsson en Andrew

McAfee

Roger Dassen is sinds 2011 de Global Ma-
naging Director van Deloitte. Hij is sinds
1996 partner bij Deloitte. Dassen studeer-
de bedrijfseconomie aan de Universiteit
van Maastricht en promoveerde in 1995.
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Balans in duurzaamheid 
– Ewoud Goudswaard

In 1987 kreeg het denken over een rechtvaardige, duurza-
me samenleving een belangrijke impuls. De World Com-
mission on Environment and Development, onder voorzit-
terschap van de toenmalige Noorse premier Gro Harlem
Brundtland, bracht het VN-rapport ‘Our Common Future’
uit. Daarin zette de commissie de definitie van duurzaam-
heid helder neer: duurzame ontwikkeling is de ontwikke-
ling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen be-
hoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

De definitie van Brundtland komt terug in de missie van
de asn Bank. Dat is niet verrassend. De asn Bank is in
1960 als spaarbank opgericht vanuit de vakbond. Het oor-
spronkelijke doel van onze bank was het geld van de vak-
bond en het spaargeld van arbeiders op een maatschappe-
lijk verantwoorde manier te investeren. Bijvoorbeeld door
niet te investeren in bedrijven en landen die arbeids- en
mensenrechten schenden, maar wel te investeren in maat-
schappelijke en culturele initiatieven. Het ging daarbij
vooral om solidariteit.

Geïnspireerd door de Brundtland-definitie van duur-
zaamheid formuleerden wij in 1991 de missie van de asn
Bank: ‘Wij streven ernaar de duurzaamheid van de samen-
leving te bevorderen. Dat betekent dat wij bijdragen aan
veranderingen die zijn bedoeld om een einde te maken
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aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden ver-
schoven naar toekomstige generaties, of worden afgewen-
teld op het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroe-
pen.’

Deze missie leidt tot onze brede inzet voor kwesties als
oorlog en vrede, mensenrechten en discriminatie, biodi-
versiteit, sociale huisvesting, klimaat en internationale
economische verhoudingen. Al die kwesties samen laden
voor ons het begrip duurzaamheid. Het feit dat wij al meer
dan vijftig jaar bestaan, geeft aan dat duurzaamheid en
maatschappelijke betrokkenheid geen trend zijn, maar
een levensvatbare visie. Wij handelen daar vol vertrouwen
naar en vanuit ons gevoel van verantwoordelijkheid voor
wat er om ons heen gebeurt.

In de afgelopen vijftig jaar hebben wij veel kennis en er-
varing opgedaan met de manier waarop een bank duur-
zaamheid kan invullen. De les die wij daaruit hebben ge-
leerd, is dat we een duurzame samenleving pas kunnen
financieren als we helder voor ogen hebben waar dat be-
grip voor staat. De afgelopen jaren ervaren we dat voor veel
mensen duurzaam bankieren staat voor ‘groen’ bankieren.
Met andere woorden, voor het financieren van zaken als
duurzame energie, biologische landbouw en natuur. Dat
de asn Bank zich daar niet toe beperkt, heeft soms tot kri-
tiek geleid.

De definitie van Brundtland laat zien dat duurzaam han-
delen meer is dan ‘groen’ handelen. Het vraagt om een vi-
sie op de maatschappij en op de plaats die mensen, onder-
nemingen en organisaties daarin innemen. Duurzaam
handelen is handelen vanuit een brede maatschappelijke
betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de maat-
schappij. De asn Bank doet duurzaamheid niet ‘erbij’,
maar we voeren het streven naar duurzaamheid door in al-
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les wat we doen. Dus ook in de manier waarop we omgaan
met medewerkers en klanten.

Bij alles wat we doen stellen we ons voortdurend de es-
sentiële vraag: naar welke toekomst streven wij en wat
moeten wij doen om die toekomst zo goed en zo waarde-
vol mogelijk in te vullen? Omdat wij een bank zijn, leidt
dat ook tot de vraag: hoe voorkomen we dat onze investe-
ringen en beleggingen ten koste gaan van generaties na
ons, of van mensen elders op deze planeet? De antwoor-
den hierop leiden tot onze maatschappelijke visie voor de
lange termijn. Deze aanpak staat haaks op de houding die
de afgelopen decennia gangbaar was: leven bij de waan
van de dag en alles opmaken wat voorradig is, zonder reke-
ning te houden met de gevolgen ervan voor anderen. 

Wij hanteren daarentegen in onze dagelijkse werkzaam-
heden als ijkpunt de duurzame samenleving die ons voor
2050 voor ogen staat. In die samenleving is geen plaats
voor bijvoorbeeld kernenergie, dwang- en kinderarbeid.
En wel voor ondernemingen en overheden die streven
naar een duurzame toegevoegde waarde voor de maat-
schappij, werknemers en andere belanghebbenden. Wij
zien dat als de enige weg naar een leefbare toekomst.

Het moge duidelijk zijn dat de discussies bij de asn
Bank nooit alleen om de financiële aspecten van onze acti-
viteiten draaien – hoe belangrijk die ook zijn. Beleggingen
en investeringen zijn middelen om onze missie te realise-
ren. We streven niet naar financieel gewin ten koste van
wat we belangrijk vinden. Want wat heb je aan winst op
korte termijn, hoe groot ook, als je daardoor een wereld
creëert waarin je niet kunt leven?

Dat veroorzaakt dagelijks dilemma’s. Wij zijn voortdu-
rend bezig met de vraag: hoe vullen we ons toekomstbeeld
in de dagelijkse praktijk in? Wij werken weliswaar met ge-
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detailleerde duurzaamheidscriteria, maar dan nog is een
keuze niet altijd eenvoudig. Sommige bedrijven scoren bij-
voorbeeld uitstekend op het gebied van klimaat, maar wei-
geren de arbeidsrechten van hun werknemers vast te leg-
gen in hun bedrijfsvoering. We keuren zo’n bedrijf af als het
na herhaald aandringen van onze kant geen verbetering
vertoont.

Een ander voorbeeld: de farmaceutische sector heeft een
belangrijke rol bij de gezondheid van mensen wereldwijd,
maar er spelen ook veel ernstige controversen. Bieden far-
maceutische bedrijven mensen in arme landen voldoende
toegang tot generieke, en dus goedkopere medicijnen? In-
vesteert de sector genoeg in medicijnen met kleine winst-
marges die wel van levensbelang zijn? De antwoorden op
zulke vragen beïnvloeden ons oordeel over de sector.

Steeds meer bedrijven omarmen een duurzame bedrijfs-
voering. Dat doen ze niet alleen meer omdat de maatschap-
pij dat van ze vraagt. Ze zien ook in dat het hun resultaten
op korte en lange termijn positief beïnvloedt. Duurzame
bedrijven hebben vaak een duidelijke strategie en hante-
ren vernieuwende businessconcepten. Zij weten waar ze
naartoe willen. Ze plannen op de langere termijn en hou-
den daarbij rekening met hun omgeving. Dat komt de con-
tinuïteit van de bedrijfsvoering ten goede. Duurzame be-
drijven zijn bijvoorbeeld beter voorbereid op de toekomst.
Ze voldoen al aan eisen en regels. En ze hebben hun keten-
beleid en organisatie beter op orde, zodat misstanden als
kinderarbeid beter kunnen worden aangepakt. Dat bete-
kent ook minder reputatierisico.

De asn Bank probeert deze positieve ontwikkeling te
stimuleren. Dat doen wij op verschillende manieren. ‘Bin-
nen onze balans’, dus als bank, stimuleren we duurzaam-
heid via onze investeringen en beleggingen. ‘Buiten onze
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balans’ doen wij dat onder meer door projecten van maat-
schappelijke partners te ondersteunen. Zo gaat er geld naar
een project van Solidaridad in de textielindustrie in Ban-
gladesh. Dankzij dit project hebben duizenden mensen
een beter bestaan gekregen, onder meer doordat in ver-
schillende fabrieken kinderarbeid is verboden en mensen
een eerlijker loon ontvangen. Op dezelfde manier steunen
we andere projecten voor eerlijke handel, tegen kinderar-
beid, voor vrede en veiligheid en voor energie uit her-
nieuwbare bronnen.

De asn Bank is het afgelopen decennium sterk gegroeid.
Eind 2000 hadden we bijna 160.000 klanten, inmiddels
zijn dat er bijna 600.000. Deze klanten vertrouwen ons
hun geld toe omdat wij hun idealen helpen realiseren.
Dankzij onze groeiende achterban vindt onze visie steeds
meer ingang en wint aan invloed. Dat bleek bijvoorbeeld
bij Philips: in principe een duurzame onderneming, maar
via dochter DutchAero betrokken bij de Joint Strike
Fighter. Wij verzochten Philips herhaaldelijk het belang in
DutchAero af te stoten. Vorig jaar maakte de onderne-
ming bekend dat zij haar belang had afgebouwd, mede om
gehoor te geven aan onze oproepen.

De komende decennia worden cruciaal als het gaat om
de ontwikkeling van het klimaat. Het zijn niet alleen de
weersveranderingen, maar vooral de sociale gevolgen die
de maatschappij zullen beïnvloeden. Klimaatverandering
tast het dagelijks leven direct aan. De stijging van de voed-
sel- en energieprijzen, geopolitieke conflicten om grond-
stoffen met een groeiend aantal vluchtelingen tot gevolg,
aanpassing aan de stijging van de zeespiegel en de toene-
mende schaarste van drinkwater leiden tot hoge maat-
schappelijke kosten. Die gaan ten koste van investeringen
in de zorg en het onderwijs.
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De asn Bank financiert en ondersteunt daarom projec-
ten en investeringen die bijdragen aan oplossingen. Bij-
voorbeeld door de woningen die wij financieren, energie-
zuiniger te maken. Door woningcorporaties te helpen bij
energiebesparing. Ook financieren we water- en hoog-
heemraadschappen die de gevolgen van de klimaatveran-
dering opvangen en ook ontwikkelingslanden helpen om
dat te doen.

Met deze inzet proberen we daar waar de kans op armoe-
de, oorlogsgeweld en sociale uitbuiting het grootst is, de
grip van mensen op hun eigen leven te vergroten en de
kans op herhaling te verkleinen. Voor mij persoonlijk is
een duurzame samenleving dan ook een democratische
maatschappij, waarin mensen toegang hebben tot basisbe-
hoeften als onderwijs, gezondheidszorg en schoon water,
waarin basisvrijheden worden gerespecteerd, zoals vrij-
heid van meningsuiting en persvrijheid, en waarin kinde-
ren niet worden blootgesteld aan dwangarbeid en wapens.

In de inleiding van haar rapport zegt Brundtland:
‘When the terms of reference of our Commission were ori-
ginally being discussed in 1982, there were those who wan-
ted its considerations to be limited to “environmental is-
sues” only. This would have been a grave mistake.’ Volgens
Brundtland gaat het bij duurzame ontwikkeling om een
evenwicht tussen ecologische, economische en sociale be-
langen. Deze balans in duurzaamheid is ook de inzet van
de asn Bank voor de duurzame samenleving van 2050.

Verder lezen:
Het Brundtland-rapport ‘Our Common Future’. Dit

vormt een inspiratiebron op het gebied van duurzaam-
heid en heeft in grote mate inspiratie geleverd voor mijn
visie op duurzaamheid.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Our–Common–Future
Duurzaam denken doen: inspiratieboek voor onze geza-

menlijke toekomst. Jan Jonker heeft in 2011 een boek uit-
gegeven dat een soort vervolgverkenning op het ge-
noemde Brundtland-rapport is. Met een denktank van
vierhonderd mensen heeft hij nagedacht over waar we
nu staan met de uitdagingen die in het oorspronkelijke
rapport stonden en wat de volgende stappen kunnen
zijn. Het boek gaat in op negentien actuele thema’s en
geeft voor elk van deze thema’s een visie en mogelijke
oplossingen.

Aanhakend op de eerste twee tips wil ik ten slotte graag de
asn issuepaper ‘Mensenrechten’ aandragen. Het
Brundtland-rapport heeft, gaf ik al aan, in grote mate
gefungeerd als inspiratiebron voor mijn visie. Dat zie je
heel goed terug in de issuepaper ‘Mensenrechten’, die
laat zien dat duurzaamheid volgens de asn Bank veel
breder is dan een milieu-issue en in de kern om het be-
grip rechtvaardigheid gaat. Deze paper vormt daarmee
ook een inspiratiebron bij het nemen van beslissingen
en het vinden van oplossingen voor dilemma’s uit de da-
gelijkse praktijk.

Ewoud Goudswaard is sinds 2001 alge-
meen directeur van de asn Bank. Hij
werkte hiervoor onder andere bij de nmb
bank (later ing). Goudswaard haalde zijn
mba aan insead.
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De maatschappelijke rol van banken 
– Jan Hommen

Vanaf de oprichting van de allereerste bank in het vijftiende-
eeuwse Italië vormen banken een essentiële schakel in het
economisch verkeer. Een wereld zonder banken is dan ook
moeilijk voor te stellen. Of het nu gaat om het doen van een
betaling, het parkeren van overtollige kasgelden, het ko-
pen van een huis, het starten van een nieuwe onderneming,
of het financieren van grootschalige investeringen, dit alles
zou oneindig veel moeilijker zijn zonder de transformatie-
functie van banken. Als financieel bemiddelaars zijn ban-
ken als geen ander geëquipeerd om de reële economie te
ondersteunen en te financieren, en tegelijkertijd de daar-
mee gepaard gaande risico’s te beheersen. Banken hebben
daarmee altijd een sleutelrol in de samenleving vervuld,
welke recent helaas enorm onder druk is komen te staan.
Bank en maatschappij zijn uit elkaar gegroeid en het ver-
trouwen van de klant in de sector heeft een forse deuk op-
gelopen.

De sector werkt inmiddels keihard om het verloren ver-
trouwen te herstellen, maar is hier tot op heden nog niet in
geslaagd. Hoewel er binnen het bankwezen een enorme
omwenteling gaande is, is dit voor de buitenwereld nog
niet zichtbaar, maar vooral ook nog niet voelbaar genoeg.
Er zijn een aantal ontwikkelingen welke het herstel van ver-
trouwen bemoeilijken, waarvan onze collectieve ‘schuld -
verslaving’ een belangrijke is.
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Beschikbaarheid en afhankelijkheid van krediet

De crisis heeft ons doen realiseren dat er wereldwijd op te
grote voet is geleefd door zowel overheden, het bedrijfsle-
ven en huishoudens als het bankwezen zelf en dat dit met
name is gefinancierd door op grote schaal schulden aan te
gaan. Deze afhankelijkheid van schuld lijkt diep veran-
kerd te zijn in de samenleving en vormt daarmee een groot
maatschappelijk probleem. Dat is zeker ook zo in Neder-
land. Te veel schuld zet een rem op groei, of dat nou bij een
bedrijf is, een particulier persoon, een bank of de overheid.
En als we gezamenlijk te veel schuld hebben opgebouwd
dan stokt de groei van het land en dat zien we nu in Neder-
land: de economie van ons land ligt komend jaar op het-
zelfde niveau als zeven jaar geleden.

Een omvangrijk gedeelte van het bedrijfsleven in Euro-
pa, ook in Nederland, heeft ten opzichte van haar eigen ver-
mogen gemiddeld genomen te veel schuld en is daarbij ook
nog eens sterk afhankelijk van banken. In de Verenigde Sta-
ten wordt op grote schaal van andere financieringsbron-
nen – publieke kapitaalmarkten, venture capital en institu-
tionele beleggers – gebruikgemaakt. Bij huishoudens zien
we eenzelfde beeld. In ons omringende landen zoals Duits-
land is het volstrekt normaal de eigen woning deels zelf te
financieren, echter in Nederland zijn we gewend geraakt
aan financieringen welke de waarde van de woning ruim
overstijgen. Het leunen op schuld is het gevolg van jaren-
lange beschikbaarheid van goedkoop geld, fiscaal gestimu-
leerd door de overheid en ruim gefaciliteerd door banken.

Wij hebben hier als bancaire sector een rol gespeeld in het
creëren van het probleem en moeten dus ook onze verant-
woordelijkheid nemen in het oplossen ervan. Als ing zijn
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we al een aantal jaren bezig om onze eigen schulden te ver-
minderen, het zogeheten deleveraging. Waar dit op neer
komt, is dat het eigen vermogen van banken groter wordt
ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit kan ofwel door
de balans te verkleinen en schulden af te lossen, ofwel door
het eigen vermogen te vergroten. Om onze verantwoorde-
lijkheid als financier van de reële economie te kunnen blij-
ven nemen en de kredietverlening op peil te houden, doen
wij er dus alles aan om het eigen vermogen zoveel mogelijk
te versterken. Dit is niet alleen noodzakelijk vanwege de
gestelde wet- en regelgeving, maar ook om de stabiliteit
van het financiële systeem te verbeteren en daarmee een
stuk van het vertrouwen in het financiële systeem te her-
stellen.

Dit creëert een lastige situatie, voor zowel bank als klant.
We hebben te maken met een moeizaam draaiende econo-
mie waarin financiering van het bedrijfsleven onder druk
staat en waar de woningmarkt gebukt gaat onder dalende
prijzen en stijgende werkloosheid. Dit wringt aan twee
kanten, want hoewel de roep om financiering bij onderne-
mingen en huishoudens groter is dan ooit, is hun finan-
cierbaarheid juist beperkt. Tel daarbij op de aangescherpte
eisen ten opzichte van banken en de impasse waarin we
ons bevinden laat zich makkelijk verklaren.

Een nieuwe realiteit, een nieuwe balans

Helaas is dit de situatie waarin we ons bevinden en zullen
we deze nieuwe realiteit onder ogen moeten zien. Stap één
in het oplossen van het probleem is namelijk nog altijd er-
kennen dat er een probleem is. Gelukkig is het besef dat we
onze schulden moeten afbouwen inmiddels wel geland, dit
in de praktijk brengen is echter een grote uitdaging. In tij-
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den van economische voorspoed is het relatief makkelijk
om schuldposities af te bouwen, maar in tijden van econo-
mische neergang is dit juist extra pijnlijk. Het stijgende
aantal executieverkopen in de woningmarkt en het groei-
ende aantal klanten in de Intensief Beheer-portefeuilles
van banken is problematisch voor de sector, maar de echte
pijn wordt natuurlijk gevoeld door de klanten zelf. Als het
gaat om de gedwongen verkoop van uw huis of het faillisse-
ment van uw onderneming, dan wordt een crisis ineens
wel heel persoonlijk en is dan uiterst dreigend. Het is onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid om de uitdagingen van
de nieuwe realiteit het hoofd te bieden en de balans tussen
bank en samenleving weer te vinden en te herstellen.

We zitten nu in een fase waarin gezocht wordt naar deze
nieuwe balans. Los van de afhankelijkheid van de bank als
financier is een extra complicerende factor hierbij de per-
ceptie die het publiek heeft van de bank. De paradoxale si-
tuatie doet zich voor dat de bank steeds sterker verweven
is geraakt met het dagelijks leven van haar klant, maar dat
dit voor dezelfde klant veel minder zichtbaar is geworden.
Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat talloze betalin-
gen in fracties van seconden verwerkt kunnen worden; we
kunnen moeiteloos pinnen en chippen en we willen op ie-
der gewenst moment en vanaf iedere mogelijke plaats en
zonder problemen onze bankzaken zelf kunnen regelen.
Daarmee verdwijnen de bankfilialen uit het straatbeeld,
de geldautomaat vervangt de kasmedewerker en het con-
tact met de bank verloopt via internetbankieren en mobie-
le applicaties. Kortom, de afhankelijkheid en interactie
tussen klant en bank is groter dan ooit, maar de gepercipi-
eerde afstand tussen beiden is dat ook.

In dit uitdagende speelveld zullen banken hun maat-
schappelijke rol moeten herdefiniëren, een rol waarbij ban-
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ken bovenal dienstbaar zullen zijn aan de reële economie
en midden in de samenleving zullen moeten staan. Ban-
ken zitten midden in dit veranderingsproces en hebben
enorme stappen gezet, zo ook ing. We hebben de afgelo-
pen jaren hard gewerkt om te laten zien dat we echt betrok-
ken zijn bij onze klanten en Nederland, hebben het bedrijf
kleiner en overzichtelijker gemaakt, onze producten ver-
simpeld en transparanter gemaakt en zijn financieel in
goede gezondheid. Maar we zijn er nog niet. Het voldoen
aan de wensen van klanten is één ding, het overtreffen
daarvan is heel iets anders. Als we het vertrouwen van
onze klanten terug willen winnen en hun perceptie van
banken in positieve zin willen veranderen, moeten we echt
ons bedrijfsmodel opnieuw uitvinden. Om een verschil te
maken moeten banken in staat zijn om aan te voelen wat
de achterliggende behoefte is van hun klanten. Ook moe-
ten ze een langetermijnrelatie met hen opbouwen en pas-
sende oplossingen bieden voor hun problemen en zorgen.
Ons succes is per slot van rekening een directe afgeleide
van het succes van onze klanten.

De uitdaging ligt recht voor ons en deze tijd biedt de per-
fecte kans om onze license to operate terug te verdienen.
Als we hierin slagen zal de klant mettertijd hopelijk zijn
vertrouwen in de sector hervinden en de toegevoegde
waarde van banken weer zien en voelen.

Verder lezen: 
The Ascent of Money. A Financial History of the World –

Niall Ferguson
Crisis Economics. A Crash Course in the Future of Finance –

Nouriel Roubini en Stephen Mihm
Debt. The First 5,000 Years – David Graeber
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16

De Rabobankvisie op maatschappelijk 
verantwoord en actief ondernemen 

– Piet Moerland

Het thema van deze essaybundel ligt mij persoonlijk zeer
na aan het hart. Het maatschappelijke en politieke senti-
ment jegens financiële instellingen is de laatste jaren na-
melijk dramatisch omgeslagen, wat tot uitdrukking komt
in verlies van vertrouwen en sympathie. Er is een grote
kloof ontstaan tussen de reële economie en de financiële
sector. Financiële instellingen hebben zelf de sleutel in
handen om het broodnodige vertrouwen van klanten en
samenleving terug te winnen, maar dat is een kwestie van
lange adem. Daartoe zijn op de eerste plaats actieve verbin-
dingen tussen banken enerzijds en klanten en de samenle-
ving anderzijds van groot belang. Met andere woorden,
van banken wordt juist nu een actieve vorm van maat-
schappelijke participatie verlangd.

Tegen deze achtergrond acht ik het opportuun om in
deze bijdrage allereerst de traditionele basisrollen en 
-functies van banken te memoreren. Ik betoog dat een
strikte focus op deze kerntaken ‘automatisch’ met een gro-
te mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
actieve maatschappelijke participatie gepaard gaat. Ver-
volgens bespreek ik de achtergronden en speerpunten van
maatschappelijk actief ondernemen door de Rabobank.
Hierbij zullen ook dilemma’s, recente successen en teleur-
stellingen aan bod komen.
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Nutsfuncties van banken

Net als andere banken is de Rabobank bovenal een bemid-
delaar in geld tussen verschillende klantgroepen. In een
economie zijn er altijd tegelijkertijd mensen of bedrijven
met financiële overschotten en met financieringsbehoef-
ten. De eerste groep wordt gevormd door particuliere
spaarders, erg liquide bedrijven of door financiële instel-
lingen die veel geld beheren. De groep geldnemers betreft
meestal bedrijven die investeringen moeten financieren,
of particulieren die bijvoorbeeld geld willen lenen om een
huis te kopen. In Nederland zetten ‘overschothuishoudin-
gen’ hun geld hoofdzakelijk uit via banken bij de ‘tekort-
huishoudingen’.

De Rabobank vervult hierin een viertal zogeheten trans-
formatiefuncties. Daarbij gaat het om de transformatie
van looptijd, omvang, risico en plaats van financiële mid-
delen. Daarnaast vervullen alle banken een andere belang-
rijke nutsfunctie in het economisch verkeer: zij zijn verant-
woordelijk voor een snelle en foutloze afhandeling van het
betalingsverkeer.

Naar mijn mening nopen deze basistaken en -functies
tot maatschappelijk verantwoord én actief ondernemen
door banken. Maatschappelijk verantwoord omdat bij-
voorbeeld veel van de risico’s waaraan banken worden
blootgesteld samenhangen met deze transformatiefunc-
ties. Maatschappelijk actief omdat banken dagelijks veel
contacten hebben met klanten en door hun transformatie-
functies de – inrichting van de – leefomgeving en samenle-
ving mede vormgeven. Kortom, een goed functionerende
en gezonde financiële sector is een essentiële voorwaarde
voor (duurzame) economische groei.

Deze kernfuncties brengen wel dilemma’s met zich mee.
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Banken moeten regelmatig tegengestelde belangen van
verschillende klantgroepen tegen elkaar afwegen. Zo zul-
len spaarders bij voorkeur een zo hoog mogelijke rente op
hun spaarsaldo willen ontvangen. Geldnemers zijn daar-
entegen gebaat bij een zo laag mogelijke rente op de lening
die zij afsluiten. Het een kan echter niet los worden gezien
van het ander. Banken zijn zoals gezegd bovenal een door-
geefluik van geld. Wat zij als rentevergoeding betalen op
spaargeld bepaalt in hoge mate wat zij aan rente moeten
vragen op de door hen verstrekte leningen. Daarnaast zijn
banken soms genoodzaakt de kredietkraan voor een be-
drijf met slechte toekomstperspectieven dicht te draaien.
Dat is geen leuke boodschap voor het betrokken bedrijf,
maar banken hebben ook de verantwoordelijkheid pru-
dent met toevertrouwde spaargelden om te gaan en een
goede kapitaalpositie te behouden. Een ander dilemma is
dat de klantwens of -behoefte wel eens strijdig kan zijn
met het klantbelang. In dit geval moet de zorgplicht voor
de klant prevaleren.

Wederzijds vertrouwen is cruciaal

Het functioneren en zelfs het voortbestaan van banken
staat of valt met het vertrouwen dat zij genieten bij het gro-
te publiek. Dat vertrouwen wordt bepaald door de mate
waarin de bank maatschappelijk verantwoord én actief
opereert. Iedere bank, zelfs de sterkste, raakt uiteindelijk in
acute liquiditeitsproblemen als spaarders het vertrouwen
in de bank verliezen en hun spaargeld op grote schaal gaan
opnemen. Zo’n stormloop of bank run kan het gevolg zijn
van het feit dat de bank te veel risico’s neemt waardoor gro-
te verliezen en een mogelijk faillissement dreigen. Banken
moeten dus solvabel zijn, af te lezen aan een sterk eigen
vermogen, en transparant.
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Klanten kunnen ook een afkeer van hun bank krijgen als
haar beleid of verkoopmethoden hun niet aanstaan. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren als een bank onethisch handelt
of de leefomgeving van veel klanten door haar activiteiten
schaadt. Het is voor een bank dus van het allergrootste be-
lang dat zij het vertrouwen behoudt van al haar klanten.
De ene klantgroep mag niet bevoordeeld worden ten op-
zichte van de andere. Voorts moeten banken zich terdege
bewust zijn van de effecten van hun handelen en van hun
beslissingen op economisch, sociaal en duurzaamheidsge-
bied voor uiteenlopende groepen belanghebbenden. Het
moet bij alle banken dus gaan om een langetermijnoriënta-
tie en een eigen verantwoordelijkheid in de samenleving,
die actieve dialogen met klanten, burgers en de politiek
impliceren. Met andere woorden: ‘duurzaam bankieren’ is
de norm. Het klantbelang moet centraal staan en grote risi-
co’s, kortetermijnwinstbejag en perverse beloningsprik-
kels zijn uit den boze.

Rabobank en maatschappelijk actief ondernemen

De perikelen in het bankwezen en het negatieve sentiment
jegens banken raken de Rabobank vanzelfsprekend ook.
Onze bedrijfsoriëntatie is in de afgelopen turbulente jaren
echter nauwelijks gewijzigd. Hierbij heeft de coöperatieve
structuur met ledeninvloed en -betrokkenheid een belang-
rijke rol gespeeld. De Rabobank richt zich namelijk van
oudsher primair op het dienen van de reële economie met
het zogenoemde retail- ofwel relatiebankieren. Hierbij
staat een langetermijnoriëntatie ter ondersteuning van
klanten, bedrijven, particulieren en de publieke sector met
goede en innovatieve producten en adviesdiensten tegen
schappelijke prijzen en met passende distributiemetho-
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den centraal. Bij de Rabobank is het maken van winst geen
doel op zich, maar een middel om de soliditeit en conti -
nuïteit van de bank veilig te stellen. Het is ook een belang-
rijke randvoorwaarde om andere sociaal-maatschappelij-
ke doelstellingen te kunnen nastreven.

Deze organisatiestructuur biedt de Rabobank een solide
institutioneel raamwerk om met klanten en leden intensie-
ve dialogen over gemeenschappelijke thema’s als duurza-
me (economische) ontwikkeling van de leefomgeving aan
te gaan. Maatschappelijk actief ondernemen zit dus in onze
structuur ingebakken. Hieraan doet de voorgenomen in-
krimping van ons kantorennetwerk – mede in het licht van
een veranderende klantvoorkeur voor virtuele distributie-
kanalen – de komende jaren niets af. Wel dienen onze
medewerkers over specifieke competenties te beschikken
om deze dialogen te kunnen voeren en actief bij de lokale
leefomgeving betrokken te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om
luisteren, vragen stellen, uitgaan van gelijkwaardigheid en
niet te snel oordelen. Daarnaast zijn zichtbaarheid in en
deelname aan relevante sociale netwerken onontbeerlijk.
Zo kunnen we tevens onze uitgebreide kennis en informa-
tie over economische sectoren en branches met klanten de-
len en nieuwe samenwerkingsvormen in de maatschappij
ondersteunen die door de terugtredende overheid ont-
staan.

Bij beleidsdiscussies op nationaal niveau streeft de 
Rabobank ook actieve participatie na. De afgelopen jaren
hebben we heikele beleidsthema’s aan de orde gesteld en
discussies daarover geëntameerd. Zo hebben we onze visie
op de Nederlandse woningmarkt breed gedeeld, maar ook
onze mening over bankenbelasting, het depositogarantie -
stelsel, internationale beleidsplannen voor een Europese
bankenunie en de scheiding tussen nuts- en zakenbanken
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niet onder stoelen of banken gestoken. Zeker niet louter
uit eigenbelang, maar vanwege onze verantwoordelijkheid
om aan de stabiliteit van het Nederlandse financiële bestel
bij te dragen.

Maatschappelijke uitdagingen

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de Rabobank be-
houd en versterking van sociale cohesie en van financiële
stabiliteit van groot belang acht. Hierbij draait het ook om
een herdefiniëring van het begrip ‘groei’ voor de toekomst,
zowel voor de Rabobank als voor de samenleving als ge-
heel. Puur kwantitatieve groei moet geleidelijk worden
vervangen door meer focus op selectieve en kwalitatieve,
door innovatie gedreven ‘groene’ groei. Hierbij verdienen
normatieve uitgangspunten als matigheid, spaarzaamheid
en saamhorigheid grotere aandacht. Al deze elementen
dragen bij aan een solidaire en duurzame economie. In 
Nederland wil de Rabobank hieraan samen met haar le-
den en klanten actief en significant bijdragen.

In de internationale context wil de Rabobank de komen-
de jaren haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in
de mondiale voedselketens benadrukken. Grote vraag-
stukken van huidige en toekomstige generaties zijn de toe-
komstige voedselvoorziening voor miljarden wereldbur-
gers en het duurzame beheer van grondstoffen. Beide
vraagstukken staan goed beschouwd al decennialang cen-
traal bij onze bank. Hierdoor is onze (mede)verantwoor-
delijkheid om duurzame oplossingen te helpen zoeken
voor de genoemde vraagstukken toegenomen. We zullen
op beide thema’s met andere partijen samenwerken en toe-
komstperspectieven verkennen.
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Besluit

De rol en positie van banken in de samenleving liggen on-
der het vergrootglas en dat zal de komende jaren zo blij-
ven. Door de opeenvolgende crises zijn hun reputatie en
imago extra kwetsbaar. Dit vergt meer dan ooit een maat-
schappelijk actieve opstelling richting klanten, burgers en
politiek. Alle partijen hebben elkaar hard nodig om econo-
mische, sociaal-maatschappelijke en milieuvraagstukken
nu en in de toekomst te kunnen oplossen.

Verder lezen:
Business Ethics and Corporate Sustainability – A. Tencati

and F. Perrini (editors) (Edward Elgar publishers, 2011)
Social Banks and the Future of Sustainable Finance – 

O. Weber and S. Remer (editors) (Routledge, 2011)
Duurzaam ondernemen. Hoe het werkt en hoe je het kunt

meten – M.J. Epstein (Academic Service, 2008)
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17

L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait
– Barbara Baarsma

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is – helaas –
verworden tot een papieren tijger. Menig maatschappelijk
jaarverslag leest als een reclamefolder. Ook zoiets als de
bankierseed heeft een enorm open-deur-gehalte. Zoals
Sartre al schreef: ‘L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se
fait.’ Wie je bent blijkt uit wat je doet, niet uit wat in een
jaarverslag staat of wat je in een verplichte eed aflegt.

Wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor
bedrijven en organisaties, is verantwoord burgerschap
voor ons allemaal. Als marktwerkingseconoom vlieg ik dit
mooie thema aan vanuit het perspectief van de rolverde-
ling van overheid en markt, van overheid en bedrijven en
individuen.

Denkend aan verantwoord burgerschap kom ik bij de
toespraak die John F. Kennedy op 20 januari 1961 hield bij
de aanvaarding van zijn presidentschap. Hij riep zijn fel-
low Americans op: ‘Ask not what your country can do for
you – ask what you can do for your country.’ Vraag niet wat
de overheid kan doen voor jou, maar wat je zelf kan doen
voor de samenleving. Laat ik de gedachte van Kennedy
eens toepassen in vijf voorbeelden.

Ik begin met een voorbeeld dat ik onlangs oppikte aan de
keukentafel. Mijn jongste zoon zat te mopperen omdat hij
zijn wiskundehuiswerk af moest maken, terwijl hij liever
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een belangrijke voetbalwedstrijd op de televisie wilde kij-
ken. Toen de oudste zoon hem adviseerde het huiswerk
dan toch lekker niet te doen, bleek dat dat geen optie was.
De lerares had van lesgeven iets wederkerigs gemaakt: ‘Ik
geef jullie graag les, maar alleen als jullie mijn les ook wil-
len ontvangen. Of dat het geval is, leid ik af uit het feit of
jullie je huiswerk hebben gemaakt. Aan het begin van elke
les controleer ik dat. Wie zijn huiswerk niet heeft gemaakt,
is niet welkom in de les.’ Na enig doorvragen bleek dat de
jongste zoon deze lerares ondanks haar strikte opstelling
een van zijn prettigste docenten vond. En hij heeft die
avond braaf zijn huiswerk afgemaakt.

Kortom: vraag niet wat de docent voor de leerling kan
doen, maar ook wat de leerling voor de docent kan doen
om het onderwijs te verbeteren.

Een ander voorbeeld komt van de snelweg of eigenlijk van
de politie. Als u regelmatig tussen Amsterdam en Den
Haag rijdt over de A4 kent u de bottleneck bij Leiden als
geen ander. Lange tijd was de A4 daar tweebaans, wat ga-
rant stond voor een plekje in de jaarlijkse file top 3. Nu
wordt de weg daar verbreed, maar zijn ze nog niet klaar.
Toch hebben Rijkswaterstaat en de politie alvast tweemaal
drie rijstroken opengesteld, ondanks het feit dat er bijvoor-
beeld nog niet overal vluchtstroken zijn en de wegstroken
smaller zijn. In een persbericht van april 2012 vraagt de
politie aan de automobilist om zijn verantwoordelijkheid
te nemen: ‘In beide richtingen zijn nu zes smallere rijstro-
ken open om het fileleed te verzachten, maar “voor wat
hoort wat”. De snelheidslimiet van 80 km/u blijft gelden en
de politie zal daar regelmatig op blijven controleren.’

Kortom: vraag niet wat Rijkswaterstaat en de politie
voor de automobilist kunnen doen, maar ook wat de auto-
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mobilist kan doen voor Rijkswaterstaat en de politie om
het fileleed te beperken.

Een derde voorbeeld kwam ik tegen toen ik laatst op werk-
bezoek was in een verpleeghuis. Nederland kent een hoog
aandeel ouderen in verpleeghuizen, in andere landen wo-
nen ouderen langer thuis. De kans dat een 65-plusser in
een instelling woont is in Nederland 1,75 maal zo groot als
in Duitsland, 1,7 maal zo groot als in Engeland en twee-
maal zo groot als in de VS. Alleen Belgen wonen naar ver-
houding iets vaker in een instelling dan Nederlanders.
Lange tijd was het not done om de familie van de bewoners
van het verpleeghuis te vragen om te helpen bij de zorg.
Dat is aan het veranderen, gewoonweg omdat het perso-
neel van de verpleeghuizen het niet meer aankan.

Het verplegend personeel gaf aan dat we eigenlijk door-
geschoten zijn: de zorg voor ouderen is te veel overgeno-
men door de overheid. In andere landen (Duitsland, En-
geland en de VS) is een infrastructuur gebouwd rond
thuisblijven in plaats rond hospitaliseren. In Nederland
gaan we ook die kant op: minder stenen, meer handjes.
Minder hospitaliseren, meer thuiszorg.

Kortom: vraag niet wat het verpleeghuis voor de ouders
kan doen, maar ook wat familie voor het verpleeghuis kan
doen om de zorg voor de ouders te verbeteren.

Een vierde voorbeeld gaat over bijstandsuitkeringen. Al in
2005 schreef Dick Wolfson een rapport met als titel ‘Trans-
actie als bestuurlijke vernieuwing’. Met het oog op grote
personeelstekorten in de thuiszorg wilde Wolfson weder-
kerigheid introduceren voor alleenstaande ouders die een
bijstandsuitkering aanvroegen. Het moest mogelijk zijn al-
leenstaande ouders voor een beperkt aantal uren in de na-
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bijheid van hun huis te ‘matchen’ om thuiszorg te verrich-
ten, desgewenst met babyfoon of kind mee. Wolfson wilde
daar een transactie van maken. Eis, als tegenprestatie voor
de uitkering, in beginsel 8-10 uur in de week aan vrijwilli-
gersarbeid, al dan niet gehonoreerd met een bescheiden
activiteitentoeslag.

Hij zag dit niet alleen als bezuiniging en als oplossing
voor tekorten in de thuiszorg, maar ook als kans voor bij-
standsgerechtigden om het huis uit te gaan en hen in een
werkritme te houden (of te krijgen) zodat ze te zijner tijd
kunnen doorstromen naar regulier werk.

Niet iedereen reageerde instemmend op dit idee van we-
derkerigheid, omdat men vindt dat bijstand een op zich-
zelf staand recht binnen het sociaal vangnet is.

Tegenwoordig lijken de geesten rijper voor de gedachte
dat in ruil voor bijstandsuitkeringen iets terug mag wor-
den gevraagd. De gemeenten Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht hebben een wachttijd van vier weken ingevoerd
voor bijstandsgerechtigden. Alleen als de aanvrager daar-
na kan aantonen dat hij zijn best heeft gedaan om werk te
zoeken, wordt de bijstandsaanvraag behandeld. Misschien
herinnert u zich nog de bussen die gemeente Rotterdam
inzette om met werklozen door het Westland te reizen. In
Den Haag moeten de aanvragers verplicht op introductie-
cursus. Het effect van het stellen van extra eisen is dat bijna
de helft minder mensen een uitkering aanvraagt. Volgens
de Utrechtse PvdA-wethouder Rinda den Besten is het zo
dat als de gemeente passende arbeid aanbiedt en aan de
aanvragers van een uitkering vervolgens zegt dat ze zich de
volgende dag om halfacht moeten melden bij een werkbe-
drijf, dat ze dan zo schrikken dat ze zo snel mogelijk zelf
een baan zoeken.
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Ook zonder zo’n pressiemiddel geldt ook hier weer de-
zelfde vraag: vraag niet alleen wat de gemeente voor de uit-
keringsgerechtigde kan doen (een uitkering geven), maar
ook wat de uitkeringsgerechtigde zelf kan doen voor de ge-
meente (in ruil voor de uitkering).

Een laatste voorbeeld gaat over voedselbanken. Voedsel-
banken worden door sommigen gezien als een negatief
verschijnsel. Het wordt gezien als falen van overheidsbe-
leid gericht op armoedebestrijding. Je zou het bestaan van
voedselbanken ook positief kunnen zien, als een daad van
maatschappelijk bewustzijn en naastenliefde door burgers
en bedrijven. Door kosteloos levensmiddelen te verstrek-
ken aan mensen die financieel niet of nauwelijks in staat
zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en door ver-
spilling van voedsel te voorkomen (het voedsel dat via de
voedselbanken wordt verspreid is doorgaans voedsel dat
op het punt staat vernietigd te worden), dragen zij een
steentje bij aan de maatschappij. In die visie is de overheid
niet als enige verantwoordelijk voor armoedebestrijding.

Ook nu geldt weer: vraag niet wat de overheid kan doen
om armoede te bestrijden, maar wat burgers en bedrijven
zelf kunnen doen tegen armoede.

Wat leren deze vijf voorbeelden? Dat een samenleving
mooier wordt als bedrijven en burgers worden aangespro-
ken op hun verantwoordelijkheid. Het vraagt geen op pa-
pier of met de mond beleden maatschappelijk verant-
woord ondernemen of burgerschap, maar wel het actief
oppakken van die maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het vermogen om verantwoordelijkheid te kunnen ne-
men, is een zeer waardevolle capaciteit. Zo waardevol dat
je het iedereen toewenst om die te bezitten. Van de over-
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heid vraagt dat een andere houding. De overheid doet er
daarom goed aan mensen meer aan te spreken op hun ver-
antwoordelijkheid in plaats van hen paternalistisch te be-
naderen.

Verder lezen:
Ask Not: The Inauguration of John F. Kennedy and the

Speech That Changed America – Thurston Clarke (Hen-
ry Holt and Co., New York, 2004)

De eeuw van Sartre: een filosofische zoektocht – Bernard-
Henri Lévy (Bert Bakker, 2004)

On liberty – John Stuart Mill (1859) downloadbaar:
http://ebooks.adelaide.edu.au/m/mill/john–
stuart/m645o/

Barbara Baarsma is sinds 2008 algemeen
directeur van seo Economisch Onder-
zoek, daarnaast is ze Kroonlid bij de ser,
bijzonder hoogleraar aan de UvA en be-
kleedt ze diverse commissariaten. Baars-
ma studeerde economie aan de Universi-
teit van Amsterdam en promoveerde in
2000.
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18

Benutting van wetenschap 
– Hans Clevers

Het nut van feiten

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op
zijn eigen feiten. Deze uitspraak van de Amerikaanse de-
mocratische senator Daniel Patrick Moynihan wordt vaak
door wetenschappers omarmd omdat hij kort en krachtig
de essentie van wetenschapsbeoefening beschrijft: de sys-
tematische zoektocht naar feiten. Onderdeel van die syste-
matiek is dat gevonden feiten weerlegd kunnen worden,
bijvoorbeeld als observaties niet kloppen met de theorie.
Is er voor weerleggen geen ruimte, dan gaat het meestal
niet om wetenschap, maar om overtuiging. En overtuigin-
gen brengen meningen voort. Wetenschappers proberen
zo dicht mogelijk bij feiten te blijven. Maar het onder-
scheid tussen feiten en meningen is niet zwart-wit. Weten-
schappelijke resultaten zijn nooit honderd procent zeker
en dus nooit honderd procent feit. Er is altijd sprake van
waarschijnlijkheid en onzekerheid. Statistische methoden
om die grijstinten te bepalen worden steeds verder ver-
fijnd, maar biedt dat soelaas? Ik breng in herinnering de
bekende uitspraak door Mark Twain toegeschreven aan
Benjamin Disraeli: ‘There are three kinds of lies: lies,
damned lies and statistics.’ Kortom: we zullen nooit wat
dan ook zeker weten, en de vaak gehoorde uitspraak: ‘we-
tenschap heeft aangetoond dat’, moet altijd met een korrel
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zout worden genomen. De wetenschap probeert wél de on-
zekerheidsmarges klein te houden door zo veel mogelijk
ruimte te bieden aan het professioneel betwijfelen van we-
tenschappelijke resultaten. Professioneel, dus niet: ‘Ik ge-
loof dat het niet klopt’, maar: ‘Ik kan aantonen dat het niet
klopt.’

Is de waarde van wetenschap daarmee twijfelachtig? Aller-
minst. De bestrijding van ziektes, de lancering van satellie-
ten, het reinigen van afvalwater, de verklaring van gedrag
van mensen en dieren, de analyse van geschiedenis, accu-
rate weersverwachting, evidence based policy en nog veel,
veel meer, het is allemaal binnen bereik gekomen door ge-
organiseerde wetenschapsbeoefening. En ook wetenschaps -
beoefening zonder aantoonbaar nut heeft grote waarde.
Mijn voorganger schreef daar een illustratieve bundel
over: Het nut van nutteloos onderzoek. Ten slotte: mensen
met een wetenschappelijke opleiding vervullen tal van
nuttige functies op de arbeidsmarkt, en de vraag naar
hoog opgeleiden is groot.

Duurzaam vooruitgangsdenken

New Atlantis, een utopische roman van Francis Bacon
(1624), wordt wel beschouwd als de publicatie die de aan-
zet heeft gegeven tot georganiseerde empirische weten-
schapsbeoefening. Door de natuur systematisch te onder-
zoeken en te observeren (in het ‘Solomon’s House’ – een
soort universiteit avant la lettre voor fundamenteel en toe-
gepast onderzoek) zouden planten, dieren, mensen en sa-
menlevingen beter en gezonder kunnen worden. Deze vi-
sie van Bacon inspireerde tot de oprichting in 1660 van de
Royal Society in Londen. Als tweede volgde in 1666 de Aca-
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démie Française en op de golven van de Renaissance ging
het vervolgens wereldwijd crescendo met georganiseerde
wetenschapsbeoefening.

Kunnen we nu achteraf zeggen dat Bacons utopische vi-
sie is gerealiseerd? Ten dele wel. We worden nu ruim twee
keer zo oud als in de tijd van Bacon en we worden gezon-
der oud. Dat ligt onder andere aan goede hygiëne, schoon
drinkwater, veilige en gezonde voeding, rechtszekerheid
en een democratische staatsinrichting, hoogwaardig on-
derwijs, etc. Mensen wie ik dat vraag, vinden de sterk toe-
genomen kans op een lang en gezond leven de ultieme il-
lustratie van ‘de vooruitgang’ – en die heeft in belangrijke
mate een technisch-wetenschappelijke basis. Maar we
moeten ook erkennen dat de toename van de wereldbevol-
king ons voor grote uitdagingen stelt, en het vooruitgangs-
denken van na de Tweede Wereldoorlog (Vannevar Bush,
1945) heeft terecht de nodige nuancering en kritiek gekre-
gen, zoals in het ‘Brundtland-rapport’ (1987), waarmee
voor het eerst met grote nadruk aandacht werd gevraagd
voor duurzame ontwikkeling.

De ‘S’ van pps

Gesterkt door het voortschrijdend inzicht in de interactie
tussen wetenschap en samenleving slaan partijen in de
‘gouden driehoek’ (bedrijfsleven, overheid, kennisinstel-
lingen) of ‘vierkant’ (plus maatschappelijke organisaties)
de handen ineen in een keur aan publiek-private samen-
werkingsprojecten (pps) om kansen te benutten en uitda-
gingen het hoofd te bieden. Voorbeelden van dit moment
zijn het Nederlandse topsectorenbeleid en het Europese
Horizon 2020 programma. Wereldwijd proberen onder-
zoekers bij te dragen aan de oplossing van grote vraagstuk-
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ken. Zo is onlangs, na de Wereldconferentie over duurza-
me ontwikkeling in Rio de Janeiro in 2012, een tienjarig
onderzoeksprogramma ‘Future Earth’ gestart door de 
Science and Technology Alliance for Global Sustainability.

Het is een goed idee de krachten te bundelen om pro-
grammatisch en projectmatig te werken aan kansen en uit-
dagingen. Maar daarnaast is ook veel ruimte nodig voor
‘ongebundeld’ onderzoek. Zulk onderzoek, noem het on-
gebonden, fundamenteel, vrij of nieuwsgierigheidsgedre-
ven, kan bij toeval invloedrijke vindingen opleveren. Deze
‘serendipiteit’, ook wel omschreven als ‘het zoeken naar
een speld in een hooiberg en eruit rollen met een boeren-
meid’ (Pek van Andel), is in mijn ogen minstens zo belang-
rijk voor innovatie. Een paar jaar geleden zette Andre
Geim een potloodstreepje op papier en toonde aan dat het
bijzondere eigenschappen had. In 2010 kreeg hij er samen
met Konstantin Novoselov de Nobelprijs voor Natuurkun-
de 2010 voor: de ontdekking van grafeen. Inmiddels zijn
er jaarlijks duizenden publicaties over grafeen, en al meer
dan duizend octrooien aangevraagd, gericht op batterijen,
constructies, coatings, elektronica, optica, milieutechno-
logie en medische toepassingen.

De toevalligste wetenschappelijke resultaten, van de ont-
wikkeling van de evolutietheorie tot de ontdekking van
röntgenstraling, dragen in potentie de radicaalste vernieu-
wingen in zich, van een volledig andere kijk op de ontwik-
keling van soorten tot inzicht in het onzichtbare. Ik vind
daarom curiosity driven research van grote waarde. Mijn ei-
gen onderzoek (zie pagina 162) kan dat misschien illustre-
ren. Ik vind daarom ook dat zulk onderzoek veel steun ver-
dient, dat de intrinsieke waarde ervan beter geëxpliciteerd
kan worden, dat onderzoekers veel vrijheid verdienen bij
de keuze van hun onderzoeksobject en dat de resultaten
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ervan zo vrij mogelijk moeten kunnen stromen tussen ken-
nisinstellingen en bedrijven. Dat daarbij lastige vraagstuk-
ken spelen op het gebied van publiek-private samenwer-
king (pps) behoeft geen betoog. Nederland heeft daarmee
de laatste jaren veel nuttige ervaring opgebouwd zodat
kennis ook op basis van een fair deal kan stromen. De ‘S’
van pps heeft in mijn visie drie betekenissen: het is de ‘S’
van samenwerking, maar ook de ‘S’ van scheiding en dien-
tengevolge de ‘S’ van spelregels. Spelregels op het gebied
van marktwerking verbieden het bijvoorbeeld om belas-
tinggeld zomaar door te schuiven naar bedrijven. Fair
enough. Maar we moeten ons ook realiseren dat de vruch-
ten van wetenschappelijke resultaten vaak pas kunnen
worden geplukt nadat bedrijven er veel grotere investe-
ringen in hebben gestoken dan de kostprijs van het we-
tenschappelijk onderzoek, en dat het risico van die inves-
teringen vaak aanzienlijk is. Dat je spelregels van tevoren
moet afspreken, en niet tijdens het spel, weet iedereen.
Daarom is het goed dat die er voor het Nederlandse topsec-
torenbeleid nu ook zijn. Of de spelregels voor het laten
stromen van kennis buiten de topsectoren optimaal ge-
richt zijn op het benutten van kennis, valt te bezien. De
knaw houdt daarom de vinger aan de pols, bijvoorbeeld
met de adviestrajecten ‘Waarde van wetenschap’, ‘Witte
vlekken’ en ‘Benutting intellectuele eigendom’.

If it ain’t broke, don’t fix it

Nederland mag trots zijn op een uitstekend functionerend
wetenschapssysteem. Collega’s van bevriende academies,
zoals onlangs van de Zweedse Academie, komen ons met
enige regelmaat vragen hoe Nederland het toch voor elkaar
krijgt met zo weinig geld zo’n prestatie te leveren, zowel
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Bruisende ambitie en risicokapitaal
Ik werd in 1991 op 34-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar en
hoofd van de afdeling immunologie in het umc Utrecht. Samen
met twee jonge collega's, Jan van de Winkel en Ton Logtenberg,
werkte ik er in de jaren negentig hard aan om de ziekenhuisafde-
ling bruisend, open en ambitieus te maken. We introduceerden de
modernste dna-technieken, 'pletten’ de klassieke universitaire hië-
rarchische structuur en rekruteerden jonge buitenlanders. Onze
mensen kwamen ’s avonds en in het weekend terug voor hun expe-
rimenten. Koffie werd gedronken aan de laboratoriumtafel. Terwijl
mijn eigen koers vooral fundamenteel was, richtten zowel Van de
Winkel als Logtenberg zich op het ontwikkelen van antistoffen als
geneesmiddel. Van de Winkel werkte aanvankelijk nauw samen
met het Amerikaanse biotechbedrijf Medarex. Logtenberg richtte
Ubisys op. Aangezien er vrijwel geen ervaring was met ‘spin-outs’,
vroeg hij mij om als medeoprichter vooral de integratie in universi-
teit en ziekenhuis mogelijk te maken. Een groot geluk was het en-
thousiasme van Gerlach Cerfontaine, toenmalig directeur van het
umc, voor dit ondernemerschap. Aanheteindvan2000culmineer-
de dit in twee spectaculaire beursgangen ter waarde van elk bijna
€ 200 miljoen: vanuit Medarex werd Genmab opgericht, sinds
2000 genoteerd in Kopenhagen, maar met het zwaartepunt in
Utrecht.Ubisys fuseerde in 2000met het Leidse Introgene tot Cru-
cell en ging in Amsterdam en New York naar de beurs. In de jaren
daarna ontwikkelden beide bedrijven hun eigen geneesmiddelen
en werden winstgevend. Johnson & Johnson kocht Crucell in 2011
voormeer dan 2miljardusd.Genmab is op dit moment 1,2 miljard
euro waard, en Van de Winkel is er nu ceo.
Waar zijn deze successen aan te danken? Niet aan een top-down
georkestreerd innovatiebeleid. Niet aan complexe subsidieregelin-
gen. De twee bedrijven ontstonden in een bruisende, creatieve om-
geving met vrijwel ongelimiteerde wetenschappelijke vrijheid. De
start-ups werden getrokken door twee ongewoon energieke, jon-
ge wetenschappers. Op de juiste momenten kwamen er financiële
middelen beschikbaar, vooral venture capital. Veel meer heeft ech-
te innovatie blijkbaar niet nodig.
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kwantitatief als kwalitatief. Drie procent van de wereldwij-
de wetenschappelijke productie wordt door Nederlandse
onderzoekers geleverd – het dubbele van wat je zou mogen
verwachten op basis van onze economie in vergelijking
met die van andere leden van de OESO. In verschillende
rankings staat Nederland hoog, niet alleen voor weten-
schapsbeoefening, maar ook voor innovatie – vorig jaar
nog vijfde op de ranglijst van de EU (Innovation Union
Score board), vorige week vierde op die van insead. Daar-
mee zijn we echt in de top vijf terechtgekomen, die van in-
novation leaders, een positie die opeenvolgende kabinet-
ten zich ten doel hebben gesteld. We zijn er al! En het is pas
2013! Wat nu? Voor het antwoord op deze ironisch bedoel-
de vraag denk ik in eerste instantie aan drie tegeltjeswijshe-
den.

Ga niet repareren wat niet stuk is, ga niet zitten wroeten in
wat werkt, gooi het kind niet met het badwater weg. Ik be-
nadruk dit omdat de Haagse beleidswereld met zijn niet-
aflatende stroom van beleidsideeën en -maatregelen  het
risico neemt tegen zulke wijsheden te zondigen. Zo consta-
teer ik met enige regelmaat dat nieuw beleid wordt be-
dacht op het moment dat bestaand beleid nog nauwelijks
is ingevoerd, dat dit nieuwe beleid wordt gebaseerd op in-
dicatoren die zijn gebaseerd op prestaties uit het verleden
en dat de politiek met haar maximaal vierjarige cyclus
geen recht kan doen aan de lange adem van de wetenschap. 

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor
de toekomst, ook niet in de wetenschap, maar al evenmin
vormen ze een stevige basis voor nieuw beleid. Nieuw be-
leid, als het al nodig is, kan het beste gebaseerd worden op
uitdagingen en ambities voor de toekomst. De Amerikaan
die zijn auto niet onderhoudt, staat, omdat-ie het gezegde
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(If it ain’t broke, don’t fix it) al te letterlijk toepast, opeens
met panne langs de weg. Dat is niet de bedoeling. Preven-
tief onderhoud is noodzakelijk. Vandaar ook de steun van
de knaw voor het topsectorenbeleid en voor de Grand 
Societal Challenges van Horizon 2020. De Nederlandse we-
tenschap kan daaraan zonder twijfel (en dat zeg ik als be-
roepstwijfelaar!) veel bijdragen. Maar de Nederlandse we-
tenschap kan nog zoveel meer. Daarom is het antwoord op
de vraag ‘wat nu?’ simpel. Bescherm en vergroot wanneer
mogelijk de ruimte voor ‘vrij’ onderzoek, zorg dat de resul-
taten van onderzoek zo vrij mogelijk kunnen stromen, en
denk drie keer na – één keer over het verleden, maar twee
keer over de toekomst – voordat je het nationale weten-
schapsbestel overhoop gooit. Het belangrijkste resultaat
van wetenschapsbeoefening is de ongrijpbare kennis in de
hoofden van hoogopgeleide mensen. Kennis moet stro-
men, en dat gebeurt in de eerste plaats door creatieve, am-
bitieuze en getalenteerde geesten die willen blijven leren
en groeien en die willen blijven bewegen. Ziedaar het aller-
grootse nut van wetenschap.

Verder lezen: 
Paths to innovation – Henry R. Bourne (2011)
Science, The endless Frontier – Vannevar Bush (1945)
New Atlantis – Francis Bacon (1624)
Het nut van nutteloos onderzoek – Robbert Dijkgraaf (2012)
‘Our common future’ – Brundtland-rapport, Verenigde

Naties (1987)
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Hans Clevers studeerde geneeskunde en
biologie en promoveerde in 1985 aan de
Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij
als postdoc aan Harvard University. In
1991 werd Clevers hoogleraar immunolo-
gie aan het Universitair Medisch Cen-
trum Utrecht. Sinds 2002 is hij er hoog -
leraar moleculaire genetica. In 2002 werd
Hans Clevers directeur van het Hubrecht

Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
van de knaw. Hij ontdekte hoe darmkanker ontstaat en be-
schreef een aantal typen stamcellen in ‘volwassen’ organen. Hij
wist vervolgens uit individuele stamcellen mini-orgaantjes te
kweken. Het zijn de eerste stappen op weg naar regeneratieve
geneeskunde. Dit alles heeft geleid tot een groot aantal prijzen,
met als recentste de Breakthrough Prize in Life Science. Deze
prijs werd in 2013 in het leven geroepen door onder anderen
de oprichters van Facebook en Google en geprofileerd als de
Nobelprijs van de 21ste eeuw. Hans Clevers heeft bijna vier-
honderd artikelen en een tiental patenten op zijn naam staan
en was betrokken bij het ontstaan van biotechnologiebedrijven
als Crucell, Hybrigenics en Agamyxis. Hans Clevers is sinds
2000 lid van de knaw en sinds 1 juni 2012 president.

Foto: Henk omas
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19

Met de folder en de polder voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 

– Ton Heerts

De fnv heeft, als grootste vakbond van Nederland, een
aparte rol te vervullen als het gaat om Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (mvo). Natuurlijk proberen
wij als organisatie maatschappelijk verantwoord bezig te
zijn, maar onze opdracht ligt bij het aansporen van ande-
ren. Wij hebben als een van onze hoofdtaken ondernemin-
gen in alle sectoren en branches én ook nog de overheid
aan te sporen meer te maken van mvo. Vaak doen wij dit
in goed overleg en overeenstemming, maar soms is actie
noodzakelijk om onze partners het belang hiervan te doen
inzien. De polder en de folder noem ik dat.

De vakbeweging is in principe ontstaan om mvo te be-
werkstelligen. Het was in de tijd van de Industriële Revolu-
tie, toen in grote fabrieken arbeiders, veelal jonge kinde-
ren en vrouwen, onder erbarmelijke omstandigheden
moesten werken. De industriebaronnen voelde zich niet
verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van
hun arbeiders, noch als het ging om een eerlijk loon. Pas
toen de eerste vakbonden werden geformeerd, en door sta-
kingen het vuur aan de schenen van de werkgevers en poli-
tiek werd gelegd, kwam hier verandering in. Duidelijk
werd dat de politiek en ondernemingen zich ook moesten
bekommeren om het lot van de arbeiders, en niet alleen
maar of het huishoudboekje klopte.
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In de huidige tijd is er veel veranderd. Maar de historische
opdracht van de vakbeweging niet, hij is hoogstens com-
plexer geworden. Was de scheidslijn tussen baas en arbei-
der vroeger duidelijk, nu zijn veel leden van de fnv eigen
baas in de vorm van zzp’er. Ook de relatie tussen de ver-
schillende ‘tafels’, aan de ene kant het centrale niveau van
het Sociaal Akkoord, en aan de andere kant de uitwerking
van dit Sociaal Akkoord op de decentrale tafels: de cao-on-
derhandelingen en de regio’s, is veranderd. Om dit alle-
maal in goede banen te laten lopen is een grote uitdaging
voor de fnv, maar één die, zeker gezien de interne ver-
nieuwing, wij met vol vertrouwen aangaan.

Dit vertrouwen komt niet uit de lucht vallen. Het Tech-
niekpact is een goed voorbeeld van hoe wij mvo in de
praktijk proberen te bereiken. In Nederland zullen wij in
het jaar 2020 tegen een tekort van 30.000 technici aanlo-
pen. Om deze ontwikkeling te stoppen is het Techniekpact
opgesteld door meer dan twintig stakeholders: overheid,
werknemers, werkgevers, maar ook regio’s. Het is ook geen
papieren tijger, maar een doe-pact waarvan een concrete
implementatie in de regio noodzakelijk is. Waar de fnv
zich tijdens de onderhandelingen voor het pact voor inzet-
te was het gebruiken van werk-naar-werktrajecten, om zo
de uitstroom van technici naar niet-technische beroepen
een halt toe te roepen. Het laatste wat wij willen is dat in
2020 de 30.000 vacatures verdwijnen naar lage lonen lan-
den.

Dit voorbeeld laat zien dat ons werk verder gaat dan al-
leen de landsgrenzen. Ook de vakbonden, zij het wat laat,
krijgen door dat zij zich niet langer kunnen verstoppen
achter ‘de dijken’. Veel economisch beleid wordt bepaald in
Brussel, maar ook op wereldniveau, door organisaties zo-
als het IMF. Als vakbeweging spelen wij hierop in via onze
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internationale samenwerkingsverbanden, zoals het Inter-
nationaal Vakverbond (ivv). De fnv-campagne voor Ge-
woon Goed Werk is onze interpretatie van de Decent
Work-campagne van de Internationale Arbeidsorganisa-
tie (ilo) van de VN. Maar niet alleen multilateraal heeft de
fnv goede contacten, de fnv heeft ook goede directe
links met vakbonden over de hele wereld.

Deze internationale solidariteit lijkt misschien iets uit een
vervlogen tijd, maar recente ontwikkelingen laten zien dat
deze nog steeds onmisbaar is. Op 24 april jongstleden von-
den 1127 textielwerkers in Bangladesh de dood toen hun
fabriek instortte. Meer dan 2500 raakten gewond, waarvan
velen ledenmaten zullen moeten missen. Dit was geen toe-
valligheid, maar veroorzaakt door (bewuste) nalatigheid
van hun werkgever. Textielwerkers hebben niet het recht
een vakbond te vormen om op te komen voor hun rechten.
Na internationale druk vanuit de ivv op de regering van
Bangladesh kregen de textielwerkers voor de eerste keer
dit recht. De fnv helpt nu, met onze internationale part-
ners, de textielwerkers om een vakbond te vormen.

Overigens gaat ons internationale werk verder dan ‘alleen’
arbeidsomstandigheden. Ook het milieu is een onderdeel
van ons internationale vakbondswerk. fnv Bouw, via de
Bouw- en Houtwerkers Internationale, zet zich bijvoor-
beeld in voor het gebruik van duurzaam hout via het FSC-
keurmerk, een samenwerkingsverband van verschillende
internationale stakeholders. Allemaal voorbeelden hoe
wij als vakbeweging overheden en ondernemingen natio-
naal en internationaal bewegen te investeren in mvo. Op
nationaal niveau maken wij binnen de SER afspraken om
ketenaansprakelijkheid hard te maken. Niet langer kun-
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nen fabrikanten en verkopers hun verantwoordelijkheid
voor de oorsprong van hun producten negeren.

Structureel loopt de fnv echter wel tegen dilemma’s aan.
We zitten in de diepste economische crisis sinds decennia,
met een hoog oplopende (jeugd)werkloosheid. Tiendui-
zenden doen een beroep op de fnv om advies, maar vaak
ook voor juridische ondersteuning. Aan de andere kant
zien wij door de groeiende werkloosheid, en eerlijkheid ge-
bied te zeggen, ook fouten uit het verleden een afname in
ons ledenaantal. Onze maatschappelijke relevantie is over-
duidelijk, maar wij weten deze nog niet om te zetten in het
behoud of een groei van ons ledental. We zijn te weinig her-
kenbaar gebleven, de grote bonden zijn groter geworden
dan goed is. We zijn nu bezig dit proces om te draaien, we
krijgen herkenbare sectoren, zoals fnv Beveiliging, fnv
Zorg en fnv Sport, in plaats van de grote fusiebonden.

Behalve interne dilemma’s zien wij ook een groeiend
probleem als het gaat om onze corebusiness: het afsluiten
van cao’s voor onze leden (en potentiële leden). Steeds va-
ker blijken deze cao’s voor de werkgevers net zo veel waard
als het papier waar het op geschreven staat. Steeds vaker
worden afspraken geschonden, onder de noemer dat de
cao ‘te duur is’, en dat dat men ‘niet anders kan, door de cri-
sis’. Niet alleen beschadigen deze praktijken onze geloof-
waardigheid als vakbeweging, maar veel belangrijker is dat
het afbreuk doet aan de waarde van de cao, de hoeksteen
van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Willen wij echt
naar een Amerikaanse samenleving, waar een grote twee-
deling is tussen werknemers die wel onder een cao vallen,
en anderen die niet, of onder een zwakke, cao vallen? In
mijn ogen is dit onacceptabel. Wij als fnv gaan hard inzet-
ten op cao-handhaving, met rechtszaken en naming-and-
shaming van notoire cao-ontduikers indien noodzakelijk.
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De groeiende tweedeling in onze samenleving is sowieso
een grote bron van zorg van mij. Niet alleen tussen rijk en
arm, maar ook tussen autochtoon en allochtoon, jong en
oud, werkenden en niet-werkenden. Steeds meer politici
maken gebruik van deze tweedeling op hun politieke agen-
da te profileren. Dit is een misvatting die niet een oplos-
sing biedt voor de problemen waar wij als Nederland, héél
Nederland, mee geconfronteerd worden. De fnv is een
vereniging die boven deze oppervlakkige tweedelingen
uitstijgt en de verbinding tussen mensen opzoekt. fnv Se-
nioren en fnv Jong trekken regelmatig met elkaar op voor
een goed pensioen bijvoorbeeld.

De fnv zal veel uitdagingen aan moeten gaan in de ko-
mende jaren. Zowel intern als extern, economisch en poli-
tiek. Maar de rol van de vakbeweging in het Nederlandse
politiek stelsel is sinds haar ontstaan relevant gebleven, on-
danks het feit dat zij talloze malen afgeschreven is. Wij zul-
len ons elke keer opnieuw uit moeten vinden om de nieu-
we omstandigheden en arbeidsrelaties aan te kunnen. Het
is een uitdaging die ik, samen met de 1,1 miljoen leden van
de fnv, graag aanga.

Verder lezen: 
Het Twentse model: honderd jaar Eendracht, honderdtien

jaar Vooruit, honderdvijfentwintig jaar vakbeweging in
Enschede – Dik Nas

De textielbaronnen: Twents-Gelders familisme en de eerste
grootindustrie van Nederland 1800-1980 – Bastiaan Wil-
link

Redelijk bewogen: de koers van de fnv 1976-1999: van
maatschappijkritiek naar zaakwaarneming – Tinie Ak-
kermans en Henk Kools
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Ton Heerts is sinds 2012 voorzitter van de
fnv. Hiervoor was hij onder andere
Tweede Kamerlid voor de PvdA. Heerts
begon zijn carrière bij de Koninklijke Ma-
rechaussee.
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20

Organisaties stimuleren om maatschappelijk 
bij te dragen vanuit hun corebusiness 

– Guido Heezen

Door het doen van medewerkersonderzoek zien we met
Effectory vele organisaties van binnenuit. We zien wat er
op dit moment speelt bij medewerkers, waar bevlogenheid
vandaan komt en tegen welke grote uitdagingen we als
maatschappij aanlopen.

Twee sleutels voor organisatiesucces

Organisaties, zowel in de private als publieke omgeving,
vormen een van de meest bepalende bouwstenen binnen
onze samenleving. De maatschappij is gebaat bij organisa-
ties die energiek, creatief en innovatief zijn. De noodzaak
om vanuit organisaties – en derhalve niet hoofdzakelijk
vanuit de politiek – oplossingen te vinden voor de grote
maatschappelijke uitdagingen die er voor ons liggen, wordt
steeds groter.

Twee belangrijke sleutels maken organisaties duurzaam
succesvol. Allereerst is het belangrijk dat er binnen elke or-
ganisatie voldoende energie aanwezig is. Als tweede is het
belangrijk dat deze energie niet alle kanten op gaat, maar
dat die goed gericht is. Om als organisatie aan deze twee
sleutels van succes te werken, is het essentieel om goed in
contact te staan met medewerkers en klanten.
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De kracht van medewerkersfeedback

Wie kunnen er beter aangeven wat er in een organisatie
handiger, sneller, slimmer en gerichter kan dan eigen me-
dewerkers en klanten? Goed omgaan met feedback helpt
organisaties met innoveren. Feedback van medewerkers
geeft inzicht in energielekken en hoe je deze kunt verhel-
pen. Daarnaast kunnen medewerkers haarfijn aangeven
of het beleid en de missie van de organisatie ze voldoende
aanspreken om met volle bevlogenheid aan de slag te gaan.

Met inzichten van medewerkers en klanten stimuleren
we organisaties om zich voortdurend te ontwikkelen en op
een effectieve manier te moderniseren. Vanuit deze filoso-
fie is Effectory uitgegroeid tot Europa’s grootste speler op
het gebied van medewerkersonderzoek en is dochterorga-
nisatie Customeyes groot geworden in klantenonderzoek.

Bijdragen vanuit de corebusiness

In onze praktijk zien we dagelijks organisaties die – min of
meer – het contact hebben verloren met de rol of functie
waarvoor ze eigenlijk zijn opgericht. Niet elke organisatie
kan meer een goed antwoord geven op de vraag ‘Waarom
zouden we onszelf oprichten wanneer we niet al zouden
bestaan?’ Zelfs bij grote zorginstellingen en overheidsorga-
nisaties, die toch per definitie een mooie bijdrage aan de
maatschappij zouden moeten leveren, zien we deze ver-
vreemding vaak optreden.

De enorme drang naar efficiency en groei binnen publie-
ke- of semipublieke organisaties en de wil om zo veel mo-
gelijk geld te verdienen en hiermee aandeelhouders op
korte termijn tevreden te stellen bij commerciële organisa-
ties, is vaak belangrijker geworden dan het leveren van een
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werkelijke bijdrage aan de maatschappij. Duurzaam suc-
cesvolle organisaties pakken dit anders aan.

In het grote aantal medewerkersonderzoeken dat we uit-
voeren, merken we dat de bevlogenheid van medewerkers
fors toeneemt op het moment dat hun organisatie vanuit
haar eigen ‘corebusiness’ een werkelijke bijdrage levert aan
een betere maatschappij. Hoewel het misschien wel erg
ideologisch klinkt, kan dat prima samengaan met een ge-
zonde financiële prestatie.

Vanuit onze eigen ‘corebusiness’ zijn we een steeds grote-
re bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Een maat-
schappij waarin medewerkers een stem krijgen en lekker-
der kunnen werken. Een maatschappij waarin organisaties
moderniseren en hierdoor innovatiever, creatiever en
klantgerichter worden.

Jaarlijkse reiken we de Beste Werkgevers Awards uit. Een
prijs waaraan grote organisaties gratis kunnen deelnemen.
Het biedt organisaties die op een goede manier met hun
medewerkers omgaan een podium. Via dit podium laten
winnaars vooral zien dat de oplossingen voor de uitdagin-
gen waar zij voor staan volop binnen de organisatie zelf
aanwezig zijn. Ze laten zien dat het serieus nemen van hun
medewerkers, het delen van informatie, het waarderen
van specialisten en het geven van regelruimte enorm sti-
mulerend werkt en leidt tot succes. Het geeft inspiratie aan
andere organisaties om ook goed in contact te komen met
hun medewerkers.

Focus op onze maatschappelijke rol en de impact die we
realiseren bij organisaties is een belangrijke bepaler voor
de bevlogenheid van onze eigen medewerkers.
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Wat houdt organisaties verder nog tegen?

In ons vakgebied zien we dat veel organisaties een sterke
noodzaak voelen om te moderniseren. Alleen krijgen ze
dit nog moeizaam voor elkaar. Ze worden ‘gegijzeld’ door
regeldruk en wetgeving, maar vooral ook door hun eigen
oude structuren en hiërarchie. Ze worstelen enorm met de
tweestrijd tussen loslaten en compliance. Ze worstelen
met het spanningsveld van het moeten voldoen aan strikte
regelgeving en richtlijnen en de enorme risico’s die er voor
de organisatie ontstaan wanneer er iets mis gaat. Dit staat
haaks op de behoefte van medewerkers aan meer autono-
mie en regelruimte.

Het lijkt erop dat persoonlijke aansprakelijkheid en de
kracht van de (sociale) media, naast al het goeds dat die ons
brengen, dus ook een negatieve weerslag hebben. Angst
voor het maken van fouten binnen de top van organisaties
leidt ertoe dat alles ondervangen moet worden. Procedu-
res, protocollen en richtlijnen worden daarmee – ook op
plekken waar die weinig toevoegen – belangrijker dan ge-
zond verstand. Te weinig autonomie en regelruimte zorgt
naast verminderde arbeidsvreugde voor starheid en betut-
teling van medewerkers. Het biedt minder ruimte voor cre-
ativiteit en is daarmee een belemmering voor innovatie.

De grootste maatschappelijke uitdaging 
in ons vakgebied

In ons vakgebied zien we de ontwikkeling van de arbeids-
markt als een van de grootste maatschappelijke uitdagin-
gen van de nabije toekomst. Er gaat een toenemende pola-
risatie ontstaan tussen mensen die werk hebben en zij die
dit niet hebben.
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In tegenstelling tot het rapport dat de commissie-Bak-
ker in 2008 heeft gepubliceerd – en dat sindsdien door veel
rapporten, wetenschappers en visionairs wordt onder-
steund – verwacht ik dat er voorlopig geen structurele te-
korten op de Nederlandse arbeidsmarkt zullen ontstaan.
Behalve dan voor uitzonderlijk talent en voor zeer specifie-
ke vakgebieden zoals informatisering en techniek.

Sinds de publicatie van het rapport van de commissie-
Bakker in 2008 is de wereld sterk veranderd. De economi-
sche neergang die vanaf dat moment zijn intrede heeft 
gedaan, laat zien dat we in staat zijn om met aanzienlijk
minder medewerkers hetzelfde werk te verrichten. Com-
puterisering en robotisering nemen snel toe en zijn relatief
goedkoop. Organisaties zijn erop gericht om met minder
mensen te werken. Dit proces wordt versneld doordat ar-
beid door hoge belastingen zeer kostbaar is geworden en
omdat het afwentelen van verantwoordelijkheid richting
de werkgever hoge risico’s met zich mee brengt. Als gevolg
zien we dat organisaties minder mensen in dienst nemen
en in toenemende mate hun verantwoordelijkheden als
werkgever ontwijken. Dit doen ze door te gaan payrollen,
door het inschakelen van zzp’ers, door te gaan outsourcen
of offshoren. Waarbij verantwoordelijkheden meer in het
midden komen te liggen. Of waarbij verantwoordelijkheid
wordt gelegd bij mensen en organisaties die deze verant-
woordelijkheid onvoldoende kunnen dragen.

Los hiervan voorzien we een krimp van de zakelijke
dienstverlening. We waren eraan gewend geraakt om el-
kaar met dienstverlening over en weer stevig bezig te hou-
den. In een tijd waarin het allemaal niet op kon, werkte dit
goed. In economisch zwaardere tijden zien we meer ratio-
nalisatie optreden. Dienstverlening moet in toenemende
mate écht toevoegen.
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Een door concentratie kleiner wordende groep organisa-
ties wordt door deze verschuivingen steeds kapitaalinten-
siever, terwijl parallel hieraan aan steeds minder mensen
werk wordt geboden. Door hevige concurrentie zijn orga-
nisaties genoodzaakt om ‘meer met minder’ te doen, waar-
door hun medewerkers zich een slag in de rondte moeten
werken. Terwijl een toenemend aantal capabele mensen
wel wil werken, maar buitenspel staat.

Er zal dus nog het een en ander moeten gebeuren om
onze welvaart goed in stand te houden. De politiek en de
sociale partners zullen waarschijnlijk beschermingsme-
chanismes moeten laten varen. De belasting op arbeid zal
waarschijnlijk meer gaan verschuiven naar belasting op
grondstoffen, vervuiling en bedrijfswinsten (dit kan alleen
in internationaal verband). En we zullen moeten wennen
aan een betere verdeling van arbeid en een manier van be-
lonen die niet meer in hoge mate gekoppeld is aan anciën-
niteit, maar aan de werkelijke toegevoegde waarde die
wordt geleverd. Deze herverdeling zal zich niet meer al-
leen tot Nederland beperken, maar in een hoog tempo ook
tussen landen en economische regio’s gaan plaatsvinden.

We zijn – naar mijn idee – prima in staat om met ons al-
len in relatieve welvaart te leven wanneer we met elkaar
meer de focus leggen op wat de maatschappij werkelijk no-
dig heeft, in plaats van het optimaliseren van de winsten
van onze organisaties.

Onze bijdrage hieraan

Ik zie het als onze missie om organisaties vanuit hun eigen
medewerkers en klanten een spiegel voor te houden. Om
hen via goede voorbeelden in de markt te laten zien hoe
het ook kan. Organisaties helpen moderniseren van bin-
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nenuit. Door ideeën van medewerkers en klanten te ont-
sluiten en hun feedback te vertalen naar inzichten, helpen
we organisaties in beweging te komen. Een beweging die
ons allen vooruit helpt.

Verder lezen:
Screw business as usual – Sir Richard Branson
Niet alles is te koop: de morele grenzen van marktwerking –

Michael Sandel
Eckart’s notes – Eckart Wintzen

Guido Heezen is de directeur en medeop-
richter van Effectory. Hij is daarnaast ook
mede-eigenaar van onder meer Custom -
eyes en wua! Heezen studeerde bedrijfs-
kunde aan de Universiteit Nyenrode.
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21

Maatschappelijk ondernemen als missie
– Bernard Wientjes

Het nieuwe woord ‘Maatschappelijk actief ondernemen’
dat De Publieke Zaak introduceert, triggerde mij. ‘What is
in the word?’ Ik ben zelf meer vertrouwd met de woorden
‘Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’, ‘Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen’ en ‘Duurzaam Onderne-
men’. De laatste twee begrippen drukken goed uit dat het
van belang is om maatschappelijke activiteiten te verbin-
den met het ondernemen. Daarbij gaat het om bewustwor-
den, ontwikkelen van visie, maken van keuzes en metter-
daad actief worden. En dat in mondiaal én lokaal perspec-
tief.

Eigen missie maatschappelijk vertalen

Voor elke onderneming is een kernvraag: doe ik de goede
dingen? Waarvoor bestaat mijn bedrijf eigenlijk? Welke
waarde voeg ik wezenlijk toe aan de maatschappij waarvan
mijn bedrijf deel uitmaakt? Door deze vraag te stellen kan
de missie van de onderneming een maatschappelijke di-
mensie krijgen.

Dat wil ik illustreren met een verhaaltje dat zich afspeelt
in de Middeleeuwen en dat Peter Drucker gebruikt in zijn
boek The practice of management (1954), waarschijnlijk
het meest invloedrijke managementboek ooit. Het gaat on-
geveer als volgt. Een voorbijganger ziet drie steenhouwers
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aan het werk. Hij vraagt aan alle drie: ‘Wat bent u aan het
doen?’ De eerste antwoordt: ‘Ik ben mijn inkomen aan het
verdienen.’ De tweede: ‘Ik probeer een heel goede steen-
houwer te zijn.’ De derde zegt: ‘Ik help mee een kathedraal
te bouwen.’ Eenzelfde activiteit, drie verschillende ant-
woorden.

Het verhaaltje van de steenhouwers laat zien dat onderne-
mingen verschillende visies kunnen hebben op de waarde
en betekenis van hun eigen activiteiten. De ondernemer
kan zijn missie definiëren in termen van eigenbelang, zo-
als zo veel mogelijk winst maken, de beste zijn in de eigen
sector et cetera. Maar óók in termen van de waarden die de
eigen activiteiten toevoegen aan de samenleving.

Dan vraagt de onderneming zich af: wat is de impact op
mijn omgeving? Hoe kan mijn onderneming met haar ken-
nis, kunde, kapitaal en netwerk bijdragen aan het bouwen
van die kathedraal, die uitstijgt boven het eigenbelang?
Dan kan de onderneming ervoor kiezen om zijn eigenbe-
lang te plaatsen in een groter verband van maatschappij en
milieu.

Een zo gedefinieerde missie heeft direct gevolgen voor
de strategie: de onderneming zal opnieuw definiëren wel-
ke producten en diensten zij wil leveren, in welke behoef-
tes zij wil voorzien en waar zij haar innovaties gaat zoeken.
Ik noem als voorbeelden de Nederlandse concerns dsm
en Unilever, die het mede als hun missie zien om het we-
reldvoedselvraagstuk te helpen oplossen. Juist zij beschik-
ken over een grote knowhow op het gebied van hygiëne,
voeding en voedingssupplementen. Dat is hun business-
model: door hun missie maatschappelijk te definiëren ver-
dienen ze hun geld, want winst blijft – ook in een nieuw
economisch paradigma – voorwaarde voor continuïteit en
groei.1
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Betekenis van de global village: zorg voor 
de commons en social inclusion

Het bouwen aan de kathedraal gebeurt steeds vaker in een
internationale context – Europees en mondiaal – onderne-
men is global en local tegelijk. Economieën en bedrijven
zijn steeds meer met elkaar verknoopt geraakt door uitwis-
seling van producten en diensten. De wereld is daarom wel
vergeleken met een dorp, waarin de bewoners alles van el-
kaar weten, intensief met elkaar communiceren en steeds
meer afhankelijk van elkaar worden. De dorpelingen ma-
ken gebruik van gemeenschappelijke weidegronden, de
commons (zoals deze daadwerkelijk in Engeland aanwe-
zig waren tot het begin van de moderne tijd toe; ook in 
Nederland). Voor vrede en welvaart moeten bewoners el-
kaars rechten respecteren en zorgvuldig hun commons 
beheren. Dat is niet eenvoudig.

De problemen die het beheer en gebruik van de com-
mons met zich meebrengen, zijn wel getypeerd als ‘The
tragedy of the commons’. Voor elke bewoner afzonderlijk
is het aantrekkelijk om steeds meer vee op de gemeen-
schappelijke weidegronden te laten grazen, maar als alle
bewoners dat doen, betekent dat onherroepelijk overbe-
grazing en het verdwijnen van de weiden.

Dit dilemma van de commons is nog steeds uitermate
actueel. De cruciale common goods van water, schone
lucht, klimaat en biodiversiteit hebben geen prijs in het
gangbare economisch denken. In de woorden van een
houthakker: ‘Een boom heeft pas waarde voor mij als hij is
omgekapt en op de wagen ligt naar de markt.’

1 Nieuwe businessconcepten die bij deze benadering passen zijn: on-
dernemen voor de Bottom of the Pyramid (afgekort BoP; van C.K.
Prahalad), Cradle to Cradle (Michael Baumgart), en Creating Shared
Value (Michael Porter).
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Voor een wijs bestuur van de global village en de commons
zijn frameworks nodig die voorzien in principes, regels en
juiste incentives. Voorbeelden zijn de Europese visquota,
het Europese Emission Trading System (ETS) waarin CO2
een prijs krijgt, het vervolg op de Kyoto doelstellingen, en
de Principles for Business and Human Rights. Juist in de
laatste jaren zijn er in toenemende mate internationale en
nationale standaarden tot stand gekomen voor Maatschap-
pelijk Ondernemen.2

Voor het beheer van de common goods blijkt het onge-
looflijk moeilijk om mondiale frameworks te ontwikkelen.
Juist daarom ligt hier ook een grote verantwoordelijkheid
voor de ondernemingen zelf. Dat vraagt om wat wel due di-
ligence genoemd wordt.

In een gezonde global village hebben alle bewoners moge-
lijkheden om deel te nemen aan het gemeenschapsleven
en aan de economie. Grote uitdaging is dat ieder betaald
werk kan doen, als ondernemer of als werknemer. Dat is
niet gemakkelijk. De extreme armoede is wereldwijd afge-
nomen – met name door sterke groei in China en India –
maar het aantal armen is nog steeds hoog. Ondernemin-
gen leveren hun bijdrage aan vermindering van armoede
door producten elders te laten produceren en daarbij
menswaardige arbeidsnormen in acht te nemen.

2  In 2011 kwamen tot stand: de Guiding Principles on Business and
Human Rights van de Verenigde Naties, de OECD Guidelines voor
multinationale ondernemingen en de ISO 26000 Guide voor mvo. In
2013 bracht GRI (Global Reporting Initiative) een vierde generatie
richtlijnen tot stand voor maatschappelijke verslaglegging. In Neder-
land nam de SER eind 2008 een verklaring aan inzake Internationaal
mvo met een normatief framework voor internationaal mvo. Op
milieugebied is een groot aantal Green Deals gesloten.
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Ik maak me zelf zorgen over de oplopende werkloosheid
in een aantal Europese landen – en speciaal de jeugdwerk-
loosheid – die grote maatschappelijke en politieke onrust
tot gevolg heeft.

Ondernemingen hebben een rol te vervullen als het gaat
om inclusion. In Nederland hebben we in april 2013 een
belangrijk sociaal akkoord afgesloten dat de basis vormt
voor initiatieven en afspraken in het bedrijfsleven om de
arbeidsmarktpositie te versterken van werklozen en men-
sen met een lichamelijke beperking. Participatie was en
blijft een sleutelwoord in onze samenleving, nationaal en
internationaal, want ‘Zonder werk vaart niemand wel’.

Due diligence: zorgvuldig omgaan met mens 
en milieu

Bij het formuleren van een maatschappelijk missie gaat het
om vast te stellen wat goede dingen zijn om te doen; bij due
diligence gaat het vooral om hoe de dingen goed te doen.
Het begrip due diligence wordt al langer gebruikt bij finan-
ciële overnames. Due diligence drukt dan uit dat de direc-
tie bij overnames zorgvuldig te werk dient te gaan en terde-
ge onderzoek moet doen naar mogelijke risico’s. Due Dili-
gence werd op het terrein van Maatschappelijk Onderne-
men in 2008 geïntroduceerd door John Ruggie, de special
representative van de Verenigde Naties die de Guiding
Principles for Business and Human Rights opstelde (die in
2011 zijn aanvaard), waar due diligence een sleutelwoord
is geworden. Maar het concept due diligence kan zonder
problemen worden uitgebreid naar het terrein van duur-
zaamheid.

Due diligence betekent: zorgvuldigheid, schade voorko-
men of tot een minimum beperken, zowel als het gaat om
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mensen (doing no harm), als om het milieu (de ecological
footprint).

Due diligence begint met het onderzoeken en het be-
wust worden van alle (potentiële) impact op mens en mi-
lieu als gevolg van het gebruik van het product, de toege-
paste productieprocessen, inclusief activiteiten in de keten
van toe- en aflevering, in distributie en transport.

Dan wordt duidelijk waar de grootste impact is en waar
‘mvo-winst’ kan worden geboekt casu quo waarde kan
worden gecreëerd (steeds vaker is dat buiten het bedrijf, bij
toeleveranciers en consumenten). Vervolgens kan de on-
derneming concrete doelstellingen formuleren – die meer
of minder ambitieus zijn – en plannen maken voor verbete-
ringen. Daarvoor zijn ook steeds meer partnerschappen
nodig.

Nieuwe partnerschappen aangaan

Van oudsher maken sociale partners – werkgevers en vak-
organisaties – afspraken in ondernemingen, bedrijfstak-
ken en in Nederland ook op nationaal niveau. Al vele ma-
len is ons Poldermodel dood verklaard maar het blijkt
steeds weer een belofte, zoals het veelomvattende tripartie-
te Sociaal Akkoord van april jongstleden.

Maar de opkomst van het Maatschappelijk Onderne-
men vraagt om nieuwe partnerschappen met nieuwe part-
ners en ngo’s. Dergelijke partnerschappen kunnen tot ver-
rassende doorbraken leiden (neue Combinationen3). 

Een inmiddels klassiek voorbeeld is de samenwerking

3 De term is afkomstig van de econoom Joseph Schumpeter (1943)
die in ‘neue Combinationen’ hét kenmerk zag van ondernemerschap
en industriële innovatie.
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van Unilever en het Wereld Natuurfonds die leidde tot de
oprichting van de Maritime Steward Council (MSC). Uni-
lever werkt samen met dsm en tnt in het WFP (World
Food Program) van de Verenigde Naties.4

VNO-NCW richtte met de International Union for the
Conservation of Nature, een koepel van milieuorganisa-
ties, een platform op voor het bevorderen van biodiversi-
teit en behoud van ecosystemen. Global Compact Neder-
land startte een project Partnering for Prosperity, gericht
op verbetering van markttoegang van arme boeren in ont-
wikkelingslanden (Millennium Development Goal 1: aan-
pak van honger en armoede).5

In tal van bedrijfstakken, nationaal en internationaal,
zijn er samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld in de
banksector, de Equator Principles en de Principles for Res-
ponsible Investment, de elektronica en de textiel (het Fair
Wear initiatief).6

Inmiddels zijn er tal van dergelijke vernieuwende initia-
tieven. Bekend zijn de internationale keteninitiatieven
van het Initiatief Duurzame Handel in cacao, koffie, thee,
soja, hout, katoen, vis en natuursteen.

Uitdaging in de komende periode is dat deze samenwer-
kingsinitiatieven voldoende schaalgrootte krijgen zodat
verandering ‘momentum’ krijgt.

4 Deze drie bedrijven hebben ook een project Partnering for Prosper -
ity (PfP) gestart in het kader van Global Compact Nederland. Zie
www.gcnetherlands.nl.
5 Hierin werken bedrijven samen met lokale ngo’s en met steun van
de Nederlandse overheid. Het project wordt gemanaged door BoP
Innovation Centre (BoPInc).
6 Een goed overzicht van sectorintiatieven geeft de ‘Tweede Voort-
gangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen’ van de SER (april 2011), p.199 e.v.
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Slotvraag: ‘How can I make a difference?’

De vraag of we maatschappelijk willen ondernemen is ook
een vraag aan ieder van ons persoonlijk. Uiteindelijk is dat
ook een vraag van zingeving.

Dat is mooi uitgedrukt door de filosoof René Gude, in
mei 2013 uitgeroepen tot ‘Denker des Vaderlands’:

Ik denk dat ongeveer de zin van het leven is: de bijdra-
ge die een individu aan het geheel geleverd heeft…
Wat mensen tot mensen maakt, is wat ze onderling
doen, wat ze bijdragen aan het grote geheel. En dat is,
denk ik, ook de plek waar we de zin van het leven moe-
ten zoeken: in dat wat we met elkaar gaande houden.7

Bernard Wientjes is sinds 2005 voorzitter
van de vno-ncw. Van 1967 tot 1999 was
hij ondernemer. Van 1990 tot 2005 (toen
hij voorzitter werd van vno-ncw) was
hij lid van de Raad van Bestuur van een
grote Duitse multinational. Wientjes stu-
deerde Nederlands Privaatrecht.

7 De antwoorden van René Gude, Stand-up filosoof, interview met
Wilma de Rek, ISVW uitgevers, 2013, p. 44,45
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Betere samenleving door meer ondernemerschap 
– Wessel Berkman

In veel organisaties hoor je bestuurders en managers roe-
pen ‘wij missen ondernemerschap bij onze medewerkers’.
Maar als dat zo is, wat doen ze dan precies om dat onderne-
merschap wakker te maken?

Organisaties ontstaan door mensen die een droom heb-
ben. Het vervullen van die droom geeft organisaties een
richting, een missie om het doel te behalen. Bijvoorbeeld:
‘mobiliteit voor iedereen’ (Ford) of ‘mensen leren sparen’
(vroeger de Postbank). Mensen sluiten zich aan bij deze
missie omdat ze zich daarmee kunnen identificeren. Sa-
men letten ze op de kosten en de baten, op de markt en op
vernieuwingen. Ze houden elkaar scherp en maken elkaar
beter. En die gezamenlijkheid leidt weer tot bezieling, crea-
tiviteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheid, vriend-
schap en passie!

Al deze elementen maken organisaties aantrekkelijker.
Ze zijn leuker om voor te werken en ze zijn leuker om van
te kopen. In dat soort organisaties werken mensen die van
wanten weten en plezier hebben, niet tevreden zijn met
half werk en vanuit hun betrokkenheid meedenken om
het continu beter te doen. Een klant merkt het verschil, zal
de deskundigheid, flexibiliteit en bezieling hoog waarde-
ren en wil er specifiek kopen. Klanten en medewerkers ver-
eenzelvigen zich met het organisatie. Ze willen erbij horen.

Maar de laatste jaren ligt de primaire aandacht van veel
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organisaties bij kostenbesparingen. Zelfs in extreme mate.
En als organisaties op zich deugdelijke technieken zoals
bijvoorbeeld lean 6 sigma verkeerd inzetten kan daarmee
schade worden aangericht aan de organisatie. Het gevaar
van alles elimineren wat niet ‘lean’ is, is dat ook specifieke
kenmerken van de organisatie verloren gaan waarmee die
zich juist onderscheidt van concurrenten. Niet alleen de
klant kan hier veel last van hebben; het betreft vaak ook
het onderscheidend vermogen dat je als werkgever aan je
werknemers te bieden hebt. Zo kan een ‘marge-verbete-
rende’ aanpak dingen kapotmaken in een organisatie
waarvoor medewerkers juist zijn gekomen en waarom
klanten er graag specifiek kopen.

Het zijn juist die unieke kenmerken die een organisatie het
bestaansrecht geven. Deze vormen het organisatie-dna.
Hier is al veel over geschreven, en iedere organisatie zou
het voor zichzelf moeten definiëren – maar je moet het
ook tot leven kunnen brengen en levend houden in een
steeds veranderende omgeving. Het dna moet gemeen-
schappelijk beleefd worden.

Het dna bestaat uit structurele en culturele organisatie-
elementen. ‘Structurele’ elementen zijn tastbaar, zoals de
producten of diensten, de processen, de systemen, de ver-
gaderstructuur, de rapportages en technieken. ‘Culturele’
elementen zijn factoren als houding en gedrag, mindset, de
ongeschreven taal van de organisatie en de mentale en fy-
sieke fitheid van alle medewerkers.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van elementen. Met
de complete lijst in de hand kun je een organisatie door-
lichten en beoordelen op de kwaliteit van de elementen.
Als wij een organisatie doorlichten dan kennen we uitein-
delijk per element ‘Gouden Stippen’ toe aan die zeldzame
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en waardevolle details die echt onderscheidend zijn.
Wanneer is iets onderscheidend? Een ‘Gouden Stip’

moet aan twee eisen voldoen:
1 het moet veel toegevoegde waarde opleveren voor de

klant;
2 het moet beter zijn dan de concurrent.

Aan het eind van dat proces maak je de balans op. Je hebt
bijvoorbeeld veertig ‘Gouden Stippen’ op structurele en
culturele elementen. Iets elementairs als een factuur kan
ook een Gouden Stip verdienen: als de rekening niet sim-
pelweg het bedrag vermeldt en de instructie ‘betalen’, maar
duidelijk leesbaar is of zich persoonlijk richt tot de klant of
een bedankje bevat (!). Een ‘Gouden Stip’ kan ook toege-
kend worden aan een organisatiecultuur die echt waarde
hecht aan fysiek en mentaal topfitte mensen die de gehele
dag scherp zijn; of aan een proces dat niet alleen ‘lean’ is
maar vooral leuker en slimmer waardoor de klant enorm
wordt verrast; of een unieke proactieve manier waarop de
telefoon wordt opgenomen.

Als start zouden veertig Gouden Stippen al een mooie
oogst zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat je ze allemaal
naar buiten moet uiten. Marketing kan er de belangrijkste
tien uithalen en daarmee communiceren. Maar intern
moeten al die veertig Gouden Stippen bekend zijn, om -
armd worden en echt gemeenschappelijk beleefd worden.
Dan komt het organisatie-dna tot leven en zal ook de
klant het herkennen. Na verloop van tijd ontstaat de ideale
situatie waarin klanten, medewerkers, investeerders en an-
dere stakeholders specifiek voor jouw organisatie kiezen,
zich ermee vereenzelvigen en daar trots op zijn. Het cre -
eert verbinding. Daarom zeggen wij dat het dna het be-
staansrecht is van de organisatie.
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Maar het eenmalige identificeren en tot leven brengen
van ‘Gouden Stippen’ is niet voldoende. Niets is perma-
nent – Gouden Stippen kunnen flets worden, zelfs hele-
maal vervagen of verdwijnen. Als de concurrent innoveert
of kopieert bijvoorbeeld. Of als klanten andere behoeften
krijgen. Dan voldoen die ‘Gouden Stippen’ niet meer aan
eerdergenoemde criteria: beter dan de concurrent en
waardevol voor de klant. Als je niet doorontwikkelt ver-
dwijnt het onderscheidende dna en word je langzaam
maar zeker one of them. Dat ga je merken: het maakt klan-
ten dan niet meer uit waarom ze bij je kopen en medewer-
kers niet meer waarom ze bij je werken. Het bestaansrecht
van de organisatie loopt dan weg.

Volgens het woordenboek is ondernemen: ‘Het signale-
ren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieu-
we producten/diensten, ernaar handelen en daarbij risico’s
durven nemen.’ Maar is ‘ondernemend zijn’ eigenlijk niets
anders dan continu aandacht hebben voor het onderschei-
dend zijn en blijven? Als managers zeggen dat ze ‘onderne-
merschap’ willen zien bij hun medewerkers, moeten ze
een structuur ontwikkelen om continu ‘Gouden Stippen’
te ontwikkelen.

In de praktijk kun je dat bijvoorbeeld doen door ‘Gou-
den Stippen’ ontwikkelen onderdeel te maken van (opera-
tionele) vergaderingen en als structureel terugkerend punt
op de wekelijkse agenda. Dat heeft mijn voorkeur. Maar je
kunt het ook een separate structuur geven, met hoogfre-
quente specifieke momenten waarop iedereen aandacht
besteedt aan het ontwikkelen van ‘Gouden Stippen’.

Het is de verantwoordelijkheid van managers om mede-
werkers uit te dagen hier gezamenlijk continu over na te
denken. En die medewerkers weten meer dan je denkt. In
iedere organisatie is veel onbenutte kennis, vaak aan de uit-
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voeringskant en bij de mensen die het meeste klantcontact
hebben. Dit potentieel kun je activeren door de aandacht
voor ‘Gouden Stippen’ structureel in te richten. Als dat
proces eenmaal op gang is gekomen, komt het gedachte-
goed tot leven en daarmee ook ondernemerschap bij alle
medewerkers. Dat maakt organisaties leuker om voor te
werken, het zorgt voor verbinding en trots en medewer-
kers die zich willen vereenzelvigen met de missie.

Organisaties zijn een belangrijk onderdeel van de maat-
schappij. Zij worden gevormd door individuen, maar op
hun beurt vormen ze ook hun mensen, die uiteindelijk lid
zijn van een samenleving. Een organisatie die zijn mede-
werkers het belang laat zien van het dna en ze leert dat te
koesteren en voortdurend te vernieuwen, draagt daardoor
ook bij aan een creatievere, meer betrokken, gelukkigere
en dus betere samenleving.

Verder lezen: 
Start with Why: How great leaders inspire everyone to take

action – Simon Sinek (Penguin Books, 2009)
The shift: the transformation of today’s marketers into to-

morrow’s growth leaders – Scott M. Davis (2009)
Verschillende columns in leiderschapsblad Nieuwe leiders,

publicaties op www.brownpapercompany.nl
De Brown Paper-methode: de leukste veranderaanpak met

de hoogste resultaten – Wessel Berkman (Business Con-
tact, 2009)

Wessel Berkman is de oprichter en ceo
van The Brown Paper Company. Ook is
hij werkzaam voor De Fietsfabriek. Berk-
man studeerde economie aan de Universi-
teit van Amsterdam.
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De onderneming als centrum van de samenleving 
– Albert de Booij

Een onderneming neemt in de samenleving een centrale
plaats in van waaruit allerlei verbindingen lopen naar alle
geledingen van de maatschappij. De onderneming is daar-
mee een instituut van onschatbare maatschappelijke waar-
de. In 2013 moeten wij ons, meer dan ooit, afvragen waar
onze samenleving naartoe gaat. We voelen dat we een tran-
sitie doormaken, maar hebben geen idee waar we naartoe
gaan. Dit is een ongemakkelijk gevoel. Er gebeurt zoveel
om ons heen. Onze samenleving is door alle prikkels ver-
moeid geraakt.

Dus tijd om ons te herpositioneren. En dat geldt ook
voor de onderneming. Overheden namen na de oorlog de
verantwoordelijkheid voor belangrijke taken, zoals onder-
wijs, gezondheidszorg en veiligheid, op zich, maar ervaren
nu dat zij dat niet vol kunnen houden, noch financieel,
noch inhoudelijk. Hier is een belangrijke taak weggelegd
voor de onderneming.

Kortom, er is veel mis in onze samenleving, en dat weten
wij. Tegelijkertijd groeit het besef dat we hier zelf iets aan
kunnen en moeten doen. Een prachtig uitgangspunt daar-
toe vormt de onderneming. Van nature gezegend met een
wil tot actie, maar dan nu uitgerust met de opdracht om
naast het handelen een bijdrage te leveren aan een betere
samenleving.

Maatschappelijk Actief Ondernemen, actief als nieuw
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speerpunt in plaats van het vaak gehoorde Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen, is een mooie aanduiding
en sensitief aangevoeld en verwoord door De Publieke
Zaak.

Hoe zou een ideale samenleving eruit kunnen zien?

Alle burgers van een land vormen één familie. Zij leven,
werken en ontspannen in vrijheid. Individualiteit en ge-
meenschapszin zijn in evenwicht. De mensen zijn zich er-
van bewust dat er een aantal zaken is dat collectief gere-
geld moet worden, omdat het regelen daarvan de krachten
en de mogelijkheden van het individu te boven gaan. Men
levert daartoe een redelijke bijdrage – in plaats van belas-
ting – heeft daar vrede mee en is daar trots op.

De familie kiest en benoemt een groep bekwame, goed
opgeleide en wijze mannen en vrouwen om de collectieve
taken gedurende een bepaalde periode uit te voeren. Deze
groep benoemt op haar beurt projectleiders om complexe
taken uit te voeren en uitdagingen het hoofd te bieden. De
gezondheidszorg voor de familieleden en het onderwijs
zijn in deze beschaving gratis.

Er is geen plaats voor politiek, laat staan voor politieke
partijen. Dat is een gepasseerd en overbodig station geble-
ken. Het grootste maatschappelijk probleem, een overheid
die zich kapotmaakt door een waanzinnige wildgroei, is
opgelost. Zij is bezweken onder een zwaarlijvig systeem en
onder het geweld van de consensus. Mét het gebrek aan ge-
loofwaardigheid is de politiek ten grave gedragen. 

Langzaamaan herstellen wij ons van de nervositeit van
de nu-samenleving en repareren wij de gevolgen van een
tsunami van kapitaalstromen en van de obsceniteit van het
informatie- en communicatiegeweld. De onderneming is
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de entiteit die de bijdragen levert om de collectieve zaken
te bekostigen.

Maatschappelijk Actief Ondernemerschap

Met inachtneming van het vorenstaande noem ik u een
aantal zaken waarvan ik denk dat die onlosmakelijk ver-
bonden zijn met het nieuwe Maatschappelijk Actief On-
dernemerschap.

Om te overleven zal de onderneming primair commerci-
eel opereren om de familie te kunnen onderhouden en om
een redelijke en billijke ondernemerspremie te kunnen rea-
liseren. Daarmee kunnen waarden zeker worden gesteld
en zo ook de toekomst. De universele waarden – aandacht,
veiligheid, vrijheid, welzijn, gezondheidszorg, onderwijs –
worden niet alleen ondersteund maar ook uitgedragen
door de onderneming. Een deel van de ondernemerspre-
mie wordt gereserveerd voor het onderhouden en vergro-
ten van sociale cohesie.

De onderneming die maatschappelijk actief onder-
neemt, streeft ernaar om maatschappelijke verbeteringen
te bewerkstelligen. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan een
vereenvoudiging van het ontslagrecht, zonder tussen-
komst van de rechterlijke macht, op basis van een eenvou-
dige, voor iedereen aanvaardbare formule.

De onderneming streeft naar kennisuitwisseling. Im-
mers, kennis overdragen en verwerven is van levensbelang
in een veranderende wereld: aanpassen is overleven. Ken-
nisuitwisseling zal leiden tot verbeteringen van de leefom-
standigheden wereldwijd.

De onderneming zal meer samenwerken met anderen
en zij zal, na de teloorgang van de financiële instellingen,
zelf voor financiën zorg gaan dragen, op andere wijzen dan
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ooit voor mogelijk werd gehouden. Denk aan crowdsour-
cing, maar ook aan het oprichten van eigen kleine banken
waar bedrijven overtollige liquiditeit ter beschikking stel-
len aan starters en bedrijven die een kapitaalbehoefte heb-
ben.

Het samen ondernemen wordt leuk gevonden en levert
inspiratie op. De creatieve inbreng is groot en wordt ge-
deeld. Er is veel aandacht en zorg voor de omgeving. Het
leefmilieu (de natuur) wordt belangrijk gevonden. De on-
derneming heeft als hoogste waarde ‘kwaliteit’ in zijn
vaandel staan. Kwaliteit op alle fronten: huisvesting, zorg
voor de medewerkers, voor het product, voor de service,
voor de intermenselijke verhoudingen. Zorg voor de stake-
holders in de meest uitgebreide zin.

De mens staat centraal en wordt niet (meer) als grond-
stof beschouwd. De onderneming laat mensen niet met
pensioen gaan als ze dat niet willen, maar creëert een sys-
teem van meester-gezel en draagt zorg voor kennisover-
dracht. De oudere medewerker blijft werken zolang als hij
wil en kan, desnoods in deeltijd. Leeftijd doet er niet toe.
Het gaat om inzet en om kennisoverdracht van de ouderen
naar de jongeren. 

De onderneming beheert (bij voldoende formaat) een
eigen crèche en een ontmoetingsplek (coffeeshop) voor 
iedereen; zij voert ideeënmanagement uit. Medewerkers
ontwikkelen zich in het kader van life-long studie door
middel van cursussen, trainingen en opleidingen. Het vol-
gen van colleges op EdX, Coursera, Khan Academy of via
andere online bronnen wordt gestimuleerd. Elke voort-
gang wordt beloond.

De onderneming streeft niet naar feel good maar naar
being good; authenticiteit in plaats oppervlakkigheid en
meelopers. Aandacht en begrip voor emoties en intuïtie
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zullen een belangrijke(re) plaats krijgen dan voorheen. De
onderneming stelt zijn kennis en ervaring ter beschikking.
Zij participeert al naargelang middelen en kunde in de
zorg, het onderwijs, de veiligheid, de mobiliteit.

De onderneming hanteert een gedragscode gebaseerd
op respect en ontzag voor al wat leeft en is. Dit is haar
ethische code, dit zijn haar gedeelde waarden. De onder-
neming heeft een sterke ambitie ten aanzien van haar
waardeketen voor klanten en voor de eigen organisatie.
De onderneming acteert en reageert actief op de verande-
rende omgeving; zij houdt haar businessmodel periodiek
tegen het licht en herijkt zo nodig.

De organisatie adopteert een probleem binnen de maat-
schappelijke context en binnen het bereik van de onderne-
ming waar alle medewerkers zich voor inzetten. Dicht-bij-
huischaritas, zonder de connotatieve betekenis die het
woord charitas kent. Het enige doel is het creëren van waar-
de. Echte waarde trekt geldstromen aan en die zorgen voor
het bestaansrecht. En… grote hoeveelheden geldstromen
samen zorgen voor een gezonde economie.

Zorgen voorde toekomst

Een bron van persoonlijke bezorgdheid betreft de politie-
ke en financiële ontwikkelingen in de wereld. Er zullen ge-
heel nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld om een
familie van acht miljard mensen te kunnen voorzien van
de noodzakelijke levens‘middelen’. Maar ook om met res-
pect om te gaan met al wat leeft en is. Er is hier een grote
rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor de weten-
schap, de techniek en… de onderneming.
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Verder lezen:
Wereldrijk voor een dag. Over de opkomst en ondergang

van hypermachten – Amy Chua
De geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernede-

ring en hoop de wereld veranderen – Dominique Moïsi
De wereld draaiend houden. Nieuwe diplomatie voor insta-

biele tijden – Parag Khanna
Massa en macht – Elias Canetti
Over de romankunst. Verzamelde essays – Milan Kundera
De vermoeide samenleving – Byung-Chul Han (Ieder tijd-

perk heeft zijn ziekten, de eenentwintigste  eeuw staat in
het teken van neuroaandoeningen: depressie, adhd, bor-
derline…)

Formeren is vooruitzien. Duurzame hervorming in 21 stel-
lingen – Herman Wijffels

The Weariness of the Self. Diagnosing the History of Depres-
sion in the Contemporary Age – Alain Ehrenberg

Albert de Booij is oprichter en directeur
van Speakers Academy , met vestigingen
in Rotterdam, Parijs, Barcelona en Berlijn.
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Maatschappelijk actief ondernemen: nu nog 
speciaal, over een paar jaar normaal 

– Boudewijn Poelmann

Toen ik in de zomer van 1989 om twee uur ’s nachts wak-
ker schrok en bedacht dat de fondsenwervende loterij die
ik in mijn hoofd had gebaseerd moest zijn op postcodes,
bleek dat (later) dé innovatie in de loterijwereld.  En creëer-
den we, zonder dat zo te beseffen, een vroege soort van een
maatschappelijk actieve onderneming. Toen heette het
nog: dat ideëel en commercieel best samen konden gaan.
Vloeken in de kerk was het, dat wel. 

De post, toen nog ptt, had kort daarvoor postcodes
geïntroduceerd. Het publiek en de meeste bedrijven waren
daarover aanvankelijk ‘not so amused’. Bestanden moes-
ten worden omgebouwd, mensen moesten de postcode
weten van hun dierbaren die brieven en kaarten van ze kre-
gen. Anders kwam je brief een of twee dagen later bij de
ontvanger. Een dik rood boek met alle postcodes moest
uitkomst bieden. Dat kon je gratis krijgen. Gedoe. 

Hoe kon je deze bureaucratische toevoeging aan je adres
nou leuk maken? De Postcode Loterij deed precies dat, en
wel door een winkans aan je postcode te koppelen, en nog
wel een collectieve winkans: voor iedereen in dezelfde
postcode die meespeelt én voor de goede doelen. 

Drie goede doelen wilden wel meewerken aan duur-
zaam groen, ontwikkeling en mensenrechten; dat waren
respectievelijk Natuurmonumenten, Novib en Vluchtelin-
genwerk. Maar makkelijk ging het niet. Goede doelen
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moesten ver weg blijven van iets wat winst opleverde, von-
den velen. 

Beide andere start-ups, Zweden en Engeland, begonnen
zestien respectievelijk achttien jaar later ook weer met de
steun aan drie goede doelen. 

De trend was gezet.

De ontwikkeling van de loterij in de markt ging stormen-
derhand, maar in de media ging dat anders: ze volgde de
route die Mahatma Gandhi ooit zo onder woorden bracht:
‘First they ignore you, then they ridicule you, then they
fight you, and then you win.’

Nu bevinden de drie Postcode Loterijen zich in hun
markten ergens tussen stadium drie en vier. De eerste fase
van ontkenning duurde drie jaar. Dat kwam ons goed uit:
onder de radar bouw je sneller een organisatie op dan in de
schijnwerpers. Ook sommige goede doelen deden aanvan-
kelijk mee aan het negeren en de ridiculisering. Bijvoor-
beeld omdat ze het moreel verwerpelijk vonden om geld te
accepteren van een loterij. Alsof het ging om een maat-
schappelijk kwaad in plaats van goed. De mensheid koopt
al loten vanaf de Romeinse tijd. Loterijen hebben de fond-
sen bijeengebracht voor de mooiste instellingen, zoals
Harvard en Yale in de vs of het Mauritshuis in Den Haag.
Nederland financierde er aanvankelijk zelfs zijn leger mee.
Een simpele goededoelenloterij leidt bovendien niet tot
verslaving, en geeft criminaliteit geen kans; en vanaf het
begin ging 50 procent van de opbrengst (eerst 60 procent)
direct naar goede doelen. 

Gelukkig keek het publiek erdoorheen: al snel was de deel-
name massaal en dat is zo tot op de dag van vandaag. Het
maakt de United Postcode Lotteries tot de derde grootste
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donor ter wereld, met jaarlijks een uitkering aan goede
doelen van 540 miljoen euro. En stijgende. Het maatschap-
pelijk actieve van onze onderneming schuilt vanaf dag één
in de mensen die de loterij iedere dag vormgeven. Het wer-
ken bij de loterij is een passie die ideëel en commercieel
combineert, die het mogelijk maakt kleine maar ook
steeds grotere dromen van een mooie en betere wereld  te
realiseren.  Het is steeds weer een uitdaging en het geeft
ook steeds weer voldoening. Mijn assistente was onlangs
op een feestje. Ze sprak daar met vijf mensen die eerder bij
de Postcode Loterij hadden gewerkt of mensen kennen die
er werken. Iedereen was nog steeds positief en trots dat ze
‘erbij hoorden’. 

Mensen zijn (extra) trots om bij een organisatie te horen
die meer produceert dan een goed product of prima ser-
vice: hoe mooi is het om bij te dragen aan een betere toe-
komst van de mensheid of de planeet? Dat is wat bindt.
Daar worden mensen blij van, daar zijn ze trots op, dat
houdt de gang erin, ook als het eens tegenzit: je doet het er-
gens voor. Je doet het voor iets wat je raakt. Een sterkere
motivatie is lijkt me niet denkbaar. Je wenst iedere onder-
neming diezelfde gelukkige omstandigheid toe, dat ze
maatschappelijk actief zijn, al is het maar gering, want niet
iedere onderneming kan dat nou eenmaal als ‘hoofdpro-
duct’ hebben. 

Toch kunnen meer ondernemingen kansen aangrijpen
om maatschappelijk actief te zijn dan op het eerste gezicht
lijkt. Of je nou huizen bouwt, of kantoren, er is geen reden
om donkere, lelijke, energievretende gebouwen neer te zet-
ten. En toch gebeurt het in grote mate. Maar waarom? Het
land ziet er zoveel mooier uit als iets met liefde en passie is
gemaakt in plaats van alleen maar met de hand op de knip
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en zo veel mogelijk risicomijdend. Waar iedereen geneigd
is zijn deeltje te doen en het grote geheel buiten beschou-
wing laat. Maatschappelijk passief denkt en doet.

Waarom kunnen architecten samen met gemeentelijke
bestuurders en projectontwikkelaars nieuwe buurten niet
fraaier aanleggen? Waarom dat monotone, dat donkere
asfalt, die oorverdovend saaie donkergrijze stoeptegels,
die balkonloze gevels? Nergens voor nodig. Niemand,
ook de architect niet, zou ervoor kiezen daarin te wonen
als het hem/haar werd gevraagd. En toch tekent en beslist
men voor het verkeerde – voor anonieme anderen. Hoe
kunnen we de eigen beleving en waardering en voorkeu-
ren belangrijk maken in het werk wat je doet – voor ande-
ren? Daarin schuilt maatschappelijke activiteit. Hoe por-
ren we mensen om te streven naar beter, duurzamer en
mooier?

Energie, dé kans op maatschappelijk actief 
ondernemen

En neem nou energie: energie is een mooi voorbeeld van
hoe maatschappelijk actief ondernemen een sector op zijn
kop gaat zetten. Energie is dé sector van de toekomst.
Want er is steeds meer van nodig en de planeet kan niet al-
maar méér olie, kolen en aardgas leveren zonder grote
schade. De planeet levert nu al te veel, reden waarom het
klimaat verandert. 

Een van de nare gevolgen van opwarming is de toename
van de orkanen en wervelstormen. De laatste grote orkaan,
Sandy, die over New York raasde, veroorzaakte een ge-
schatte vijftig miljard schade. Voor dat geld had New York
nu op duurzame energie gedraaid, en zouden de gebrui-
kers nog maar een fractie van de energiekosten betalen die

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 203



204

ze nu moeten betalen voor steeds meer fossiele brandstof-
fen. Fossiele brandstoffen die het klimaat nóg zwaarder
onder druk zetten, en dus nóg meer orkanen zullen ver-
oorzaken. We zitten in de vicieuze cirkel. Hoogste tijd om
eruit te breken. Tijd voor maatschappelijk actief onderne-
men. 

Waarom blijft het maatschappelijk actief ondernemen van
energiemaatschappijen uit? Iedereen in die sector weet (of
moet weten) dat met de huidige stand van de techniek de
wereld geen druppel olie nodig heeft. En we blijven maar
maatschappelijk passief oppompen. Tot het over vijftig of
honderd jaar op is trouwens, dan moeten we wel iets an-
ders verzonnen hebben. 

En de enige oplossing, die weten we allemaal al, die is
duurzaam: energie uit zon, wind, water of uit de grond. 

That’s it, en er is meer dan genoeg: alleen de zon al stuurt
per uur evenveel energie naar de aarde als heel de mens-
heid anno 2013 in een heel jaar gebruikt. Maar ons be-
stuurlijk en economisch systeem lijkt er niet op gebouwd
om zulke kansen te benutten. Gebrek aan maatschappelijk
actief ondernemen, niets anders. 

Alhoewel, wie goed kijkt ziet de veranderingen al aanko-
men. Energie gaat van grootschalig opwekken en distribu-
eren naar kleinschalig opwekken dicht bij huis. Of zelfs in
of op het huis.

Dat kleinschalige wordt opgezet door ondernemers die
niet langer maatschappelijk passief achter de foute keuzes
aanlopen, maar maatschappelijk actief nú bouwen aan het
alternatief. Alleen in Nederland zijn al honderden klein-
schalige energiebedrijven opgezet. Niet allemaal even suc-
cesvol, maar alle begin is moeilijk. Ook hier. In Duitsland
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is men al veel verder: waar in Nederland maar 4 procent
van de energie duurzaam wordt opgewekt is dat in Duits-
land al 20 procent. Het kan dus wel. 

Maatschappelijk actief ondernemen is eigenlijk geen
nieuw ding, het hoort thuis bij alle ondernemingen. Iedere
organisatie die haar activiteiten tegen het licht houdt kan
beter; dat laten we al eeuwen zien: alles kan altijd beter. Nu
is de tijd aangebroken dat we onze activiteiten tegen dat
maatschappelijke licht houden, want daar draait het de ko-
mende decennia om: kunnen we met z’n zes of zeven mil-
jard goed samenleven (‘de boel bij elkaar houden’, noemde
Job Cohen het) en kunnen we de economie zo inrichten
dat er voor iedereen een goede levensstandaard inzit en de
planeet ‘het’ kan leveren?

Natuurlijk kunnen we dat, maar doen we het ook?
Maatschappelijk actieve ondernemingen, ja die kunnen

het zeker. 
We proberen er met de loterijen een bijdrage aan te leve-

ren. Zo steunden we stichting doen met een bijdrage en
de oprichting van Valid Express, een koeriersdienst waar
mensen ‘met een lastig lichaam’ werk konden vinden. Niet
thuiszitten met een uitkering maar meedoen. Ook met een
lastig lichaam valt prima een koeriersdienst te organise-
ren. Het bedrijf werd succesvol en PostNL nam het over:
nu wordt het verder uitgebouwd en is het een ‘gewoon’ on-
derdeel van het PostNL-bedrijf. Goed gedaan van PostNL.
Maatschappelijk actief op een onderdeel waar het kan. 

Of neem Pro Credit; een van de eerste microkredietban-
ken. Naar het voorbeeld van de GrameenBank van Nobel-
prijs winnaar Mohammed Yunus (ambassadeur inmiddels
van de United Postcode Lotteries). Mensen met weinig as-
sets konden geen leningen krijgen. In dit systeem wel. 

Pro Credit is uitgegroeid tot een grote, volwassen bank,

Meer waarde_bw  09-08-13  12:00  Pagina 205



206

met behoud van haar missie. Als ze ooit naar de beurs gaat,
kan het voor stichting doen, die er de aandeelhouder in is,
wel eens een grote kraker worden. Dankzij het maatschap-
pelijk actief ondernemen van initiatiefnemers die konden
aankloppen bij stichting doen, het fonds dat is opgericht
met behulp van de Postcode Loterij. 

Terug naar de loterij: de start-ups 

Voor een (goede doelen) loterij is een vergunning nodig
van overheidswege.

Het aanvragen van een loterijvergunning vergt aanzien-
lijk veel tijd en een forse financiële verplichting.  Boven-
dien is er daarna geen garantie dat het lukt. Het lanceren
van een innovatief product in een markt die vaak door
staatsmonopolies wordt beheerst is riskant. We laten mo-
menteel in Groot-Brittannië zien dat het niet onze eerste
rodeo is: vijftig miljoen investering is er al ingegaan, maar
het dreigt te lukken; net als in Nederland en Zweden. 

Onderweg kan het idee trouwens ook nog gestolen wor-
den door een bedrijf dat een loterijproduct lanceert dat
lijkt op het winnen met je buren. Dat gebeurt nu al, maar
dan zonder afdracht aan goede doelen. 

Daarom moeten we onszelf opnieuw blijven uitvinden
als ondernemer, zeker in de voor ons belangrijke en groei-
ende mobiele economie. Zoals bij veel bedrijven start elk
van de loterijen op 1 januari van een nieuw jaar met nul eu-
ro’s, ponden of kronen. Als alle fondsen zijn verdeeld, be-
gint het op 1 januari van ieder jaar vanaf nul.  

We blijven zoeken naar nieuwe markten waar mensen
een eerlijke kans willen maken op mooie en forse prijzen,
en de zekerheid willen hebben dat ze tegelijkertijd bijdra-
gen aan een maatschappelijk actieve, betere wereld. Wij
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willen in nog veel meer landen de revolutie van ons loterij-
model laten zien. 

We leven in een spannende tijd, waarin we ook onze
overheden zien ploeteren met de uitdagingen die op ons
afkomen; waarbij ze, naast zo veel andere taken, tegelijker-
tijd de balans moeten vinden tussen aanzwengelen van de
economie en de financiële huishouding op orde houden. 

We moeten het algemeen belang ook niet louter aan over-
heden willen overlaten. Immers, de overheid, dat zijn we
uiteindelijk zelf. 

We moeten er tegenaan, en daarbij is de maatschappelijk
actieve onderneming onmisbaar. Meer dan ooit. Of liever:
daarbij zouden alle bedrijven liefst, waar ze dat maar kun-
nen, maatschappelijk actief moeten ondernemen.  

Verder lezen: 
Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed le-

ven – Edward en Robert Skidelski (uitgeverij de Bezige
Bij)

Blauwe economie. 10 jaar 100 innovaties 100 miljoen ba-
nen – Gunther Pauli (uitgeverij Nieuw Amsterdam)

Reinventing Fire: Bold Business Solutions for the New Ener-
gy Era – Amory Lovins (Chelsea Green Publishing Co)

Boudewijn Poelmann werd in militaire
dienst gekozen tot vicevoorzitter van de
vvdm, werkte 1 jaar bij daf, tien jaar bij
Novib, en richtte met echtgenote Anne-
miek Hoogenboom in 1983 Novamedia
op. Hij bedacht in 1989 de Postcode Lote-
rij en startte binnen Novamedia met drie
collega’s de loterij. Later kwamen de
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VriendenLoterij en de BankgiroLoterij erbij. Later startte No-
vamedia ook Postcode Loterijen in Zweden (2005) en het Ver-
enigd Koninkrijk (2008). De Novamedia Loterijen zijn inmid-
dels de derde grootste donor ter wereld (540 miljoen euro aan
uitkeringen in 2012).
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De samenleving kan niet zonder voetbal, maar
voetbal kan ook niet zonder de samenleving 

– Michael van Praag

We leven in een land met 3250 zelfstandige verenigingen
waar 1,2 miljoen Nederlanders wekelijks voetballen. Een
land waar elk kind in tien minuten naar het voetbalveld
kan fietsen en waar meer dan 400.000 vrijwilligers zich
week in week uit inzetten voor hun vereniging. De voetbal-
vereniging is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten, sa-
menwerken en elkaar leren respecteren. Voetbal is het
grootste sociale netwerk van Nederland en heeft een enor-
me verbindende en maatschappelijke kracht.

De knvb gelooft – net als zijn achterban – in deze maat-
schappelijke kracht van het voetbal. 85 procent van onze
leden vindt het (zeer) belangrijk dat zijn voetbalvereni-
ging maatschappelijk betrokken is. En 66 procent van
onze leden vindt het (zeer) belangrijk dat zijn voetbalver-
eniging een bijdrage levert aan de wijk waar zij zich be-
vindt. Dit zien we ook terug. Zowel in het betaald- als in
het amateurvoetbal realiseren steeds meer bestuurders én
spelers zich dat een gezonde voetbalvereniging een vereni-
ging is met sportieve én maatschappelijke ambities.

De succesvolle voorbeelden zijn talrijk. Veel clubs zijn ze-
ven dagen per week, zestien uur per dag open. Zo zie ik in
mijn eigen omgeving hoe de nieuwe kantine van Alliance
’22 in Haarlem wordt benut voor naschoolse opvang. Kin-
deren komen er niet alleen om samen te sporten, maar ook
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om onder begeleiding huiswerk te maken. Vorig jaar was
ik te gast bij V.V. De Meern. Deze vereniging gaat actief de
wijk in om kinderen die nog niet lid zijn ook te bereiken.
Hierbij draait het zowel om voetbal als om sociale vaardig-
heden. Of MULO in Helmond, waar samengewerkt wordt
met 54 sportverenigingen, welzijnsinstanties, de gemeen-
te, rijksoverheid en scholen om kinderen aan het sporten
te krijgen.

Schoenmaker blijf bij je leest

De maatschappelijke rol van voetbal is de laatste jaren een
vanzelfsprekend onderdeel geworden van ons beleid. 
Inhoudelijk stoelt dit beleid op de combinatie van drie be-
langrijke pijlers: de kracht van het voetbal, de corebusiness
van de knvb: organiseren en faciliteren van voetbal en de
actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen de logi-
sche verbinding van deze drie leidt tot de grootst mogelij-
ke impact en de meest effectieve bijdrage van de knvb aan
de maatschappij.

Concreet richten wij ons op de volgende zaken:

• De realisatie van een sportief, respectvol en veilig 
klimaat voor iedereen in en rondom het voetbal
Het versterken van verenigingen is voor ons cruciaal.
Want in goed functionerende verenigingen is deze om-
geving vanzelfsprekend. Wij geloven daarbij in de ver-
eniging als middelpunt van de wijk. Met maatwerk 
ondersteunt de knvb de ontwikkeling van deze zo -
genaamde ‘open clubs’.

• Het garanderen van een laagdrempelig aanbod voor 
iedereen
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Iedereen moet via het voetbal mee kunnen doen, onge-
acht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Ook doel-
groepen met grotere afstand tot de samenleving, zoals
kansarme kinderen en gehandicapten.

• Een leven lang voetballen
Het doel is om voetballers zo lang mogelijk in bewe-
ging te houden. Ook bevordert de knvb actief een ge-
zonde levensstijl onder voetballers en niet-voetballers
in en rondom het voetbalveld.

Vergeleken bij de omvang van het voetbal in Nederland is
de knvb met zo’n 400 medewerkers vrij klein. We zoeken
dan ook continu naar manieren om anderen (clubs, 
coaches, spelers) een podium te bieden en hun verhaal uit
te dragen. Onze achterban is onze inspiratie, wij willen en
kunnen niet alles zelf bedenken. Dit doen we in samenwer-
king met de Stichting Meer dan Voetbal, in 2004 opgericht
door de knvb, Eredivisie en de Eerste Divisie om de ver-
bindende kracht van het voetbal in te zetten voor een ster-
kere samenleving. Om geloofwaardig te zijn is het name-
lijk van belang dat het voetbal als geheel een signaal geeft.
Niet alleen de knvb.
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In de schijnwerpers

Met zijn omvang en uitstraling heeft het voetbal een enor-
me potentie om positief bij te dragen aan actuele maat-
schappelijke vraagstukken. Deze omvang maakt het voet-
bal tegelijkertijd enorm kwetsbaar: voetbal is overal en
staat altijd in de schijnwerpers. Dit geldt ook voor de bond.
Alleen lossen we niets op, samen kunnen we veel oplossen.

Als dit op enig moment duidelijk werd, was dit wel rond

Homoacceptatie in het voetbal
Het is van groot belang dat iedereen binnen het voetbal - van de
amateursport tot de Eredivisie - zichzelf kan zijn en gewoon op
zijn of haar niveau kan spelen, ongeacht huidskleur, religie of sek-
suele voorkeur. Dit is niet alleen in het belang van de spelers, maar
óók in het belang van de sport. Iemand die zichzelf is en lekker in
zijn vel zit, kan optimaal bijdragen aan de sportieve prestaties van
een team.

De knvb werkt hard aan een open en veilig sportklimaat, een kli-
maat waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. We brengen bij-
voorbeeld homoacceptatie expliciet onder de aandacht in onze op-
leidingen voor trainers en begeleiders, lichten verenigingen voor
en ondersteunen ze in het opstellen van gedragsregels. Daarnaast
treden we op tegen verbaal geweld en beledigende spreekkoren.
Het gaat ons er niet om hoeveel homoseksuele voetballers er uit
de kast komen; het gaat ons erom dat iedereen die dat wil, dit ook
daadwerkelijk kan. Dit begint allemaal bij bewustzijn. Daarom 
varen we dit jaar voor het eerst mee op de Amsterdam Gay Pride
en vullen we een ‘voetbalboot’ met (oud-)spelers en knvb-promi-
nenten. Een bijzondere stap in de vaak nog vrij conservatieve voet-
balwereld. We willen hiermee aandacht genereren voor homoac-
ceptatie binnen het voetbal en uitstralen dat voetbal echt voor 
iedereen is.
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de tragische gebeurtenis in december 2012: het overlijden
van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Natuurlijk wer-
ken wij al langer aan programma’s en activiteiten met als
doel sportiviteit en respect op en rond de velden te bevor-
deren. Op 3 december 2012 werd echter één ding kraak-
helder: er moet méér gebeuren, we moeten méér doen. De
knvb kan het voetbal niet alleen veranderen, we bundelen
de krachten van overheid, belangenorganisaties en maat-
schappelijke partners.

Cruciaal: we doen dit met het voetbal zelf, met alle voet-
ballers, coaches en verenigingen in Nederland. Rolmodel-
len uit het voetbal die zelf aanvoerders worden van sporti-
viteit en respect op de Nederlandse velden. Of je nu in de
eredivisie speelt, of in de B3 van Laakkwartier. Van Siem de
Jong tot Stefan de Vrij, van Jordy Bruinsma tot Judith de
Jong. In dit opzicht zijn de gebeurtenissen in december
2012 voor ons naast bijzonder tragisch ook enorm leer-
zaam geweest. Wij zijn als knvb het meest effectief wan-
neer we anderen in staat stellen om het voortouw te nemen.
Om als het ware aanvoerder te worden in maatschappelij-
ke onderwerpen.

De potentie is enorm

De komende jaren zal – met een terugtrekkende overheid –
de maatschappelijke rol van sport (en voetbal) alleen maar
toenemen. Ik vind dit een goede ontwikkeling. Binnen het
voetbal gaan sportieve én maatschappelijke ambities hand
in hand. Als ik zie wat er nu allemaal gebeurt in het voet-
bal, dan denk ik dat we aan het begin staan van een nieuw
tijdperk. Het voetbal opent meer en meer zijn deuren voor
de maatschappij en legt natuurlijke, krachtige verbindin-
gen met zijn omgeving. Clubs veranderen in ‘open clubs’.
Voetballers worden aanvoerders.
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Tegen geweld/voor sportiviteit
Zinloos geweld is een maatschappelijk probleem, niet iets wat wij
kunnen oplossen. Dit neemt niet weg dat de knvb, als grootste
sportbond van Nederland, een verantwoordelijkheid heeft.

Na het overlijden van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwen-
huizen hebben we met talloze betrokkenen binnen en buiten het
voetbal gesproken om uiteindelijk tot het actieplan ‘Tegen ge-
weld, voor sportiviteit’ te komen.

Wat doen we concreet? Er is een hulplijn noodgevallen en een
meldpunt wanordelijkheden. En hier blijkt absoluut behoefte aan:
ze zijn direct al veelvuldig gebruikt door verenigingen.

In het nieuwe seizoen voeren we een tijdstraf in bij gele kaarten en
zorgen we ervoor (bijvoorbeeld met een spelregelbewijs voor
jeugdspelers) dat steeds meer mensen de spelregels echt goed
kennen.

Open clubs
vv hwd Overschie is het middelpunt van de wijk. In Rotterdam
Overschie organiseert de vereniging wekelijks beweegactiviteiten
voor vrouwen met diabetes. Ook zijn er knutsel- en voetbalactivi-
teiten voor kinderen, met de nadruk op verbinding in de wijk en de
combinatie van sport en cultuur.

De knvb gelooft dat voetbalverenigingen sterker worden naarma-
te de verbinding met de samenleving groter is. In het afgelopen
seizoen zijn daarom circa honderdtwintig maatschappelijke kop-
lopers uit het hele land bij elkaar gekomen. Stuk voor stuk maat-
schappelijke aanvoerders. Duidelijk wordt dat er een aantal rand-
voorwaarden zijn om je te ontwikkelen tot een ‘open club’. Voetbal
is en blijft de hoofdzaak, zoek ‘eigen’ maatschappelijke mogelijk-
heden die passen bij de cultuur, vind (nieuwe) vrijwilligers en zoek
expertise (in partnerships) van buiten.
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De knvb heeft hierin een sleutelrol, niet als voortrekker,
maar juist als (lokale) facilitator. Als de partij die stimu-
leert, aanjaagt en anderen het podium geeft. Gezamenlijk
moeten we hard blijven werken aan een gezonde basis: een
omgeving waarin iedereen die het voetbal een warm hart
toedraagt met plezier kan voetballen of naar het stadion
kan gaan. Dat is waar het begint.

Alleen met een gezonde basis kunnen we actief bijdra-
gen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De
schrikbarende groei van overgewicht (en obesitas) zie ik
als het toekomstige, maatschappelijke thema in ons land.
Je lost dit alleen op door bij de basis – de kinderen – te be-
ginnen. Gezonde voeding en beweging (sport) heeft een
gunstig effect op leerprestaties, weerbaarheid en ontwik-
keling van kinderen. En er geldt nadrukkelijk: jong geleerd
is oud gedaan.

Met voetbal kunnen wij hierin een belangrijke rol ver-
vullen. Voetbal is meer dan welke sport in Nederland di-
vers en laagdrempelig en daardoor in staat om zo veel mo-
gelijk mensen (kinderen) makkelijk toegang te bieden tot
de sport. Voetbal is overal. Nederland kent een unieke
verenigingsstructuur waarin sport is georganiseerd. Ver-
enigingen waar kinderen terechtkunnen om onder bege-
leiding te sporten en zich te ontwikkelen. Daarbij laat on-
derzoek zien dat mensen het sporten bij een vereniging

Op basis van deze kennis worden in het aankomende seizoen trai-
ningen ontwikkeld waarmee de ondersteuning vanuit de knvb
aansluit op deze ontwikkeling. Daarnaast zullen we andere vereni-
gingen inspireren door de maatschappelijke koplopers nadrukke-
lijker het podium te bieden.
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gemiddeld tien keer langer volhouden dan zelfstandig
sporten.

Wij zien de potentie. Maar willen we dit voor Nederland
duurzaam aanpakken, dan moeten we groter denken. Het
voetbal is slechts een middel. En ik geloof erin dat wij, het
voetbal, de overheid, de maatschappelijke partnerships,
het bedrijfsleven en de knvb deze potentie met slimme
partnerships samen waar gaan maken. Want de samenle-
ving kan niet zonder voetbal, maar voetbal kan ook niet
zonder de samenleving.

Verder lezen:
Kan voetbal de wereld redden? Pleidooi voor ambiance &

solidariteit! – Raf Willems
Het nieuwe Barça – Enrique Murillo
Synchronisity: The Inner Path of Leadership – Joseph Ja-

worski

Michael van Praag is sinds 2008 de bonds-
voorzitter van de knvb. Van 1989 tot
2003 was hij voorzitter van Ajax.

Foto: knvb/Eric Verhoeven
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