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Chips, apps, internet of things, 

cleantech, sensoren en drones 

zorgen voor meer duurzame 

economische groei, het verla-

gen van de CO2-uitstoot en het 

terugdringen van verspilling. 

In de markten voor energie, 

consumentenartikelen en 

voeding zijn koplopers hier al 

volop mee bezig. Directeur-

bestuurder Willem Lageweg van 

MVO Nederland voorspelt dat 

bedrijven die sterk gebonden 

zijn aan fossiele energie op hun 

retour zijn: ‘Bedrijven met een 

actief klimaatbeleid presteren 

inmiddels twintig procent beter 

dan bedrijven die afwachten. 

Oliemaatschappijen anticiperen 

– stiekem of openlijk – op hoge 

CO2 prijzen, beleggers als Roc-

kefeller en de pensioenfondsen 

willen niet meer investeren in 

fossiel, energiebedrijven worden 

opgesplitst in duurzaam en fos-

siel en wereldwijd ontstaat een 

massabeweging om geld uit de 

fossiele sector terug te trekken.’

Daarnaast nemen mensen 

steeds meer het heft in eigen 

hand. Denk aan energie-, 

streek- en zorgcoöperaties en 

aan allerlei vormen van delen 

(kleding, accommodatie, auto’s). 

Afval en de massa aan goederen 

die niet worden gebruikt leiden 

tot een snel groeiend aantal 

kansrijke businesscases (Wa-

ternet, Peerby, Starsock, i-did, 

DurabilIT).

Tenslotte signaleert MVO Ne-

derland dat voorhoedebedrijven 

het voortouw nemen bij preven-

DE MVO TRENDS 
VOOR 2015
Onlangs is het Trendrapport 2015 van MVO Nederland gelanceerd. Hierin wordt gesignaleerd dat duurzame koplopers 
radicaler en talrijker worden en meer impact realiseren. Dat geldt zowel voor het MKB als het grootbedrijf. Het Trend-
rapport beschrijft zeven trends die met elkaar zorgen dat een groene en sociale economie snel dichterbij komt. Nieuwe 
technologie, een krachtige beweging van onderop en succesvolle duurzame businesscases dragen bij aan de doorbraak. 
De trends zijn bepaald op basis van interviews met experts binnen en buiten MVO Nederland en laten zien met welke 
ontwikkelingen de voorhoede bezig is en waar de kansen liggen voor ondernemers.

Van de redactie

Waar liggen de kansen voor ondernemers?
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alleen maatschappelijk ver-

antwoord ondernomen in ‘win-

winsituaties’, zoals energiebe-

sparing. Er is geen wezenlijke 

wijziging in het ondernemings-

model, MVO-activiteiten vinden 

plaats in projectvorm.

3. Balanceren

Het bedrijf ziet ondernemen 

als balanceren tussen de drie 

p’s: people, planet en profit. 

Alle drie zijn belangrijk en in de 

praktijk vindt er een constante 

belangenafweging plaats. In 

deze benadering van MVO is fi-

nanciële winst belangrijk, maar 

is het niet het enige criterium.

4. Meervoudige waardecreatie

Het bedrijf wil vooruitgang boe-

ken op zowel people, planet als 

profit. MVO wordt deel van de 

strategie. Deze offensieve bena-

dering levert meer milieuwinst, 

meer sociale winst én meer 

financiële winst op. Als zich een 

situatie voordoet waarin dat niet 

mogelijk blijkt, valt het bedrijf 

terug op het afwegingsmodel.

5. Maatschappelijke winst-

maximalisatie

Winst en impact op sociaal en 

milieugebied zijn het expliciete 

ondernemingsdoel, financiële 

winst is een hulpmiddel. Be-

drijven gaan terug naar ‘het 

waarom’: wat zijn de actuele 

maatschappelijke vraagstukken 

en hoe kunnen zij – alleen of in 

samenwerking met anderen – 

bijdragen aan een oplossing? 

Voor sommige ondernemingen 

betekent dit dat zij de oorspron-

kelijke doelstellingen van de 

oprichters van het bedrijf weer 

in ere herstellen.

andere starten direct op het 

hoogste niveau.

0. Start

Veel bedrijven zijn ooit gestart 

omdat er een maatschappelijke 

behoefte bestond aan hun pro-

duct. In de loop van de jaren kan 

dit oorspronkelijke motief op de 

achtergrond raken. Aandeelhou-

ders en omzetgroei worden be-

langrijker dan tevreden klanten 

en een goed product.

1. Winst voorop 

Bij de klassieke, ouderwetse 

onderneming staat MVO niet op 

de agenda. Hoogstens doet men 

wat aan liefdadigheid en voldoet 

men aan minimumeisen op mi-

lieu- en sociaal gebied en res-

pecteert men wetten en regels. 

Maximale financiële winst is het 

enige expliciete doel.

2. Win-win

Het bedrijf doet alleen aan MVO 

als dat winst oplevert. Er wordt 

enterprises’, ‘impactdenken’, ‘in-

tegrated thinking’ en ‘intrinsiek 

restauratieve ondernemingen’. 

Niet de businesscase van MVO is 

het centrale vraagstuk, maar het 

maatschappelijk nut van de busi-

ness, gekoppeld aan de kernac-

tiviteiten van het bedrijf.

Meer dan ooit tevoren worden 

bedrijven dan ook afgerekend 

op de waarde die ze voor de 

maatschappij toevoegen en 

welke bijdrage ze leveren aan 

het oplossen van maatschap-

pelijke vraagstukken. Wie zich 

enkel nog richt op financiële 

winst en een ‘do no harm’-

aanpak moet zich afvragen: ben 

ik deel van het probleem of van 

de oplossing?

DE VIJF FASES VAN MVO 
Het begrip MVO is in de loop 

der jaren steeds op een andere 

manier ingevuld. Als je daarop 

terugkijkt, zijn er vijf fases te 

onderscheiden. Sommige be-

drijven doorlopen de verschil-

lende fases stap voor stap, 

tie op het gebied van gezond-

heid en duurzame inzetbaar-

heid (IHC Merwede, Wessanen, 

LaPlace). Zij beseffen dat de 

mens de belangrijkste bron is 

voor succes en dat de vooruit-

gang vooral gericht moet zijn op 

een betere balans tussen mens, 

milieu en economie.

We beschrijven de zeven trends 

die de economie en de samen-

leving ingrijpend beïnvloeden, 

en de manier waarop koplopers 

daarop inspelen. Ze laten zien 

hoe de duurzame inrichting van 

Nederland onmiskenbaar vorm 

krijgt.

De kansen van de zeven trends 

zijn positief voor het Neder-

landse bedrijfsleven, zowel op 

de binnenlandse markt als in 

het buitenland. Nederland heeft 

met een flink aantal koplopende 

bedrijven een sterke uitgangs-

positie. Dé overkoepelende 

trend is dat bedrijven steeds 

ambitieuzer worden als het gaat 

om verantwoord ondernemen. 

Om die reden is het platform 

Ambitie 2020 gelanceerd met 

als nationale ambitie: Neder-

land als wereldvoorbeeld van 

een circulaire en inclusieve 

economie.

TREND 1: VAN WINST NAAR 
WAARDE
In de discussie over MVO zien 

we een verschuiving van ‘de 

dingen goed doen’ naar ‘de 

goede dingen doen’. Waar het 

MVO-beleid van bedrijven enkele 

jaren geleden vooral nog ging 

over liefdadigheid, het vermin-

deren van uitstoot, overlast of 

schade, is er nu meer aandacht 

voor een positieve benadering. 

MVO-koplopers spreken niet 

meer over het verminderen van 

negatieve impact maar over het 

vergroten van positieve impact. 

Die verandering vertaalt zich in 

de razendsnelle opkomst van 

termen als ‘nieuwe business 

modellen’, ‘true pricing’, ‘social 

‘NEDERLAND IS OP HET GEBIED VAN ENERGIE NOG 
ALTIJD DE VIEZE MAN VAN EUROPA’
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De vijf fases van MVO: van winst naar waarde (Bron: MVO NL)
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Deze gigantische overschotten 

en overcapaciteit schreeuwen 

om nuttig gebruik. Dat gebeurt 

nu. Alles wat over is of verspild 

dreigt te worden vormt steeds 

vaker de basis voor nieuwe ver-

dienmodellen. 

En dat is slim, want: wat stil 

staat of niet wordt gebruikt, 

kost geld... Uiteindelijk vindt er 

een verschuiving plaats waarbij 

veel zaken zelfs niet meer via 

de geldeconomie gaan, maar 

worden geruild of gedeeld. 

Hierdoor wordt enorm bespaard 

op grondstoffen en bovendien 

spreken de buren elkaar nog 

eens als ze een boormachine 

van elkaar lenen. Niet alleen 

onder consumenten zien we die 

trend, ook bedrijven wisselen in 

toenemende mate met geslo-

ten beurzen producten, kennis, 

diensten en zelfs personeel met 

elkaar uit. 

Ondanks de milieu- en sociale 

winst die deze nieuwe econo-

mie oplevert, wordt ook steeds 

meer gewezen op de keerzijde 

ervan. Verdringing van arbeids-

krachten, beschuldigingen van 

ouderwets kapitalisme in een 

nieuw jasje en illegale praktij-

ken doen de glans van de dee-

leconomie wat verbleken. Ter-

wijl we nog aan het ontdekken 

zijn hoe deze nieuwe economie 

op een verantwoorde manier 

gestalte kan krijgen, wordt het 

potentieel van het teveel steeds 

vaker benut. 

TREND 5: DUURZAAMHEID 
VERKOOPT NIET
De ‘burger-consument pa-

radox’ is al jaren een bekend 

fenomeen: We vinden mens, 

end aantal bedrijven houdt daar 

al rekening mee en houdt haar 

CO2-uitstoot bij. Niet zozeer 

vanwege een warm hart voor 

het milieu, nee: it’s the economy, 

stupid!

TREND 3: SMART 
 SUSTAINABILITY
Technologie wordt steeds vaker 

gebruikt om duurzaamheid 

te vergroten. Het gebruik van 

slimme technologie levert een 

flinke bijdrage aan kwaliteit 

van leven, energiebesparing en 

veiligheid. Door alles via inter-

net aan elkaar te knopen wordt 

het makkelijker verspilling te 

vermijden, kennis te delen en 

ketens transparant te krijgen. 

Slimme meters, slim roosteren, 

smartgrids, slim communice-

ren, slimme snelwegen, 3D-

printers, de cloud: ‘duurzaam’ 

en ‘slim’ vallen steeds meer 

samen. En het biedt talloze op-

ties om beter samen te werken. 

Door open source-initiatieven, 

crowdfunding en crowdsourcing 

komen mensen samen sneller 

tot verrassende oplossingen.

Kenmerkend voor de ‘smart’-

ontwikkeling is dat digitale 

technologie, sensoren, analy-

sesoftware en de fysieke we-

reld innig met elkaar verstren-

geld raken. Steeds meer appa-

raten, voertuigen, gebouwen en 

zelfs kledingstukken, planten 

en dieren hebben hun eigen 

webadres. In dit zogenoemde 

‘internet of things’ is voortdu-

rend informatie beschikbaar 

over waar zaken zich bevinden 

en of alles goed verloopt. Bij 

veranderende omstandigheden 

of calamiteiten kan op afstand 

TREND 2: EXIT FOSSIEL
De economie heeft de afgelopen 

eeuw op een ongekende ma-

nier geprofiteerd van fossiele 

brandstoffen. Maar aan alles 

komt een eind, en alles wijst 

erop dat we het einde van het 

olietijdperk nu echt naderen. 

Geen serieuze econoom of we-

tenschapper betwijfelt nog dat 

klimaatverandering het gevolg 

is van CO2-uitstoot door men-

selijke activiteiten. Daarnaast is 

het glashelder dat ongeremde 

klimaatverandering leidt tot ca-

tastrofale gevolgen, niet alleen 

voor natuur en milieu maar ook 

voor de economie. Juist deze 

financiële argumenten lijken 

doorslaggevend te worden in 

het beëindigen van het fossiele 

tijdperk. Niet milieuvervuiling 

of een tekort aan olie, maar 

geopolitieke spanningen en eco-

nomische wetmatigheden lijken 

de oude oliebedrijven de das om 

te doen. Zonne-energie wordt 

snel goedkoper en tegelijkertijd 

worden tal van nieuwe manieren 

ontwikkeld om duurzaam ener-

gie te winnen en op te slaan. 

Bijvoorbeeld stroom dat recht-

streeks uit planten komt (plant-

e), of uit contact tussen zout en 

zoet water. De mogelijkheden 

lijken eindeloos.

Sommige experts vergelijken 

de olie-industrie van nu met de 

productie van fotorolletjes, of 

de exploitatie van videotheken. 

Dat was eenmalig. Wie wil daar 

nog in investeren? Anderen 

trekken een parallel met de 

tabaksindustrie: jarenlang heeft 

die tegen beter weten in ont-

kend dat roken schadelijk zou 

zijn. Maar nu is roken op veel 

plaatsen verboden en tabaks-

fabrikanten krijgen claims aan 

hun broek. Wie betaalt straks de 

schade van klimaatverandering?

Nederland is op het gebied van 

energie nog altijd de vieze man 

van Europa, maar er hangt ver-

andering in de lucht. Een groei-

ingegrepen worden, al dan niet 

automatisch.

Deze ingrijpende technologische 

ontwikkelingen bieden volop 

kansen voor duurzaamheid. 

De slimme snelweg van Daan 

Roosegaarde waarschuwt zelf 

automobilisten als het wegdek 

glad is. De straatverlichting gaat 

uit als er niemand in de buurt 

is, en als het nodig is verandert 

de onderbroken wegmarkering 

in een ononderbroken lijn.

Maar de smart-trend biedt ook 

mogelijkheden in het onderwijs 

of de zorg. Biosensoren geven 

aan wanneer het tijd is om me-

dicijnen in te nemen. Via online 

verbindingen kunnen ouderen 

contact houden met elkaar, met 

hun artsen en kleinkinderen.

Uitdagingen zijn er genoeg: hoe 

vind je in de hooiberg van big 

data de juiste speld? Hoe zorg 

je ervoor dat kwaadwillenden 

je broodrooster niet hacken 

om zo toegang te krijgen tot je 

medische gegevens? Wie let er 

in de cloud op auteursrechten 

of privacy? Mag je een pistool 

maken met je 3D-printer? Angst 

is een slechte raadgever. Onder-

nemers die erin slagen slimme 

technologie in te zetten om 

maatschappelijke vraagstukken 

op te lossen brengen hun duur-

zame bedrijf naar het volgende 

level.

TREND 4: HET POTENTIEEL 
VAN TEVEEL
Auto’s staan stil, mensen zitten 

werkloos thuis, kantoorpanden 

staan leeg, kleding gaat maar 

een seizoen mee en veel voed-

sel verdwijnt in de afvalbak. 

‘ALS HET PAARD VAN TROJE DRINGT DUURZAAM-
HEID DE NEDERLANDSE HUISHOUDENS BINNEN’
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worden. Bijvoorbeeld door in te 

zetten op preventie en door de 

juiste arbeidsomstandigheden 

te creëren. Maar ook het heb-

ben van een baan op zich zorgt 

al voor de nodige gezondheids-

effecten. Werk biedt zingeving, 

sociale contacten en structuur. 

Ook hier is forse winst te beha-

len: 1,2 miljoen Nederlanders 

zitten ongewild thuis en missen 

daardoor de positieve impact 

van werk op hun leven.

Willen we goed omgaan met ons 

menselijk kapitaal dan is het 

slim om in te zetten op duur-

zaamheid in de ware betekenis 

van het woord. Volgens de Dikke 

van Dale betekent duurzaam-

heid: ‘Geschikt/bestemd om 

lang te bestaan, bestendig.’ Niet 

alleen vanuit welzijnsoogpunt, 

maar ook vanuit financieel 

opzicht wordt het steeds be-

langrijker dat mensen zo lang 

mogelijk gezond, zelfstandig, 

gelukkig en vitaal zijn. Zuinig 

zijn dus, iets waar Nederlanders 

van oudsher om bekend staan.

Waar dit voorheen enkel als 

overheidstaak werd gezien, 

staan deze uitgangspunten 

nu steeds vaker centraal in 

 innovatieve verdienmodellen. En 

worden thema’s als ziekte en 

gezondheid niet als schadepost, 

maar als omzet- en imagokans 

voor ondernemingen gezien. 

Zo is er toenemende aandacht 

voor arbeidsparticipatie door 

mensen met een beperking, 

duurzame inzetbaarheid, vita-

liteit en het optimaal benutten 

van talent en betrokkenheid van 

medewerkers. Daarnaast komt 

preventie hoger op de agenda 

te staan. Binnen de zorgsector 

is het concept van positieve ge-

zondheid in opkomst. Het resul-

taat is individuele welzijnswinst, 

gezonde en gemotiveerde me-

dewerkers en klanten, minder 

onbenut potentieel en uitein-

delijk besparing op zorgkosten 

voor de maatschappij. n

met beperkte impact, maar met 

grote potentie. 

Koplopers wachten de toe-

nemende druk van buiten en 

nieuwe regelgeving niet af. In 

de lokale context gaan ze met 

elkaar aan de slag met nieuwe 

verdienmodellen, sociale in-

novaties en technische verbe-

teringen. Omdat ze inzien dat 

relaties met ketenpartners 

essentieel zijn om te overleven 

op lange termijn. Verschillende 

bedrijven laten nu al zien hoe 

ze met een focus op samenwer-

king en transparantie hun toe-

komst veiligstellen. Ze worden 

daarbij ook vanuit de overheid 

steeds meer gestimuleerd om 

internationaal duurzaam te 

ondernemen en zo wereldwijd 

te werken aan de oplossing van 

urgente sociale en ecologische 

uitdagingen. De Nederlandse 

handelsgeest en ondernemer-

schap komen hierbij goed van 

pas.

TREND 7: DUURZAAM IS 
DAT JE LANG MEEGAAT
Als we ziek zijn gaan we naar 

de dokter. Als we overwerkt of 

overbodig zijn, zitten we thuis. 

Het zijn allemaal situaties die 

onwenselijk zijn en in veel 

gevallen voorkomen kunnen 

4.  Kies voor mainstream af-

zetkanalen: Werk samen om 

op te schalen en het product 

beschikbaar te maken voor 

een groot publiek.

5.  Werk samen met ambassa-

deurs: Kies een aansprekend 

rolmodel.

TREND 6: REVOLUTIE IN DE 
HANDELSKETEN
Nederland handelsland. Zo zien 

we onszelf graag, en voor een 

groot deel klopt dat ook. Maar 

hoe lang nog en in welke vorm? 

Traditionele ketens zitten vol 

duurzaamheidsrisico’s.

Onveilige arbeidsomstandig-

heden, armoede, rampen en 

schandalen hebben de afgelo-

pen jaren terecht de druk opge-

voerd om de dingen anders en 

beter te regelen. Tegelijkertijd 

voelen bedrijven steeds sterker 

dat grondstoffen opraken, dat 

biodiversiteit echt belangrijk 

is, dat verspilling geld kost en 

dat markten wereldwijd in rap 

tempo aan het verschuiven 

zijn. Al deze ontwikkelingen 

zorgen ervoor dat handelske-

tens fundamenteel beginnen te 

veranderen. Van lineair naar cir-

culair. Van ‘dozenschuivers’ tot 

ketenpartners. Van ketens met 

risico’s naar ketens met kan-

sen. Nu nog op kleine schaal en 

milieu, dier, klimaat of natuur 

wel belangrijk, maar als we 

onze portemonnee trekken be-

slissen we anders. En hoewel 

consumenten wel steeds meer 

uitgeven aan duurzame produc-

ten – de verkoop van duurzaam 

voedsel bijvoorbeeld steeg met 

10,8% in 2013 – is het voor 

velen geen aankoopargument. 

Mensen kopen vooral op basis 

van prijs, kwaliteit, gezondheid, 

korte termijn prikkels, gericht 

op eigenbelang. Zo zijn we nou 

eenmaal geprogrammeerd... 

Dit besef lijkt nu door te drin-

gen tot de markt. Als we om 

ons heen kijken zien we dat 

duurzaamheid als het Paard 

van Troje de Nederlandse huis-

houdens binnendringt. Zonder 

dat er met duurzaamheid gead-

verteerd wordt, worden steeds 

meer verantwoorde producten 

en diensten verkocht via eigen 

en mainstream afzetkanalen.

Om het grote publiek te trekken 

staat niet het label ‘duurzaam’ 

centraal, maar het verhaal ach-

ter het product of dienst. Kop-

lopers hanteren daarbij strate-

gieën als storytelling en spelen 

in op bijvoorbeeld lokale betrok-

kenheid, community-gevoel, 

kleinschaligheid, gezondheid, 

authenticiteit of ambachtelijk-

heid. Op verschillende manieren 

zorgen bedrijven ervoor dat de 

consument van hun duurzame 

merk begint te houden. Kortom, 

duurzame marketing wordt vol-

wassen.

Hieronder laten we vijf succes-

volle aanpakken zien voor duur-

zame consumentenmarketing:

1.  Vertel het echte verhaal: 

Laat de consument zien welk 

verhaal er achter de dienst of 

het product schuil gaat.

2.  Verkoop direct aan de con-

sument: Breng consumenten 

in contact met de bron.

3.  Zet de trend: Sluit aan bij 

wat populair is, of beter nog: 

zet zelf de trend.
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