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1. Inleiding 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen1 (MVO) komen in Nederland steeds hoger 

op de agenda te staan en dat is niet verbazingwekkend. Nederland heeft een open economie die zwaar 

leunt op handel met het buitenland. Dat betekent dat het extra gevoelig is voor verstoringen of 

veranderingen in het mondiale economisch klimaat, bijvoorbeeld veroorzaakt door een gebrek aan 

grondstoffen, klimaatverandering, vervuiling en verschraling van de natuurlijke omgeving, problemen 

rondom arbeidsomstandigheden, mensenrechten en armoede. 

Ook op bedrijfsniveau nemen de risico’s toe: enerzijds leidt steeds strengere milieu- en arbeidswet- en 

regelgeving tot hogere kosten, terwijl eventuele misstanden of ongelukken via sociale media razendsnel 

tot enorme reputatieschade kunnen leiden. 

MVO is daarom in opkomst. Het gaat hierbij om een brede opvatting van ondernemen, waarbij 

bedrijven naast financiële doelstellingen ook sociale en milieubelangen integreren in de bedrijfsvoering. 

Deze integrale benadering helpt organisaties een betere afweging te maken van de verschillende 

maatschappelijke en economische effecten van hun bedrijfsactiviteiten. Er wordt dus niet alleen naar 

het winst-aspect van ondernemen gekeken, maar ook naar de impact op mensen en op de omgeving 

(het gaat dus om de triple bottom line: People, Planet, Profit). Dit kan directe voordelen opleveren 

(bijvoorbeeld minder afvalkosten of energieverbruik), en indirecte voordelen (zoals gemotiveerder 

personeel, tevreden klanten, en een goede reputatie bij stakeholders).  

Het uitgangspunt van MVO is dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun impact op de samenleving. 

Deze opvatting vindt steeds meer weerklank, niet alleen bij overheden, maatschappelijke organisaties, 

consumenten en werknemersorganisaties, maar ook in het bedrijfsleven.2 

Inmiddels hebben de meeste grote bedrijven werknemers vrijgemaakt om duurzaamheids- of MVO-

prestaties te verbeteren. Maar hoe staat het er voor bij het midden- en kleinbedrijf (MKB)3? Ondanks 

dat het MKB (inclusief zelfstandigen) in Nederland verantwoordelijk is voor 58 procent van de omzet in 

het bedrijfsleven en werkgelegenheid biedt aan 60 procent van de werknemers4, is er nog maar weinig 

onderzoek gedaan naar de wijze waarop MKB-bedrijven invulling geven aan hun MVO-activiteiten. 

In deze verkenning kijken wij naar de houding en motivatie bij MKB-bedrijven ten aanzien van MVO en 

de wijze waarop in het MKB de MVO-activiteiten concreet ingevuld worden. Hierbij maken wij gebruik 

van het jaarlijkse IMVO thermometer onderzoek5 van MVO Nederland, en 22 diepte interviews met 

individuele ondernemers uit drie specifieke sectoren (textiel, tuinbouw en leer), aangevuld met 

bestaande literatuur over MVO.6 Vragen die onder meer aan bod komen zijn: wat verstaan MKB-

bedrijven onder MVO, en hoe communiceren zij er over? Wat motiveert MKB-bedrijven om aan MVO te 

doen, en welke beperkingen en kansen zijn er voor MKB-bedrijven met betrekking tot MVO-activiteiten? 

  

                                                                 

1 In deze verkenning wordt er geen expliciet onderscheid gemaakt tussen MVO en gerelateerde concepten als CSR, 
duurzaamheid en sustainability. 
2 Dit blijkt uit o.a. de vele duurzaamheidsindices voor bedrijven, het succes van het Global Reporting Initiative, en 
het centraal stellen van MVO bij multinationals als Unilever, Akzonobel en DSM.   
3 Ondernemingen met minder dan 250 werknemers. 
4 CBS (2012)  
5 MVO Nederland (2014b): Een uitgebreide telefonische enquête onder ruim 1100 MKB-ondernemers.  
6 Deze verkenning is gebaseerd op gegevens uit het onderzoek “MVO vanuit het perspectief van het MKB in NL, 
handelingsperspectieven in de sectoren tuinbouw, textiel en leer” van Jip Welkers, DRIFT 2014. 
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2. Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? 

Definitie van MVO 

MVO is een breed begrip dat onder de aandacht wordt gebracht door uiteenlopende organisaties, zoals 

overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties. Elk van deze organisaties definieert MVO op haar eigen manier, waarbij specifieke 

belangen van de betreffende organisatie vaak ook een rol spelen.7  

De mate waarin MVO op dit moment wordt toegepast door Nederlandse MKB-bedrijven loopt nog ver 

achter bij de doelstellingen die door overheden en internationale organisaties geformuleerd worden 

(om nog maar te zwijgen van de hooggespannen verwachtingen van ngo’s). Voor deze verkenning 

hanteren wij daarom een ‘klassieke’ definitie, gebaseerd op de uit 2001 stammende definitie van 

Corporate Social Responsibility (CSR) door de Europese Commissie:  

 

Sinds 2011 gebruikt de Commissie een andere definitie, waarin de vrijblijvendheid voor het nemen van 

verantwoordelijkheid is verdwenen: 

MVO is de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de impact van hun activiteiten op de 

maatschappij.8 

Deze integrale opvatting van verantwoordelijkheid is echter nog niet algemeen aanvaard, noch is deze 

vastgelegd in wettelijke verplichtingen. Binnen de kaders van het onderliggende onderzoek van deze 

verkenning is daarom vastgehouden aan de oorspronkelijke definitie en het onderscheid in sociale en 

milieudoelstellingen. 

Sociale, Milieu en Overleg activiteiten 

Naast de activiteiten die direct gericht zijn op het behalen van de in bovenstaande definitie genoemde 

sociale en milieudoelstellingen, onderscheiden wij nog een derde categorie: overleg activiteiten. Deze 

activiteiten zijn ook ‘sociaal’, maar worden kenmerkt door de indirecte wijze waarop aan de beoogde 

doelstellingen gewerkt wordt. Waar ‘milieu activiteiten’ en ‘sociale activiteiten’ een direct en concreet 

doel dienen (bijvoorbeeld het verminderen van het energieverbruik of het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden), richten ‘overleg activiteiten’ zich op een betere samenwerking of organisatie 

van stakeholders, waardoor uiteindelijk – door het maken van afspraken, of het uitwisselen van kennis – 

de beoogde MVO doelstellingen behaald kunnen worden. 

  

                                                                 

7 Voor een uitgebreide bespreking van definities, zie Coppa, M., & Sriramesh, K. (2013); Dahlsrud (2008) 
8 European Commission (2011)  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat bedrijven vrijwillig sociale en 

milieudoelstellingen nastreven in hun commerciële activiteiten en hun relaties met hun partners. 
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Type MVO-activiteiten 

Milieudoelstellingen Sociale doelstellingen 

Directe impact Indirecte impact Directe impact 

Milieu activiteiten Overleg activiteiten Sociale activiteiten 

Bijvoorbeeld: minder grondstoffen 
gebruiken, energiebesparing, afval 

hergebruiken, uitstoot CO2 verminderen, 
gerecyclede materialen gebruiken, 

rekening houden met het milieu 

Activiteiten gericht op het maken van 
afspraken en samenwerkingen tussen 

een bedrijf en haar stakeholders 
(werknemers, leveranciers, klanten of 
maatschappelijke organisaties), om 

gezamenlijke milieu of sociale 
doelstellingen te bereiken. 

Bijvoorbeeld: instellen diversiteitsbeleid, 
verbeteren arbeidsomstandigheden, 

maatregelen t.a.v. waarborgen 
mensenrechten, veiligheid en gezondheid 

binnen de eigen organisatie 

Tabel 1 - Typen MVO-activiteiten 

Uit de resultaten van de IMVO Thermometer en uit afgenomen interviews blijkt dat de categorie 

‘overleg activiteiten’ voor veel respondenten niet direct duidelijk is. Dit blijkt onder andere uit de grote 

diversiteit aan voorbeelden die voor deze categorie gegeven wordt. Respondenten geven ook aan niet 

direct de relevantie te zien van overleg voor hun MVO-activiteiten, of de bedoelde overlegactiviteiten 

als vanzelfsprekend te beschouwen. 

Desondanks is in deze verkenning aan de onderverdeling Milieu-Sociaal-Overleg vastgehouden. 

Overlegactiviteiten worden te vaak over het hoofd gezien bij de operationalisering van MVO. Het 

gezamenlijk werken aan een visie op duurzaamheid, het vormen van coalities om veranderingen in gang 

te zetten en het uitwisselen van inzichten zijn echter niet te onderschatten activiteiten die een enorme 

versnelling aan de gezochte ontwikkelingen kunnen geven. Bovendien zijn overlegactiviteiten nodig om 

afspraken te kunnen maken rond lastige MVO-thema’s als mensenrechten en eerlijk zakendoen (zie 

tabel 2, hieronder). 

Veel MVO-activiteiten (en de impact hiervan) spelen op lokaal niveau, maar de meeste bedrijven – zeker 

in de hier onderzochte sectoren textiel, tuinbouw en leer – hebben te maken met internationale 

handelsrelaties. Activiteiten die zich specifiek richten op de verduurzaming van deze internationale 

handelsketens, en dan met name op het terugdringen van MVO-risico’s in ontwikkelingslanden en 

opkomende markten, worden benoemd als internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(IMVO). Voor MKB-ondernemers is het onderscheid tussen IMVO en MVO echter vaak onduidelijk.9 

Omdat het in deze verkenning gaat om het perspectief van MKB-ondernemers op MVO, zullen wij dit 

onderscheid ook niet telkens expliciet maken. 

  

                                                                 

9 MVO Nederland (2014a)  
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MVO thema’s en prioriteiten 

In de ISO 26000 standaard voor bedrijven worden 7 kernthema’s beschreven voor MVO-activiteiten. In 

de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn 9 thema’s beschreven rond MVO. 10 

ISO 26000 OESO Richtlijnen MVO activiteiten 

 Informatieverstrekking Overleg 

Bestuur van de organisatie  Overleg/Sociaal 

Mensenrechten Mensenrechten Overleg/Sociaal 

Werknemers (arbeidspraktijk) Werkgelegenheid en 
arbeidsverhoudingen 

Sociaal 

Milieu Milieu Milieu 

Eerlijk zakendoen Bestrijding van corruptie, 
omkopingsverzoeken, en afpersing 

Overleg/Sociaal 

 Mededinging Overleg 

Consumentenonderwerpen Consumentenbelangen Overleg 

Maatschappelijke betrokkenheid  Overleg 

 Belastingen Overleg 

 Wetenschap en technologie Overleg 

Tabel 2 - MVO thema's en indeling naar type activiteiten 

Deze thema’s zijn nuttig om over de gehele breedte de verschillende aspecten van MVO in beeld te 

krijgen. Voor de meeste thema’s is het echter vanuit het perspectief van een MKB-ondernemer lastig 

om impact te realiseren. Zakenpartners kunnen meestal slechts beperkt gecontroleerd worden, en zeker 

de kleinere bedrijven voelen zich in veel gevallen machteloos ten opzichte van de grote partijen in de 

handelsketen. Ook zijn veel MKB-bedrijven beperkt in de beschikbare kennis, tijd, en personeel.11 In de 

praktijk komt het er op neer dat een MKB-bedrijf de meeste MVO-activiteiten concentreert op het 

gebied van het milieu (via grondstoffen en energieverbruik, productie en afval) en de 

arbeidsomstandigheden. Activiteiten rondom andere MVO thema’s brengen al gauw allerlei principiële 

of strategische overwegingen mee, en vereisen meestal intensief overleg of samenwerking met 

stakeholders, waardoor het voor een MKB-bedrijf al snel te kostbaar wordt, of te veel tijd kost om 

effectief een bijdrage te kunnen leveren. 

Motivatie om aan MVO te doen 

De rol van motivatie is een omstreden onderwerp als het aankomt op de operationalisering van MVO.12 

In deze verkenning wordt een onderverdeling gemaakt tussen:  

 intrinsieke motivatie  De ondernemer handelt vanuit een eigen overtuiging, niet vanwege  

 een externe stimulans (zoals meer winst of omzet). Dit resulteert  

 vaak in een proactieve houding t.a.v. MVO. 

 extrinsieke motivatie  De ondernemer handelt vanuit de verwachting een beloning te  

 ontvangen. Een bedrijf voert bijvoorbeeld alleen MVO-activiteiten 

 uit wanneer deze de winst vergroten of kosten verlagen. 

 externe druk  De ondernemer houdt zich alleen met MVO bezig omdat hij/zij  

 gedwongen is door exogene factoren, bijvoorbeeld wetgeving,  

 maatschappelijke druk of schaarste van grondstoffen. 

Intrinsieke motivatie wordt in de literatuur vaak gezien als een belangrijke voorwaarde voor een 

succesvolle uitvoering van MVO.13 De respondenten in dit onderzoek geven ook duidelijk aan dat MVO-

                                                                 

10 Zie: http://www.mvonederland.nl/iso-26000/wat-is-iso-26000 en www.oesorichtlijnen.nl  
11 Fisher et al. (2009); Hammann et al. (2009) 
12 Zie onder meer: Hulsman (2014) 

http://www.mvonederland.nl/iso-26000/wat-is-iso-26000
http://www.oesorichtlijnen.nl/
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principes belangrijk voor hen zijn, en dat men graag ‘goed’ wil ondernemen en bijdragen aan een betere 

wereld. Maar uiteindelijk geven zij toe dat hun MVO-activiteiten vooral het gevolg zijn van extrinsieke 

motivatie (op verzoek van een bepaalde klant) of externe druk (omdat het moest). 

Wanneer de motivatie vooral afhankelijkheid is van externe factoren zoals wetgeving of klantvraag, zal 

MVO-beleid in de meeste gevallen gericht zijn op compliance. Een bedrijf levert dan de minimale 

inspanning om aan haar verplichtingen te voldoen, en past alleen haar beleid aan wanneer het daartoe 

verplicht is. De motivatie is dan gestoeld op het beperken van specifieke negatieve externaliteiten als 

milieuvervuiling, of slechte werkomstandigheden. Ondernemers die intrinsiek gemotiveerd zijn, hebben 

vaak een veel bredere focus en kijken ook naar de impact van hun bedrijfsactiviteiten op de lange 

termijn.14 

Op zoek naar een ‘business case’ voor MVO 

Een van de grootste uitdagingen voor een MKB-bedrijf is om de meerwaarde van haar MVO-activiteiten 

op een effectieve wijze te benutten. Veel bedrijven zijn nog op zoek naar een sluitende ‘business case’ 

voor MVO.15 In de meeste gevallen zorgt MVO namelijk op de korte termijn voor een stijging in de 

kosten. Er moet bijvoorbeeld eerst geïnvesteerd worden in (duurdere) energiezuinige apparaten; 

overschakelen naar milieuvriendelijke productie betekent dat goedkope, maar vervuilende 

productiemethoden niet langer gebruikt kunnen worden; betere arbeidsomstandigheden vereisen 

investeringen in de werkomgeving, et cetera.  

De verwachting is dat deze hogere kosten uiteindelijk gecompenseerd kunnen worden door hogere 

verkoopprijzen, door een verbetering in de bedrijfsreputatie of marktpositie, of door lagere verzuim en 

retentiekosten van werknemers. Investeren in MVO kan ook strategische voordelen opleveren. 

Bedrijven met goede MVO-prestaties zijn vaak veel beter voorbereid op strengere milieu- of 

Arbowetgeving, zijn beter in staat vergunningen of leningen te verkrijgen en vertonen meer flexibiliteit 

tijdens een crisis.16 Deze voordelen zijn echter niet rechtstreeks gerelateerd aan de MVO-activiteiten. 

Pas wanneer een crisis zich voordoet, en het ‘business as usual’ scenario niet meer op gaat, toont de 

investering in MVO haar waarde.  

Uit dit en eerder onderzoek17 blijkt dat ondernemers eerst de meest voor de hand liggende activiteiten 

uitvoeren, zoals afvalscheiding, energiebesparing en goed personeelsbeleid. Men gaat vaak voor 

activiteiten die snel resultaat opleveren en geen al te grote investeringen vergen. Naarmate de 

activiteiten lastiger zijn uit te voeren, of meer kosten met zich mee brengen, worden de MKB-

ondernemers terughoudender. Sommige respondenten gaven zelfs aan dat het soms een keuze was 

tussen MVO of continuïteit: onder de huidige marktcondities was het lastig om aan MVO te blijven doen 

en het hoofd boven water te houden.  

Bovengenoemde redenen maken het voor veel ondernemers lastig om hun MVO-activiteiten 

economisch te onderbouwen. Respondenten gaven aan dat zij weliswaar intrinsiek gemotiveerd waren 

om meer aan MVO te doen, maar het gebrek aan middelen (met name tijd, geld en kennis) en het 

gebrek aan zichtbare resultaten vormde een belemmering om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 

Voor ondernemers in het MKB heeft de continuïteit van het bedrijf in de komende 1-5 jaar nu eenmaal 

de hoogste prioriteit, terwijl de meeste ontwikkelingen en risico’s waar MVO-activiteiten zich op richten 

zich over veel langere tijdsperioden uitstrekken. In hoofdstuk 4 worden deze beperkingen verder 

besproken en worden ook een aantal kansen beschreven die MVO voor ondernemers oplevert. 

                                                                                                                                                                                            

13 Lynch-Wood et al. (2009) 
14 Voor meer achtergrond over de rol van motivatie voor MVO: Graafland en Van de Ven (2006) 
15 Carroll en Shabana (2010); Jenkins (2009) 
16 Nelling en Webb (2009) 
17 Van der Klauw (2014); Hoevenagel (2007) 
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3. MVO volgens MKB-ondernemers in 3 sectoren 

Op basis van de IMVO Thermometer en de 

interviews kunnen er de volgende observaties 

worden gemaakt over het perspectief van MKB-

ondernemers op MVO: 

Het begrip MVO wordt door de respondenten18 

grotendeels begrepen en positief benaderd. Het 

begrip wordt vooral gerelateerd aan een betere 

zorg voor het milieu. In een aantal gevallen wordt 

‘rekening houden met het milieu’ zelfs als een 

volledige omschrijving van MVO genoemd, zonder 

verdere vermelding van eventuele sociale of overlegaspecten.  

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel MVO-activiteiten plaatsvinden op lokale schaal, als gevolg van de 

korte lijnen die een bedrijf met haar meeste stakeholders heeft. In het MKB richten bedrijven zich 

daarbij vooral op “kleine aardigheidjes” (bijvoorbeeld dubbelzijdig printen, papier-recycling) en minder 

op complexe maatschappelijke problemen (zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid).  

Activiteiten op het gebied van (stakeholder)overleg worden in eerste instantie veel minder genoemd, 

maar wanneer er vragen worden gesteld over de eigen rol in de handelsketen, geven de respondenten 

meer voorbeelden van hoe er met leveranciers, klanten en medewerkers wordt samengewerkt aan 

MVO activiteiten (zie tabel 3 voor een overzicht). 

                                                                 

18 Er zijn voor dit onderzoek 17 interviews afgenomen met MKB-ondernemers opererend in de sectoren tuinbouw, 
textiel en leer. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van 5 interviewtranscripten van Ye (2014), en de gegevens uit de 
IMVO Thermometer 2014, gehouden onder 1.196 MKB-ondernemers, waarvan 257 uit de betreffende sectoren.  

Milieu Sociaal Overleg Diverse 
(afhankelijk van concrete 
invulling van de activiteit) 

 Afvalmanagement/Afval-
scheiding & recycling 

 Verminderen van 
energieverbruik, 
waterverbruik, 
grondstoffenverbruik 

 Milieuvriendelijker werken 

 CO2 uitstoot verminderen 

 Led verlichting installeren 

 Eigen energie opwekken: 
zonnepanelen installeren 

 Gebruik van zuinige 
apparatuur (auto’s, 
schepen, machines) 

 Duurzame materialen 
gebruiken 

 Biodiversiteit beschermen 

 Gebruik maken van lokale 
kringlopen 

 Verandering van product of 
service om de bedrijfs-
impact op het milieu te 
verkleinen. 

 Bevorderen diversiteit op 
de werkplek: Aannemen 
mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt  

 Actief gezondheidsbeleid, 
arbobeleid, veiligheid 

 Nieuwe werkvormen voor 
medewerkers faciliteren 

 Maatschappelijke 
activiteiten/vrijwilligerswer
k organiseren of 
ondersteunen 

 Vragen van klanten 
beantwoorden mbt energie 
en milieu 

 MVO-eisen stellen aan uw 
leveranciers 
(arbeidsomstandigheden 
en milieu) 

 Leveranciers vragen waar 
producten vandaan komen. 

 Medewerkerstevreden-
heidsonderzoek  

 Overleg met medewerkers 
over MVO 

 Samenwerken met een ngo 
om MVO prestatie te 
verbeteren 

 Deelname aan MVO 
forums/initiatieven 

 Duurzame producten en 
diensten ontwikkelen 

 Vragen om 
duurzaamheidscertificaten 
bij inkoop 

 Vrijwillig certificeren van 
eigen productie  

 Audits uitvoeren bij 
leveranciers 

 Filantropische activiteiten, 
waaronder, sponsoring, 
donaties in geld, producten 
of diensten 

 De eigen carbon footprint 
berekenen 

 MVO risico’s van de eigen 
bedrijfsactiviteiten in kaart 
brengen. 

 Bijhouden van portfolio van 
duurzaamheidstrends 

Tabel 3 - Overzicht van genoemde MVO-activiteiten uit het IMVO-thermometeronderzoek en interviews met MKB-
ondernemers 

Antwoorden van ondernemers op “wat verstaat u 

onder MVO?” 

 Rekening houden met mens, dier en milieu 

 Goed zorgen voor het bedrijf en de medewerkers 

 Goede doelen steunen, filantropie 

 Besparen van energie/grondstoffen 

 Aannemen van personeel met beperkingen 

 CO2 uitstoot verminderen 

 Minder afval, meer recycling 

 Compliance; wet- en regelgeving 
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De meeste MKB-ondernemers beperken hun MVO-horizon tot hun activiteiten in Nederland of Europa. 

Zij zien geen directe rol voor zichzelf in het oplossen van maatschappelijke problemen in 

ontwikkelingslanden, blijkt uit de onderzoeksresultaten. Ook wordt door sommige ondernemers juist 

het vermijden van internationale handelsketens buiten Europa gezien als MVO-gedrag. 

Waarom doen MKB-bedrijven aan MVO? 

Respondenten noemen MVO een belangrijke trend, die op dit moment door veel bedrijven wordt 

opgepakt. Aangenomen wordt dat deze trend voorlopig zal aanhouden. Intrinsieke motivatie lijkt voor 

respondenten een belangrijke factor. Bij de vraag waarom een bedrijf aan MVO zou moeten doen 

worden antwoorden gegeven als ‘het onderdeel van de maatschappij willen zijn’, ‘iets goeds willen 

doen’ en ‘meegaan in de wereld’. Men geeft aan dat het bedrijf aan MVO doet omdat ‘het goed voelt’, 

omdat het ‘een manier van ondernemen is die bij ons past’, en men ‘niet verantwoordelijk wil zijn voor 

slechte (werk)omstandigheden’.  

In het algemeen geven de respondenten tijdens het interview echter de indruk dat zij nauwelijks zicht 

hebben op de impact van hun eigen MVO-activiteiten. Gevraagd naar het positieve effect van hun MVO-

activiteiten moeten de meesten lang nadenken en geven zij antwoorden waaruit blijkt dat hun 

verwachtingen een stuk bescheidener zijn dan hun motieven om aan MVO te doen. De verwachte 

economische effecten van MVO worden het meest genoemd. Concrete positieve effecten op sociaal en 

milieu gebied worden daarentegen nauwelijks genoemd. Enkelen lieten bovendien weten teleurgesteld 

te zijn in de mate waarin MVO tot verandering in koopgedrag bij de klant heeft geleid. Het geeft de 

indruk dat ondernemers het belangrijker vinden om door klanten te worden beloond voor hun MVO-

activiteiten, dan om precies te weten wat de concrete impact van hun MVO-activiteiten is geweest.  

Naast een intrinsieke motivatie, is er dus ook sprake van extrinsieke motivatie. Opvallend vaak bleek een 

specifieke aanvraag van een klant de directe aanleiding te zijn voor bedrijven om überhaupt met MVO 

te beginnen. Daarnaast is ook het versterken van de eigen reputatie een veelgehoord thema. 

Ondernemers zijn expliciet over hun MVO-activiteiten omdat dit extern extra waardering creëert. Er zijn 

echter ook respondenten die van mening zijn dat MVO juist niet specifiek hoeft te worden benadrukt 

omdat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat bedrijven er aan doen. Enkele respondenten lieten 

weten het zelfs overdreven te vinden om de eigen MVO-activiteiten duidelijk uit te dragen, omdat het al 

gauw op zelfverheerlijking begint te lijken. 

Complexe onderwerpen, zoals verlies aan biodiversiteit, duurzaamheid in financiële zaken of gelijke 

lonen voor mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden, worden niet of nauwelijks genoemd als reden 

om aan MVO te doen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze onderwerpen voor de meeste bedrijven 

pas op de langere termijn relevant zijn. Op de korte termijn wordt er dus nog geen externe druk gevoeld 

om met deze onderwerpen bezig te zijn. 

Hoe communiceren MKB bedrijven over MVO? 

Bedrijven communiceren steeds meer over MVO, waarbij opgemerkt kan worden dat grotere bedrijven 

vaker over MVO communiceren dan MKB-bedrijven.19 Tot in ieder geval 2011 communiceerden de 

meeste bedrijven (72%) echter nog in het geheel niet over MVO.20 De communicatie bij MKB-bedrijven 

gaat meestal op informele wijze, waarbij de activiteiten niet altijd geformaliseerd zijn tot een consistent 

MVO-beleid.21 Een analyse van de websites van de bedrijven van de respondenten bevestigt dit beeld. 

                                                                 

19 Bertens, C. A. W., Christi Veldhuis-Van Essen, and Johan Snoei. MVO-ambities in het MKB. EIM, 2011. 
20 De Gilder, D., Carabain, C.L. & L. Moratis (2013). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011. In: Schuyt, 
Th.N.M., Gouwenberg, B.M. & R. Bekkers (2013). Geven in Nederland 2013. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en 
Vrijwilligerswerk. Amsterdam, Reed Business Education bv. 
21 Wanderley et al. (2008); Russo en Tencati (2009); Matten en Moon (2008) 
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De meeste bedrijven uit het huidige onderzoek communiceren wél over hun MVO-activiteiten, hoewel 

dit in veel gevallen slechts zeer beperkt was. Een aantal bedrijven had zelfs geen enkele vermelding van 

hun MVO-activiteiten op hun website. Respondenten bij deze bedrijven gaven aan dat zij directe 

communicatie met klanten veel belangrijker vonden, en dat daar dus ook over de MVO-activiteiten van 

het bedrijf werd verteld. De website werd niet gezien als een belangrijk medium om hierover te 

communiceren. Over het algemeen geven MKB-bedrijven wel aan dat zij van plan zijn om meer over 

MVO te gaan communiceren. 

Wanneer werd gevraagd welke termen men gebruikt om activiteiten op het gebied van duurzaamheid 

te benoemen, werd ‘MVO’ niet altijd gezien als de meest geschikte term. Woorden zoals ‘eerlijk’, 

‘biologisch’ of ‘duurzaam’ werden vaker gebruikt in communicatie naar klanten. Ook de term ‘People, 

Planet, Profit’ werd veel gebruikt. Daarnaast waren er ook ondernemers die het liefst hun eigen 

interpretatie van MVO geven en daarvoor ook eigen termen gebruiken, direct gerelateerd aan hun 

product (bijvoorbeeld “natuurlijk gelooid leer”).  

Certificaten worden gebruikt als bewijs van MVO-activiteiten (bijvoorbeeld op de website en op 

offertes). Een certificaat schept inzicht in de MVO-activiteiten, wordt gebruikt als bewijs van ‘goede’ 

productiemethoden en vooral: klanten vragen erom. Belangrijk hierbij wel is of de certificaten 

toegevoegde waarde voor de klant opleveren. Zeker wanneer leveranciers – of opdrachtgevers – uit PSD 

of BIC landen22 komen, bieden certificaten meer zekerheid over de achtergrond van het product. 

Rol van stakeholders 

Bij de vraag “Hoe belangrijk is volgens u de rol van de overheid, ngo’s, werknemers en andere 

stakeholders om MVO bij ondernemers te stimuleren?” waren de antwoorden van de respondenten 

vaak zoekend. Duidelijk was wel dat de overheid in een aantal gevallen een belangrijke rol speelt, zowel 

door het opstellen van wet- en regelgeving, als in de rol van opdrachtgever. Ngo’s en werknemers 

hebben ook invloed op het MVO-beleid, maar in mindere mate. 

Wat door veel MKB-ondernemers genoemd werd ten aanzien van de rol van stakeholders, was het 

gevoel dat zij slechts een kleine speler zijn en dat het hen moeite kost om de maatschappelijke 

ontwikkelingen bij te houden, of om veranderingen richting duurzamere handelsketens door te zetten 

door een gebrek aan personeel en geld.23 

Overheid 

De overheid heeft zichzelf ten doel gesteld om over de gehele breedte duurzaam in te kopen. Voor 

ondernemers die aan de overheid willen leveren is dit daarom een belangrijke reden om aan MVO te 

doen. Ook heeft de overheid als wet- en regelgever een belangrijke rol. Zonder maatregelen om MVO-

activiteiten te stimuleren zouden veel ondernemers afhaken. Bovendien leidt de verwachting dat 

wetgeving op MVO-aspecten in de toekomst strenger zal zijn tot anticiperend gedrag van ondernemers. 

Aan de andere kant kan bestaande wetgeving bepaalde MVO-activiteiten juist belemmeren, 

bijvoorbeeld bij het hergebruik van afvalstoffen, dat vaak aan allerlei strenge regelgeving is gebonden. 

Ngo’s 

Ngo’s spelen volgens de meeste respondenten een beperkte rol. De invloed van ngo’s wordt vooral 

gezien in hun normgevende karakter. Ngo-campagnes kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat klanten of 

werknemers opeens kritische vragen gaan stellen. Sommige respondenten waren daardoor echter ook 

kritisch en zeiden dat er teveel ngo’s zijn, met te veel en vaak onrealistische eisen. Bovendien richt de 

                                                                 

22 PSD: Private Sector Development. Een door het ministerie van Handel en Ontwikkelingszaken opgestelde lijst van 
landen. BIC: Brazilië, India, China 
23 Zie ook: Fisher et al. (2009); Hammann et al. (2009) 
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aandacht van een ngo zich meestal maar op één aspect en houden zij geen rekening met andere 

dilemma’s en afwegingen waar een ondernemer mee te maken heeft. 

Werknemers 

De rol van werknemers in het stimuleren van MVO was volgens bijna alle respondenten erg belangrijk. 

Ze werden gezien als onmisbaar bij het doorvoeren van MVO in hun bedrijf en als mondige stakeholders 

bij beslissingen op operationeel niveau.  

Klanten 

De klant is de meest bepalende factor voor MKB-ondernemers om aan MVO te doen. Veel klanten 

vragen specifiek naar de MVO-activiteiten van het bedrijf, zowel direct als in de vorm van certificering. 

Ook geven de respondenten aan dat het imago en de reputatie van het bedrijf wordt versterkt wanneer 

zij aan MVO doen. Toch wordt benadrukt dat het nog steeds regelmatig voorkomt dat de laagste prijs 

uiteindelijk de doorslag geeft, en niet de prestaties op MVO-gebied. In veel gevallen is bepaalde MVO-

certificering wel een minimale voorwaarde om überhaupt zaken te kunnen doen. Vooral grotere klanten 

voeren, onafhankelijk van de reeds verkregen certificeringen, daarnaast ook eigen controles en audits 

uit bij de bedrijven en hun leveranciers. 

Leveranciers 

Afspraken met leveranciers zijn in veel gevallen nodig om MVO-prestaties te kunnen verbeteren. 

Bijvoorbeeld voor het tegengaan van verpakkingsafval, het in kaart brengen van de ecologische 

voetafdruk, of om IMVO-risico’s en uitdagingen in kaart te brengen. Kritische vragen stellen over 

eventuele arbeids- of milieuproblematiek kan echter opgevat worden als een gebrek aan vertrouwen, 

waardoor handelsrelaties onder druk kunnen komen te staan. Het vermijden van dit soort vragen kan zo 

een knelpunt vormen voor een beweging richting meer transparantie en overleg in de handelsketen.  
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Verschillen tussen de sectoren tuinbouw, leer en textiel 

Deze verkenning maakt gebruik van onderzoek dat zich specifiek richtte op MKB-bedrijven in de 

sectoren textiel, leer en tuinbouw. De respondenten bleken per sector verschillende prioriteiten en 

opvattingen te hebben ten aanzien van de verschillende MVO-thema’s. Hieronder zijn een aantal van 

deze prioriteiten en opvattingen per sector gegeven: 

Sector  Kenmerken 

 
Textielsector 

 Respondenten waren vooral internationaal opererende groothandels.  

 Respondenten geven aan dat hun leveranciers nog weinig aandacht hebben voor MVO.  

 Individuele ondernemers hebben het gevoel als kleine speler weinig invloed te hebben 
op de keten als geheel.  

 Klanten vragen naar de MVO-activiteiten van het bedrijf.  

 Werknemers vinden MVO belangrijk, en zijn belangrijk voor het succesvol 
implementeren van MVO-beleid.  

 Respondenten geven aan weinig overlegactiviteiten uit te voeren.  

 Een belangrijkste thema in deze sector zijn werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, 
mede veroorzaakt door de negatieve aandacht die bedrijfsrampen (zoals de 
fabrieksinstorting in Bangladesh in 2013) of schandalen rond kinderarbeid rond deze 
thema’s hebben veroorzaakt.  

 Ook het milieu is een belangrijk thema, en dan met name wat betreft het tegengaan van 
verspilling, en het hergebruik van grondstoffen. 

 
Leersector 

 Respondenten waren vooral internationaal opererende groothandels.  

 Respondenten uit deze sector scoren bovengemiddeld op sociale MVO-activiteiten.  

 Op overige MVO-activiteiten wordt er onder het gemiddelde gescoord.  

 Respondenten uit de leersector benadrukten dat in veel gevallen MVO-activiteiten zijn 
ontplooid omdat de klant er om vroeg. 

 Een groot deel van de respondenten is alleen actief in Europa. 

 Europa wordt gezien als een gebied waar de regelgeving op orde is en waar er op een 
verantwoorde manier zaken kunnen worden gedaan, in tegenstelling tot veel landen 
buiten Europa, en met name China en India. 

 Volgens de respondenten zijn het milieu en werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen de 
belangrijkste MVO-thema’s.  

 Oplossingen worden gezocht in het vervangen van leer door kunststoffen, het 
ontwikkelen van Cradle-to-Cradle leer en het minder vervuilend maken van het 
looiproces.  

 
Tuinbouwsector 

 De MVO-thema’s eerlijk zaken doen, milieu-impact en consumenten staan in deze sector 
centraal.  

 Er is veel aandacht voor de relatie met producenten uit ontwikkelingslanden, duurzame 
energie, waterverbruik en bodemvruchtbaarheid.  

 Kenmerkend voor de respondenten uit de tuinbouw is dat zij dichtbij het begin van de 
keten zitten, en dat hun productie in Nederland plaatsvindt.  

 Volgens de IMVO Thermometer ondernemen zij meer MVO-activiteiten dan de andere 
twee sectoren.  

 Zij relateren MVO vooral aan milieu en sociale aspecten.  

 In plaats van de term MVO gebruiken zij vooral woorden als ‘milieuvriendelijk’, 
‘natuurlijk’, ‘biologisch’ en ‘groen’ en vermelden zij dit expliciet op hun website.  

 (Voldoen aan) Wet- en regelgeving is een belangrijke factor in de motivatie om aan 
MVO te doen.  

 Vaker dan gemiddeld noemt men bij de vraag “Wat verstaat u onder MVO?” activiteiten 
in de categorie compliance, wet- en regelgeving volgen en accountability.  

 Alle respondenten in de tuinbouwsector hadden certificaten voor hun milieu-
activiteiten, vaak omdat dit noodzakelijk was om aan groothandels te kunnen leveren.  

 Respondenten waren minder overtuigd van de vraag van de klant. 
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4. Reflectie: de beperkingen en kansen van MVO voor het MKB  

Beperkingen voor MKB-bedrijven  

Uit het onderzoek en de interviews zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de 

handelingsperspectieven van MKB-bedrijven ten aanzien van MVO kunnen beperken: 

Afhankelijkheid van extrinsieke motivatie en opportunisme  

MVO wordt op dit moment gezien als een belangrijke trend. Dit trekt mogelijk ondernemers aan die 

enkel meeliften op deze trend en afhaken wanneer er geen laaghangend fruit meer te oogsten valt. 

Wanneer MKB-bedrijven zich beperken tot alleen de makkelijk uitvoerbare MVO-activiteiten, is het de 

vraag of daarmee de kern van een persistente probleem (klimaat, ecosysteem, mensenrechten) wordt 

aangepakt. Bovendien blijft daarmee ook het risico bestaan dat MKB-bedrijven terugvallen op ‘business 

as usual’. Een fundamentele en onomkeerbare verandering in de structuur, cultuur en werkwijze van 

een systeem wordt dan niet bereikt. 

Daarnaast is er ook een risico dat er opportunistische bedrijven de markt betreden die luidkeels de 

status van groen, duurzaam en MVO claimen, maar dat doen op basis van nietszeggende certificaten 

met minimale voorwaarden en minimale impact. Bedrijven die wél serieus met MVO aan de slag gaan, 

kunnen hier last van hebben omdat klanten de MVO-positionering niet meer onderscheidend vinden. 

Ook omgekeerd is er een risico op inflatie van het MVO-begrip: een aantal ondernemers zei afhankelijk 

te zijn van wat klanten wilden betalen bij het doorvoeren van MVO. Deze houding kan echter al snel tot 

een ‘race to the bottom’ leiden24, omdat bedrijven beloond worden voor de minimale inspanning 

waarmee klanten nog tevreden zijn. 

Geen direct voordeel bij aanpak persistente problemen 

De complexiteit van persistente problemen (zoals klimaatverandering en grondstoffenschaarste) maakt 

het lastig voor ondernemers om de voordelen van MVO te zien en te benutten. MVO-doelstellingen zijn 

vaak niet op de korte termijn te behalen. Daarnaast levert investeren in MVO op de korte termijn niet 

direct resultaten op. Veel MKB-bedrijven zijn beperkt in de hoeveelheid tijd en personeel die zij kunnen 

vrijmaken. Zeker voor kleine bedrijven is de lange terugverdientijd van MVO-activiteiten daarom een 

groot risico. De opvatting bij respondenten is: Hoe complexer het probleem, hoe meer tijd en geld er in 

gestoken moet worden. Het is dus aantrekkelijker om te concentreren op MVO-activiteiten voor relatief 

eenvoudige problemen, waarbij er snel resultaten geboekt kunnen worden. 

Gebrekkige kennis internationale handelsketens 

Kennis over de eigen handelsketens blijkt bij MKB-ondernemers vaak gebrekkig. 20% van de 

ondernemers die direct in ontwikkelingslanden ondernemen konden geen maatschappelijke thema’s 

noemen die in de betreffende landen spelen. De meeste MKB-ondernemers associëren MVO in eerste 

instantie ook niet met internationaal ketenbeheer. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de IMVO Thermometer 

2014, waarin 43% van de respondenten in de textiel- en leersector meenden dat zij helemaal geen zaken 

doen met PSD of BIC landen (het grootste deel van de productie in deze sectoren vindt plaats in deze 

landen). Een groot deel (31%) van de MKB-ondernemers die indirect met ontwikkelingslanden 

handelden, wist het oorspronkelijke land van herkomst van hun producten niet te noemen.  

                                                                 

24 Consumenten zijn minder kritisch op hun koopgedrag wanneer ze het gevoel hebben dat ze al goed bezig zijn. 
Bedrijven spelen hier op in door meer aandacht te besteden aan hun MVO-imago dan aan de daadwerkelijke impact 
die hun activiteiten hebben.  Valor (2008) 
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Gebrekkige samenwerking met leveranciers en andere ketenpartners 

Uit de IMVO Thermometer blijkt dat er door MKB-bedrijven nog weinig afspraken worden gemaakt met 

ketenpartners omtrent eerlijk zakendoen, milieu- of arbeidsomstandigheden. Leveranciers en andere 

ketenpartners kunnen meestal slechts beperkt gecontroleerd worden, en zeker de kleinere bedrijven 

voelen zich vaak machteloos ten opzichte van de grote partijen in de handelsketen.  

De vaak gebrekkige kennis van de taal en cultuur in een productieland vormt voor ondernemers een 

barrière om direct zaken te doen. Het effectief doorvoeren van MVO-activiteiten bij leveranciers wordt 

hierdoor bemoeilijkt. Ook kunnen Nederlandse maatstaven rond MVO-thema’s niet uitvoerbaar blijken 

voor bedrijven in PSD en BIC landen. Het eenzijdig instellen van gelijke lonen in een land als Bangladesh 

was bijvoorbeeld volgens enkele respondenten in de textielsector onmogelijk en onwerkbaar.  

Kansen die MVO oplevert voor MKB-bedrijven 

De meeste MKB-ondernemers hebben een positieve associatie met MVO maar vinden het moeilijk om 

concrete kansen of voordelen te noemen. Er kan op basis van bestaande onderzoeken naar MVO, en 

aangevuld met de antwoorden uit de interviews van het onderzoek wel een globale kansenkaart worden 

geschetst voor MVO: 

Versterking van de bedrijfswaarden 

De kernwaarden van een bedrijf zijn belangrijk omdat ze van invloed zijn op strategische beslissingen, en 

op de wijze waarop een bedrijf zaken doet. Aansprekende bedrijfswaarden, bijvoorbeeld op het gebied 

van transparantie en eerlijk zaken doen, kunnen een reden zijn voor klanten om zaken te (blijven) doen 

met een bedrijf en voor werknemers om bij een bedrijf te (willen) werken25. MVO-activiteiten laten zien 

dat een bedrijf haar kernwaarden ook in de praktijk brengt. 

Versterking van reputatie/merkwaarde 

MKB-ondernemers hebben vaak een beperkt marketingbudget. Aandacht voor hun bedrijf of hun 

product hangt daarom vaak af van informele communicatiekanalen. MVO-activiteiten bieden kansen om 

bij allerlei partijen op een positieve manier onder de aandacht te komen, tegen relatief lage kosten. 

Andere voordelen die genoemd kunnen worden zijn onder andere: een betere reputatie, een hogere 

merkwaarde, een grotere aantrekkelijkheid als werkgever, een betere relatie met maatschappelijke 

organisaties (vooral belangrijk in sectoren waar veel (publieke) aandacht is voor MVO-risico’s), een 

betere uitgangspositie bij het aanvragen van (milieu)vergunningen, een betere score bij publieke 

aanbestedingen (bijvoorbeeld vanwege het ‘duurzaam inkopen’ beleid van de overheid). 

Betere product-markt combinatie 

Hoewel het zeker geen vanzelfsprekendheid is dat MVO-activiteiten leiden tot meer winstgevendheid of 

een groter marktaandeel, zijn er genoeg aansprekende voorbeelden aan te wijzen waarbij MVO heeft 

geleid tot zeer sterke product-markt combinaties: Ben & Jerry’s, Innocent, Tony Chocolonely, Marqt, 

Triodos bank. Een belangrijk voordeel dat MVO biedt is de mogelijkheid om binnen een zeer 

concurrerende markt op andere factoren dan prijs te kunnen concurreren. 

Vergroten van de veerkracht van de onderneming 

De voordelen van MVO-activiteiten betalen zich in veel gevallen niet meteen uit. Wanneer een crisis zich 

echter voordoet (bijvoorbeeld het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh, de financiële crisis, 

mislukte oogsten, een chemisch ongeluk) zijn bedrijven met een actief MVO-beleid veel beter 

voorbereid om met deze crisis om te gaan. Zij hebben MVO-risico’s in kaart gebracht en ondernemen 

activiteiten om deze risico’s te beperken of te vermijden. Een goede relatie met stakeholders en meer 

transparantie in hun handelsketen geeft minder aanleiding tot wantrouwen en biedt meer vertrouwen 

                                                                 

25 Bhattacharya et al. (2012) 
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om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Ook kan MVO-beleid een onderneming voordelen 

opleveren wanneer wet- en regelgeving op het gebied van milieu of arbeidsomstandigheden steeds 

strenger wordt. Door nu al hier op te anticiperen zijn de kosten van toekomstige aanpassingen om aan 

de wetgeving te voldoen, veel lager dan wanneer deze op het laatste moment moeten worden gedaan. 

Meer continuïteit 

Het is onduidelijk hoe de wereld er in 10 of 20 jaar uitziet, maar wanneer we het huidige tempo van 

consumptie aanhouden zullen er in binnen afzienbare tijd tekorten zijn aan een aantal cruciale 

grondstoffen. Grondstoffenschaarste beperkt het productievermogen van bedrijven. Wanneer een 

bedrijf nu al stappen onderneemt om minder afhankelijk te zijn van schaarse grondstoffen, minder van 

deze grondstoffen gebruikt, en wanneer zij beter in staat is om de gebruikte grondstoffen te recyclen, 

zal het daarmee ook beter bestand zijn om met schaarste en prijsinstabiliteit om te gaan. In het 

algemeen levert MVO-beleid een beter (want breder) inzicht op van aanwezige risico’s op sociaal, milieu 

en economisch vlak. Daarmee kunnen er ook betere strategische keuzes worden gemaakt om te 

voorkomen dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. 

Innovatie 

Een goed MVO-beleid heeft vaak tot gevolg dat een bedrijf zichzelf strengere regels oplegt dan strikt 

noodzakelijk is. Het levert in die zin dus een nadeel op ten opzichte van de concurrentie die dit niet 

doet. Om toch competitief te blijven, is het belangrijk voor een bedrijf om te innoveren: nieuwe 

verdienmodellen, betere productiemethoden, andere financieringsbronnen, ontwikkelen van nieuwe 

markten. Het voordeel van MVO is dat er door het onderhouden van goede stakeholderrelaties een 

netwerk ontstaat waarin kennis, ideeën en inzichten veel beter kunnen worden gedeeld en opgepikt. 

MKB-bedrijven zijn hierdoor beter in staat om te innoveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Reflectie 

Uit de onderzoeken en reacties van respondenten blijkt duidelijk dat MVO een belangrijke ontwikkeling 

is, waar de meeste bedrijven op de een of andere manier mee bezig zijn. Steeds meer MVO-activiteiten 

worden inmiddels als ‘normale’ bedrijfsactiviteiten gezien. De mate waarin MVO ook echt geïntegreerd 

is in de bedrijfscultuur verschilt echter nog sterk per bedrijf. Veel respondenten noemden als motivatie 

dat zij “iets goed willen doen”, en men wil “meegaan in de wereld,” maar tegelijk gaf men ook aan dat 

veel MVO-activiteiten vooral zijn opgezet omdat klanten er om vroegen. Algemeen wordt MVO wel 

gezien als onvermijdelijk, en noodzakelijk om grote maatschappelijke uitdagingen als 

klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale ongelijkheid het hoofd te bieden. 

Er zit echter nog een grote kloof tussen het idee van MVO zoals dat in de literatuur wordt omschreven 

en de praktijk waarin MKB-ondernemers werkzaam zijn. De relevantie van MVO-thema’s als 

mensenrechten, bestuur, en corruptie wordt bijvoorbeeld onderkend, maar voor de meeste MKB-

ondernemers raakt het nauwelijks aan hun dagelijkse werkzaamheden. Bovendien zijn er ook geen 

makkelijke oplossingen, met duidelijke activiteiten en aansprekende resultaten die goed 

gecommuniceerd kunnen worden.  

Hier blijkt de zwakke plek van MKB-bedrijven ten aanzien van MVO: men heeft te maken met een korte 

tijdshorizon voor investeringen, voor het borgen van continuïteit en daardoor ook voor het realiseren 

van impact. Hierdoor neigt men naar activiteiten die snel resultaat opleveren, zonder grote 

investeringen. Hoewel men MVO-maatregelen op het gebied van milieu en sociale omstandigheden aan 

de ene kant ‘vanzelfsprekend’ vindt, verwacht men tegelijk dat het meerwaarde voor hun producten 

oplevert en klanten de meerkosten van deze maatregelen voor hun rekening nemen.  

MVO-activiteiten worden dus zeker niet alleen vanuit louter morele overwegingen ondernomen. Voor 

MKB-bedrijven moet er ook een overtuigende rationele, economische of strategische noodzaak zijn. Het 

‘goede gevoel’, de ‘license to operate’, de verwachting ‘beter op de toekomst voorbereid te zijn’, wordt 
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afgezet tegen de investering in kosten en tijd die MVO met zich meebrengt. De ‘business case’ 

benadering laat in het beste geval zien dat MVO-activiteiten daadwerkelijk tot meervoudige 

waardecreatie leiden, maar brengt ook het risico met zich mee dat de scope van de MVO-activiteiten te 

zeer bepaald wordt door korte-termijn overwegingen, waardoor meer fundamentele veranderingen 

worden uitgesloten. 

Bovengenoemde observaties lijken er dus op te wijzen dat ondernemers niet zozeer overtuigd hoeven te 

worden van het nut van MVO, maar des te meer van de mogelijkheden die MVO biedt op het gebied van 

samenwerking, innovatie, en het creëren van waarde.  
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5. Een transitie richting MVO versnellen: het IMVO-programma van MVO 

Nederland 

In deze verkenning is onderzocht op welke manier MKB-bedrijven MVO in de praktijk brengen. Hoewel 

er duidelijke aanwijzingen zijn dat steeds meer bedrijven het normaal vinden om iets aan MVO te doen, 

is het ook duidelijk dat de meeste activiteiten op het gebied van MVO nog als ‘iets extra’s’ worden 

gezien. Volgens het IMVO Thermometer onderzoek past 43% van de Nederlands MKB-bedrijven MVO al 

toe in het eigen bedrijf, maar voor de meeste bedrijven betekent dat voornamelijk dat vooral heel lokaal 

maatregelen worden genomen, zoals het scheiden van afval, het gebruiken van energiebesparende 

verlichting, of meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperking. Meer complexe 

aspecten van MVO, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, worden nog niet voldoende opgepakt. 

Om een transitie richting MVO te versnellen is het nodig dat ondernemers MVO breder kunnen duiden 

en zo de relevantie voor hun eigen bedrijf scherper in beeld krijgen. Dit kan niet wanneer de focus van 

hun MVO-beleid alleen gericht is op interne, operationele aspecten. Naast de directe (korte-termijn) 

belangen van een bedrijf zijn ook de ontwikkelingen in de gehele sector, of de gehele handelsketen 

relevant. Het besef dat veel persistente problemen in de sector of handelsketen niet door één partij, 

maar alleen gezamenlijk opgelost kunnen worden, geeft aanleiding tot het zoeken naar nieuwe 

samenwerkingen en het uitwisselen van meer kennis, ideeën en inzichten. Vanuit deze uitgangspunten 

is het IMVO programma ‘Samen Veranderen’ van MVO Nederland opgezet.  

De sectortransitie-aanpak van het IMVO programma ‘Samen Veranderen’  

Internationale MKB-ondernemers die in hun sector voorop lopen met MVO worden uitgenodigd 

om deel te nemen aan ‘verandercoalities’. In deze coalities wordt een gezamenlijke ambitie 

geformuleerd om de belangrijkste MVO-uitdagingen aan te pakken. Vervolgens worden er vanuit 

deze coalities projecten opgezet om de kansen die proactief MVO-beleid oplevert te benutten. 

Hierbij gaat het onder meer om het experimenteren met innovatieve bedrijfsmodellen, het leggen 

van verbindingen tussen ‘ongewone’ partijen, het ontwikkelen van nieuwe meer duurzame 

productiemethoden, het vergroten van het bewustzijn bij consumenten, het uitwisselen van 

kennis, en het delen van kansen. 

Medio 2015 zijn er door MKB-bedrijven inmiddels zo’n 20 van deze veranderprojecten gestart in vijf 

sectoren (naast textiel, leer en tuinbouw, ook rondom stedelijke ontwikkeling en in de maritieme 

sector). Het gaat daarbij om een breed scala aan initiatieven: van het ontwikkelen van circulaire 

kleding in de zorg, tot het opzetten van een vertical farming pilot in India, en van het instellen van 

een duurzaamheidsprijs voor leerfabrikanten tot aan het ontwikkelen van een model voor 

kennisuitwisseling voor duurzame stedelijke innovaties in BIC en PSD landen.  

Het zijn ontwikkelingen die zich nu nog op niche-niveau bevinden, maar uiteindelijk kunnen 

verbreden en gemeengoed kunnen worden als overtuigende alternatieven voor huidige 

onhoudbare arbeids-, productie- of consumptiepraktijken. Het uitgangspunt is dat steeds meer 

MKB-ondernemers door deelname aan een veranderproject – of door op een andere manier actief 

met MVO aan de slag te gaan – hun eigen rol gaan ontdekken als deel van een voorhoede die 

uiteindelijk de gehele sector meekrijgt in het verduurzamen van hun (internationale) 

handelsketens.  

Meer informatie over het IMVO programma ‘Samen Veranderen’ is te vinden op: 

http://www.mvonederland.nl/internationaal-mvo/transitie-aanpak-imvo  

 

http://www.mvonederland.nl/internationaal-mvo/transitie-aanpak-imvo
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