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Voorwoord

De relaties tussen bedrijfsleven en civil society zijn van oudsher nogal divers. Aan de 
ene kant staan ondernemers aan de wieg van particuliere initiatieven in de sfeer van 
armoedebestrijding, kunst en cultuur, leveren grote ondernemingen het kapitaal 
voor fondsen waarmee tal van vrijwillige activiteiten mogelijk worden gemaakt en 
fungeren zakenlieden als suikerooms voor sportclubs en organisatoren van lokale 
evenementen. Aan de andere lokken ondernemingen de vorming van tegenmacht 
van werknemers en consumenten uit en zijn ze in een strijd verwikkeld met orga-
nisaties van buurtbewoners, natuurliefhebbers, sympathisanten van arme boeren, 
bestrijders van slavenarbeid en later kinderarbeid en co2 alsook voorstanders van 
een merkenloze samenleving.

De laatste jaren lijkt er iets te veranderen in de relaties tussen ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties. Ondernemingen gaan zich sterker engageren en 
bieden naast  financiële ondersteuning ook de inzet aan van werknemers, deskun-
digheid, netwerken en faciliteiten. Maatschappelijke organisaties zijn vaker bereid 
om partnerschappen met ondernemingen aan te gaan en mee te zoeken naar oplos-
singen voor problemen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat 
zijn de achtergronden, uitwerkingen en perspectieven van de wederzijdse toenade-
ring? Ontwikkelen zich echt nieuwe verhoudingen of zijn er slechts opportunisti-
sche coalities tussen ondernemingen met een imagoprobleem en maatschappelijke 
organisaties met geldgebrek? 

Deze vragen komen op diverse plaatsen in deze bundel terug als wordt ingegaan 
op maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen, 
werknemersvrijwilligerswerk, de filantropie van het Nederlandse bedrijfsleven, de 
praktijk van partnerschappen in duurzaamheid en van relaties tussen bedrijfsleven 
en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en nieuwe vormen van samen-
werking buiten Nederland. Enkele hoofdstukken in deze bundel zijn uitwerkingen 
van bijdragen op de middagconferentie ‘Civil society en bedrijfsleven: tegenstel-
ling of partnerschap?’, die in samenwerking met TiasNimbas op 27 april 2007 in 
de TiasNimbas Business School in Utrecht werd georganiseerd. De overige hoofd-
stukken zijn daarna op verzoek van de redacteuren gemaakt. Ik ben alle schrijvers 
zeer erkentelijk voor hun bijdragen en dank hen namens de redacteuren voor hun 
geduld.

De stichting Synthesis heeft als doelstelling de versterking van de cohesie van 
de samenleving door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappe-
lijke tegenstellingen en hun oplossing. Om dit doel te helpen bereiken organiseert 
de Stichting conferenties en brengt zij publicaties uit. De middagconferentie in 
Utrecht en deze bundel maken onderdeel uit van het door Synthesis geïnitieerde 
en gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke 
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8 Bedrijfsleven en civil society

tegenstellingen’ aan de Universiteit van Tilburg (www.tilburguniversity.nl/globus/
synthesis). Achterin deze bundel is over de stichting meer informatie te vinden.

Klaas Westdijk
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Synthesis
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11Inleiding

1. Inleiding

Paul Dekker en Paul van Seters 

Burgerschap bedrijven?
Hoe verhoudt het bedrijfsleven zich tot de samenleving waarvan het deel uitmaakt? 
Hoe kijken ondernemers naar de civil society? Hoe gedragen maatschappelijke 
organisaties zich ten opzichte van bedrijven? Die vragen staan centraal in een 
hooglopend debat over de plaats van de onderneming in de eenentwintigste eeuw. 
Over dat laatste onderwerp hield Bill Gates, oprichter van Microsoft en waarschijn-
lijk de bekendste ondernemer op aarde, begin 2008 een belangrijke toespraak op 
het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Gates vroeg in het bijzonder 
aandacht voor de rol van bedrijven als ‘corporate citizens’ onder omstandigheden 
van globalisering. Hij zag allerlei nieuwe, positieve mogelijkheden en omschreef 
die rol daarom als een vorm van ‘creatief kapitalisme’.

Voor Gates betekent creatief kapitalisme vooral de volgende twee dingen. In de 
eerste plaats moet het bedrijfsleven zich vandaag de dag inzetten voor de oplossing 
van de zogenoemde mondiale kwesties: armoede, klimaatverandering, migratie, 
gezondheid, kinderarbeid, eerlijke handel, etc. De historische verdiensten van het 
kapitalisme zijn legio, maar die zijn tot op heden veel te eenzijdig terechtgekomen 
bij het welvarende deel van de wereld. Ook vandaag de dag leven meer dan een mil-
jard mensen nog steeds in schrijnende armoede, en die blijven dus verstoken van de 
welvaart die het kapitalisme de wereld ontegenzeggelijk heeft gebracht. Het kapi-
talisme kan méér en heeft hier ook een morele taak.

In de tweede plaats wordt creatief kapitalisme à la Gates gekenmerkt door een 
benadering waarbij overheden en maatschappelijke organisaties nauw samenwer-
ken met bedrijven. Bedrijven kunnen de uitdaging van de mondiale problemen niet 
in hun eentje aan, maar hebben daarvoor actieve steun en betrokkenheid nodig 
van de publieke sector en de civil society. Dat vergt van bedrijven een fundamenteel 
ander ‘business model’ dan zij van oudsher gewend zijn. Dit aspect is even wezen-
lijk voor de ‘systeeminnovatie’ die het kapitalisme dient te ondergaan als het mon-
diale maatschappelijk verantwoord ondernemen waar Gates voor pleit.

Het creatieve kapitalisme van Gates is uiteraard niet onomstreden. Eind 2007 
publiceerde de vooraanstaande Amerikaanse econoom Robert Reich, minister 
van Arbeid onder Bill Clinton, zijn boek getiteld Supercapitalism: The Transformation 
of Business, Democracy, and Everyday Life.1 Reich stelt dat de wereldeconomie in een 

1 Verschenen bij Alfred A. Knopf, New York, 2007. In vertaling: Robert B. Reich, Superkapitalisme 
en de bedreiging van onze democratie (Amsterdam: Business Contact, 2007).
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nieuwe fase is beland, waarin het mondiale kapitaal regeert en ondernemingen 
zich in extreme mate op winstmaximalisatie moeten richten. Verantwoordelijk-
heid voor maatschappelijke waarden of het milieu speelt daarbij geen enkele rol. 
Bedrijven zijn volgens Reich per definitie niet moreel en ‘maatschappelijk verant-
woord ondernemen’ is voor hem daarom weinig meer dan flauwekul. Het agres-
sieve kapitalisme vormt een levensgevaarlijke bedreiging voor onze democratie. De 
ravage die dit superkapitalisme overal aanricht, kan alleen maar gekenterd worden 
door een versterking van onze publieke instituties. Daartoe moeten mensen zich 
minder als consumenten en investeerders gaan gedragen en meer als burgers, die 
bereid zijn om collectief politieke tegenmacht te organiseren en om individueel 
democratische dwang te accepteren.

De verlichte kapitalist Gates en de progressieve econoom Reich verschillen 
dus diepgaand met elkaar van mening over de verhouding tussen bedrijfsleven en 
samenleving in het huidige tijdperk van globalisering: creatief kapitalisme contra 
superkapitalisme. Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een betere 
wereld, voor de een is het een eindelijk bereikbaar doel, voor de ander meer dan 
ooit een illusie. 

Reich, begin 2008 in ons land voor de presentatie van de Nederlandse vertaling 
van zijn boek, heeft er in diverse interviews op gewezen dat hij in Nederland steeds 
mensen tegenkwam die hem zeiden ‘dat bedrijven hier meer sociale verantwoorde-
lijkheid aan de dag leggen dan bedrijven in de Verenigde Staten.’ ‘Dat is mooi,’ was 
zijn reactie daarop steevast, ‘maar ik vrees dat het voor die Nederlandse bedrijven 
lastiger zal worden dat vol te houden als gevolg van de wetten van het superkapita-
lisme.’ 

Toch staat Gates niet alleen met zijn opvattingen over creatief kapitalisme. Het 
is opvallend hoezeer de afgelopen tijd in allerlei media wordt gerapporteerd over 
hetzelfde verschijnsel. In november 2007 publiceerde Het Financieele Dagblad een 
special over duurzaam ondernemen onder de titel ‘Duurzaam duurt het langst’. De 
kern van de boodschap van het dagblad was: ‘Duurzaamheid is de politieke cor-
rectheid voorbij.’ Hetzelfde geluid viel te beluisteren in een speciaal katern over 
‘Duurzaam ondernemen’ dat ongeveer tegelijkertijd werd uitgebracht door het 
zakenblad fem Business. Maar het meest opvallend in dit koor is het speciale rap-
port van 14 pagina’s over ‘corporate social responsibility’ in The Economist van 17 
januari 2008 onder de veelzeggende titel ‘Just good business’. Ongeacht de scepsis 
van Reich, wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen 
tegenwoordig blijkbaar uiterst serieus genomen in media die nauw verwant zijn 
aan het bedrijfsleven en die zich tot voor kort vaak schouderophalend of cynisch 
van dit onderwerp afmaakten.

Voor het thema van dit boek is van bijzondere betekenis wat The Economist nu 
omschrijft als ‘een van de belangrijkste trends’, namelijk de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappe-
lijke organisaties (ngo’s). Het blad geeft een aantal voorbeelden van deze zoge-
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13Inleiding

noemde ‘multi-stakeholder initiatieven’2 en vraagt zich af of deze inderdaad wijzen 
op veranderende verhoudingen tussen bedrijfsleven en samenleving. Vormen ze de 
voorbode van een nieuw creatief kapitalisme zoals door Gates bepleit? Of laten we 
ons in de luren leggen en blijft kapitalisme toch eerst en vooral een kwestie van 
creatieve destructie à la Schumpeter? 

Deze vragen blijven actueel. In de afgelopen jaren zien we allerlei ontwikkelingen 
in de sfeer van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Naast ouderwetse sponsoring en giften, bieden bedrijven steeds meer specifieke 
steun aan maatschappelijke organisaties door de inzet van werknemers, deskun-
digheid en faciliteiten. Tegelijkertijd pogen bedrijven op allerlei nieuwe manieren 
aan de goede naam en het publieksvertrouwen van maatschappelijke organisaties 
legitimiteit en verkoopargumenten te ontlenen. Ook in Nederland zien we sinds 
enige tijd de opkomst van een nieuw soort samenwerkingsverband (soms aange-
duid als ‘partnerschap’) tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, waar 
voorheen sprake was van onverschilligheid en soms scherpe tegenstellingen. In 
1995 stonden Shell en Greenpeace als kemphanen tegenover elkaar vanwege de 
Brent Spar; anno 2006 ontwikkelt Akzo Nobel samen met Greenpeace een verf voor 
schepen waarin geen tin meer is verwerkt. 

Hoe duiden en waarderen we deze veranderende verhoudingen tussen civil 
society en bedrijfsleven? Dat zal niet alleen afhangen van wat men aan kosten en 
opbrengsten op korte termijn waarneemt, maar ook van de ontwikkelingspotentie 
en van de belangen en bedoelingen die men achter het handelen van de bedrijven 
en maatschappelijke organisaties veronderstelt en van de rollen die men eventueel 
principieel voor bedrijfsleven en civil society ziet weggelegd. Als aan de ene kant 
geldt dat ‘the business of business is business’ en ‘the social responsibility of busi-
ness is to increase its profits’ (gevleugelde woorden van Milton Friedman) en aan 
de andere kant dat de ware civil society van vrij associërende burgers met hand 
en tand verdedigd moet worden tegen commercie, consumentisme en consultants, 
dan is er weinig moois te ontdekken in de nieuwe verhoudingen. Dat lukt eerder 
als men ondernemerschap en burgerschap niet wil beperken tot hun maatschap-
pelijke sfeer van herkomst, maar in de verbinding van beide de enige mogelijkheid 
ziet om de grote problemen van onze tijd het hoofd te bieden. De laatste gedachte is 
tegenwoordig populair, niet in de laatste plaats uit frustratie over de derde partij in 
discussies over maatschappelijke ordening, de overheid. In betrekkelijk korte tijd 
lijken grote delen van de civil society de fixatie op de overheid – de staat als onder-
drukker, regering en parlement als adressaat van maatschappelijke verlangens, het 
ministerie als onderhandelingspartner, de gemeente als subsidieverschaffer – te 
hebben ingewisseld voor een sterke oriëntatie op het bedrijfsleven en dat vooral 
als partner. Soms met een versmelting als stilzwijgend ideaal. In dit verband is 

2 Extractive Industries Transparency Initiative (eiti), Equator Principles, Kimberley Process, 
Forest Stewardship Council, Business Leaders Initiative on Human Rights, Ethical Trading Ini-
tiative en Multi-Fiber Agreement Forum (mfa Forum).
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sinds kort, en lang niet altijd ironisch bedoeld, de term  ‘philanthrocapitalism’ 
in omloop.3 Ze duidt zowel op de opkomst van nieuwe superrijken die iets moois 
voor de wereld willen doen met hun vermogen (met als voorbeeld de al genoemde 
Bill Gates) als op (de wenselijkheid van) het ‘zakelijker’ worden van de goededoe-
lensector, of nog algemener op de overtuiging dat de marketing- en management-
methoden van het bedrijfsleven sowieso superieur zijn aan het geregel en gepraat 
van de politiek en civil society. Voor het bedrijfsmatiger worden van maatschappe-
lijke organisaties of op zijn minst het streven daarnaar zijn ook in Nederland veel 
aanwijzingen te vinden. Dat is een heel interessante ontwikkeling, die op zich een 
publicatie verdient. Dit aspect van de relatie tussen bedrijfsleven en civil society zal 
daarom onderbelicht blijven in deze bundel. We willen hier vooral kijken naar de 
externe relaties tussen beide werelden en de verandering in het bedrijfsleven.

Wat volgt
In hoofdstuk 2 start Paul Dekker vanuit de civil society. Als ideaal van beschaafd 
samenleven en als sfeer van vrijwillige associaties en initiatieven van burgers wordt 
de civil society vaak tegenover de markt en het bedrijfsleven geplaatst. Die zouden 
door commercialisering en consumentisme een bedreiging vormen voor de ver-
banden van de burgers. Bij nadere beschouwing blijken er allerlei mengvormen van 
markt en civil society te bestaan. Er is steeds meer door de markt geïnitieerde en 
geïnspireerde bedrijvigheid in en rond de civil society en omgekeerd wordt het vrij-
willig associëren uit die sfeer een belangrijker organisatieprincipe in het bedrijfs-
leven. De vermenging heeft voordelen, maar zelfstandige burgerorganisaties op 
afstand van het bedrijfsleven blijven van waarde. Individueel verantwoordelijk 
ondernemerschap en consumentenactivisme zijn een te smalle en wankele basis 
voor het beschaafde samenleven. In een uitstapje naar opiniecijfers laat de auteur 
zien dat het publiek ook geen blind vertrouwen in het bedrijfsleven heeft.

In hoofdstuk 3 keert het perspectief zich in zekere zin om en gaat Henk Kinds 
uit van bedrijven die toenadering tot organisaties van de civil society zoeken. Zijn 
ondernemingen die op grond van hun omgevingsbeleid partner van die organisa-
ties willen worden eigenlijk wel welkom in de gemeenschap van civil-societyorga-
nisaties? Is er plek voor welwillende ondernemingen in de Club cs? In dit hoofdstuk 
beschrijft de auteur vanuit de praktijk de moeizame inburgering van bedrijven door 
een tijdsbeeld te schetsen van het decennium 1997–2007. Daarbij trekt hij enkele 
algemene aannames in twijfel. Zo blijken non-profitorganisaties niet vanzelfspre-
kend op zoek naar samenwerking met bedrijven en blijken geprofessionaliseerde 
organisaties niet beter tot deze samenwerking in staat dan vrijwilligersorganisa-
ties. Hij licht ook toe hoe bedrijven vanaf de jaren ’70 buiten de deur van het maat-
schappelijk middenveld zijn gezet en hoe zij vanaf midden jaren ’90 proberen deel 

3 Matthew Bishop, What is Philanthrocapitalism?, Alliance March 2007: 30. Michael Edwards, Just 
Another Emperor? The Myths and Realities of Philanthrocapitalism (New York & Londen: Demos & The 
Young Foundation, 2008).
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van de club te worden die civil society is gaan heten, maar slechts mondjesmaat 
toegelaten worden. Hij bespreekt het deurbeleid van deze Club cs en belicht enkele 
moderne activiteiten die de samenwerkingsbereidheid en de bijbehorende compe-
tenties van de maatschappelijke organisaties effectief blijken te bevorderen. 

Het Nederlandse bedrijfsleven richt zich in toenemende mate op maatschap-
pelijk verantwoord (mvo) en betrokken (mbo) ondernemen, zo signaleert Lucas 
Meijs in hoofdstuk 4. Een belangrijke component daarvan is werknemersvrijwil-
ligerswerk, zeker in de Nederlandse context. Van werknemersvrijwilligerswerk is 
sprake wanneer werknemers min of meer in opdracht van het bedrijf, al dan niet in 
de tijd van of georganiseerd door het bedrijf, individueel of in teamverband werk 
verrichten voor een non-profitorganisatie. Een duidelijke betrokkenheid van het 
bedrijf, bijvoorbeeld door het geven van tijd, kan een belangrijke functie hebben 
bij de instandhouding van het vrijwilligerswerk, omdat de beschikbaarheid van de 
werknemers daardoor verhoogd wordt. Bewust gericht werknemersvrijwilligers-
werk, waarbij werknemers hun ‘professionele’ competenties kunnen inzetten met 
een duidelijke betrokkenheid van hun bedrijf, kan een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk in Nederland.

Theo Schuyt en May-May Meijer gaan in hoofdstuk 5 verder in op de achtergron-
den van mvo-gedrag van bedrijven. Waarom doen bedrijven aan mvo en waarom 
kunnen zij zich er niet aan onttrekken? De auteurs zien mvo als een vorm van 
afgedwongen zelfregulering. Met het oog op de public relations moet men wel 
meedoen en daarom wordt het voor ondernemingen interessant te weten wat hun 
collega’s doen. Vanwege het mechanisme van ‘keeping up with the Johnsons’ is 
onderzoek naar de verspreiding van mvo-gedrag relevant voor het bedrijfsleven. In 
het hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderzoeksbevindingen op 
één aspect van mvo, namelijk ‘corporate philanthropy’. Omvang van en ontwikke-
lingen in schenkingen en sponsoring door bedrijven in Nederland worden in kaart 
gebracht. Over andere aspecten van mvo (omgang met werknemers, milieu, keten-
verantwoordelijkheid) weten we veel minder. Er worden interessante initiatieven 
gesignaleerd, maar het ontbreekt aan meeromvattend representatief onderzoek. 

Na het geven van tijd en het geven van geld en andere hulpbronnen door het 
bedrijfsleven aan organisaties van de civil society, komt in hoofdstuk 6 de onder-
linge samenwerking aan bod. Patrick Vermeulen, Helen van den Heuvel en Thijs 
Timmer presenteren hier een onderzoek naar partnerschappen voor duurzame 
ontwikkeling. Er is over het functioneren en de strategieën van dit soort partner-
schappen weinig bekend. Dit onderzoek gaat op basis van een eerste verkenning 
in op de vraag hoe partnerschappen op een strategische manier invulling geven 
aan het duurzaamheidsproces waar zij voor opgericht zijn. Op basis van empirisch 
onderzoek bij vijf partnerschappen in de provincie Noord-Brabant blijkt dat part-
nerschappen verschillende manieren van strategievorming gebruiken. Dominant 
is het creëren van een informele, ongestructureerde sfeer waarin uitgebreid wordt 
gesproken over welke doelstellingen men op welke manier wil gaan behalen. De 
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nadruk ligt hierbij op de interactie tussen de partijen. Daarnaast blijkt dat partner-
schappen verschillende tactieken gebruiken om hun omgeving te beïnvloeden en 
hun doelen te realiseren.

Van de provincie Noord-Brabant gaan we naar de landen van de Derde Wereld en 
de behartigers van hun belangen in Nederland. Organisaties voor ontwikkelingssa-
menwerking en ‘fair trade’ vinden steeds makkelijker een open deur bij grote super-
marktbedrijven en sommige banken, zo betoogt Johan van Workum in hoofdstuk 
7. De omzetten van koffie met een keurmerk stijgen spectaculair en gekeurmerkte 
bananen, mango’s, ananassen, wijnen enzovoort volgen. ‘Fair’ heeft kennelijk een 
meerwaarde voor steeds meer consumenten. De grote supermarktketens hebben 
dat ontdekt – en wellicht ervaart het management daar zelf ook die meerwaarde. 
Ontwikkelings-ngo’s als icco en Oxfam Novib maken er gretig gebruik van. Zij 
zetten bedrijven onder druk met publiekscampagnes over mensonterende omstan-
digheden en hongerlonen in de ontwikkelingslanden waar veel producten vandaan 
komen. En zij overleggen met bedrijven hoe ze hun productieketens kunnen verbe-
teren. Maar het stelt de ngo’s ook voor dilemma’s. De omzetten stijgen snel, maar 
beslaan wereldwijd nog maar een klein percentage van alle producten. En niet alle 
keurmerken zijn even streng, dus weinig voordeel voor kleine arme koffieboeren. 
En de schappen met eerlijke handel van Albert Heijn concurreren niet alleen met 
die van Jumbo, maar ook met de kleine gespecialiseerde ‘fair trade’-winkels.

Onder de titel ‘Vraag bedrijven niet de wereld te redden’ komt Marleen Janssen 
Groesbeek in hoofdstuk 8 met talrijke verwijzingen naar de praktijk van Neder-
landse ondernemingen tot een genuanceerd oordeel over het bedrijfsburgerschap 
of de grenzen van de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingen. Even-
als de eerder genoemde Reich stelt ze vast dat ondernemingen geen moraal hebben, 
maar ze lijkt optimistischer gestemd over de mogelijkheden van de mensen die er 
werken. Die hebben – onder publieke druk en vanuit een welbegrepen eigenbelang 
– inmiddels veel op gang gebracht in betrokkenheid bij onder andere armoede-
bestrijding, klimaatverandering en mensenrechten. De auteur ziet in het Neder-
landse bedrijfsleven nog wel te veel achterblijvers (waaronder het bestuur van de 
werkgeversorganisatie vno-ncw), maar als grootste achterblijvers op de weg naar 
duurzaamheid wijst ze overheden en consumenten aan. Die kunnen veeleisender 
inkopen en moeten hun gemakzucht en begeerte intomen. Dat laatste te bereiken 
zou een doelstelling van maatschappelijke organisaties moeten zijn. Eventueel 
steken ze maar wat minder energie in hun partnerschappen met ondernemingen. 
Die dreigen de partijen te veel aan elkaar te binden en slagkracht en publiek ver-
trouwen te ondergraven. De relaties tussen bedrijfsleven en civil society kunnen 
maar beter wat los-vast zijn.

Na het opmaken van de voorlopige balans besluiten we met een toekomstper-
spectief. In hoofdstuk 9 gaat Paul van Seters nader in op drie moderne voorbeelden 
van samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties: ‘Bottom of 
the Pyramid’, ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘partnerschappen voor duurzame ont-
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wikkeling’. De auteur ziet deze voorbeelden als variaties in de toenadering tussen 
bedrijfsleven en civil society. Zijn stelling is dat ze ook beschouwd kunnen worden 
als een volgende fase in de historische ontwikkeling van maatschappelijk (verant-
woord) ondernemen.

De omstandigheid dat nog in het slothoofdstuk wordt ingegaan op definities van 
maatschappelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen, illustreert de ver-
warring die eigen is aan perioden van ingrijpende veranderingen. De maatschap-
pelijke positie van het bedrijfsleven maakt een historische transitie door, maar 
we weten nog niet waarheen. Tussen bedrijfsleven en civil society broeit en bloeit 
het, maar we weten nog niet wat de uitkomst wordt van vermaatschappelijking van 
ondernemingen en meer marktgerichtheid van maatschappelijke organisaties. Uit-
sluitsel kan deze publicatie niet geven, maar we hopen dat ze interessante invals-
hoeken biedt en vragen stelt om de ontwikkelingen verder te volgen. 
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2 Civil society en bedrijfsleven: conceptuele verkenningen en 
vermengingen

Paul Dekker

Deze bundel gaat over de relatie tussen bedrijfsleven en civil society. Wat bedrijfs-
leven is, dat weten we wel zo ongeveer, maar de civil society is een lastiger begrip. 
Ik begin met de verschillende betekenissen die dat heeft en vervolgens ga ik in op 
de positionering van de markt, de economie en het bedrijfsleven in uiteenlopende 
visies op de civil society. Na een lange periode van uitsluiting van de economie en 
bedrijven uit de civil society lijken we nu in een fase te zijn beland van re-integratie 
en vermenging. Ik licht dat kort toe aan de hand van de ontwikkeling van verschil-
lende soorten ondernemingen. Na een intermezzo over wat het publiek verwacht 
van organisaties van de civil society en het bedrijfsleven ga ik verder in op de ver-
vagende grenzen, versmeltingen en hybride constructies tussen beide sferen. Wat 
zal de toekomst brengen? Lost alle verschil op in ondernemerschap? Of is er nog 
ruimte en reden voor een zelfstandig domein van vrijwillige associaties los van het 
economisch handelen?

De civil society
Beginnen we met het begrip civil society. Uit de grote berg definities haal ik er hier 
slechts drie (zie uitgebreider Dekker 2002). De civil society betekent ‘…a society 
of civility in the conduct of the members of the society towards each other’ (Shils 
1997: 322), ‘…the largely self-generating and self-regulating world of private groups 
and institutions – family, business, advocacy, sports, locality, religion, ethnicity’ 
(Selznick 2002: 44) en ‘…the ensemble of organized social activities, formal and 
informal, that are not directly grounded in family and kinship, economic produc-
tion and exchange, or the state but are politically relevant’ (Rueschemeyer 1998: 
18). In deze drie omschrijvingen is achtereenvolgens sprake van een beschaafde 
maatschappij, waarvan niet bij voorbaat delen of typen verbanden worden uitge-
sloten, van een zelforganiserend particulier gebied buiten de overheid en van een 
geheel van georganiseerde activiteiten buiten de sfeer van overheid, primaire rela-
ties en economie.

Gaan we met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis (zie voor meer geschied-
schrijving en verdere verwijzingen bijdragen in Buys et al. 2008). Het begrip van 
de civil society wordt in de zeventiende en achttiende eeuw door onder anderen 
John Locke (1632–1704), Adam Smith (1723–1790) en Adam Ferguson (1723–1815) 
ontwikkeld als diagnose en als ideaal van een burgerlijke maatschappij die zich 
verlost van feodale en absolutistische politieke onderdrukking. Belangrijk is het 
streven naar maatschappelijk zelfbestuur, dat enerzijds vrijheidsrechten en beper-
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king van de macht van de vorst vergt en anderzijds beschaafde omgangsvormen 
tussen burgers en een oriëntatie op hun gemeenschappelijke belangen. De zich 
ontwikkelende markteconomie maakt integraal onderdeel uit van de burgerlijke 
maatschappij: ze vormt de basis voor de zelfstandigheid van de burgers tegenover 
de politiek en sociale en economische participatie zijn nauw met elkaar verknoopt. 
Dat verandert naarmate het economisch leven zijn sociale inbedding verliest, 
markten grootschaliger worden en zich kapitalistische klassenverhoudingen ont-
wikkelen. De markt wordt een sfeer van amoreel handelen op afstand van de sfeer 
van burgerlijke openbaarheid en maatschappelijk en bestuurlijk engagement van 
burgers.1 Die gaan een dubbelbestaan leiden. De stedelijke ‘burghers’ worden 
opgeknipt in citoyens, actief in de verbanden van de politiek en civil society, en 
bourgeois, actief in het economisch verkeer en binnen ondernemingen. Met de ver-
spreiding van vrijheidsrechten en politieke en sociale rechten worden ook boeren, 
arbeiders en vrouwen burgers in beide gedaanten. 

De civil society wordt onderscheiden van de politiek/staat en van de econo-
mie/markt. Daar komt in de vorige eeuw de uitsluiting van het privéleven bij. De 
maatschappij raakt verder gedifferentieerd, de burgers worden verder ‘verknipt’. 
Het privéleven wordt een intieme sfeer, wel afhankelijk, maar doorgaans steeds 
minder geïntegreerd met het economisch leven, en steeds meer afgescheiden van 
het publieke sociale en culturele leven.

Het begrip ‘civil society’ speelt overigens heel lang geen rol in de duiding van 
deze ontwikkelingen. Het herleeft als politiek strijdbegrip pas in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw als aanduiding van (de basis van) het verzet tegen dictatoriale en 
totalitaire communistische en fascistische regimes. Van daar waait het over naar 
discussies over politiek en maatschappij in het vrije Westen. In Nederland wordt 
het begin jaren negentig verwelkomd als kosmopolitisch alternatief voor het dan 
wat muffige begrip maatschappelijk middenveld. 

Noch de uitsluiting van de economie, noch die van gezin en vriendschapsrelaties is 
onomstreden, maar de meest gangbare definities duiden tegenwoordig wel op een 
maatschappelijke sfeer van niet-overheid, niet-markt en niet-privéleven. Of posi-
tief geformuleerd: de civil society als een maatschappelijke sfeer waarin vrijwillige 
associaties dominant zijn. Associaties verwijzen daarbij zowel naar verenigingen 
als de ideaaltypische organisatie van de civil society, alsook naar associëren als een 
type maatschappelijke coördinatie door middel van normen en communicatie (zie 
verder Dekker 2002). Door vrijwilligheid kunnen monopolies worden uitgesloten 
evenals gemeenschappen waarvan men vanzelfsprekend deel uitmaakt, en organi-
saties waarvan men zich nauwelijks kan losmaken, zij het vanwege fysieke bedrei-

1 Waarbij wel een tegenstrijdige sterke samenhang tussen markt en civil society blijft bestaan 
(Keane 2005). De markt vernietigt maatschappelijke verbanden en civiliseert, onder andere 
door de versterking van waarden als geweldloosheid, eigenverantwoordelijkheid, betrouwbaar-
heid en vertrouwen en openheid tegenover vreemdelingen. 
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gingen, zij het vanwege hoge psychische kosten van isolement. Het gaat me echter 
niet om een strikt criterium voor de beoordeling van afzonderlijke organisaties, 
maar om de aanduiding van een dominant type. Vanwege sterke organisatorische 
relaties en verwante activiteiten en functioneringswijze kunnen tot de sfeer van de 
civil society ook entiteiten worden gerekend die – op zich genomen – eerder de 
kenmerken hebben van ondernemingen, overheidsorganisaties of informele ver-
banden.

Met de term ‘civil society’ worden thans in Nederland verschillende soorten 
maatschappelijke verbanden in de schijnwerpers gezet. In sociaalwetenschappelijk 
onderzoek gaat het vaak, zonder nadere specificering van de activiteiten en doel-
stellingen van de verbanden en de intenties van individuele participanten, juridisch 
om alle mogelijke verenigingen en stichtingen, of economisch om alle particuliere 
nonprofits (zie Burger en Dekker 2002). In politiek en beleid gaat het vooral om ‘de 
mensen zelf’ en dan met name mensen die vrijwillig iets voor de (lokale) gemeen-
schap en mensen in hun omgeving doen. Deze zienswijze is nu verankerd in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt de civil society min of meer tot 
een gemeentelijk beleidsterrein. In feite is de civil society hier een synoniem voor 
wat in het begin van de jaren negentig door de toenmalige minister Elco Brinkman 
de ‘zorgzame samenleving’ werd genoemd. Daar tegenover staat de profilering 
van de civil society als sfeer van politieke kritiek, van protest, sociale bewegingen, 
belangen en actiegroepen. Het gaat om hun bijdragen aan de publieke meningsvor-
ming, de bemiddeling van strijdige maatschappelijke belangen en de beïnvloeding 
van de politiek in staatsverband. Deze zienswijze wordt vaak gepresenteerd met 
een verwijzing naar Habermas (vgl. Alexander 2006). Hier hebben voetbalclubs 
niets te zoeken en de Zonnebloem en zorginstellingen weinig. In dat verband zij 
tot slot gewezen op het ook in Nederland opduikende begrip van een ‘global civil 
society’ (Keane 2003, Van Seters 2008). Dan zijn we nog verder verwijderd van de 
voetbalclub en mag zelfs de uefa niet meer meedoen. Het gaat hier om ngo’s en 
eventueel zelforganisaties van arme mensen die de belangen van achtergestelden 
en onderdrukten behartigen tegen overheden en ondernemingen. Er wordt opval-
lend vaak in enkelvoud over gesproken: the voice of the civil society is dan een soort 
resultante van Oxfam, Amnesty, arme boeren en anti- en andersglobalististen, 
aan de vergadertafel uitgenodigd door de vn of in alternatieve zitting bijeen in een 
sociaal forum.

Over die civil society wordt in Nederland vooral gesproken als iets wat beschermd 
en versterkt moet worden. Figuur 2.1 brengt de belangrijkste bedreigingen in kaart: 
de verbanden van zich vrijwillig engagerende burgers komen in gedrang door een 
bemoeizuchtige staat, een oprukkende markt, verzakelijkende nonprofits en terug-
trekkende bewegingen van de burgers. 

De statelijke bemoeizucht komt naar voren in het opleggen van steeds meer 
regels en bepalingen door overheden, vaak in de vorm van subsidievoorwaarden 
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waaraan maatschappelijke organisaties moeten voldoen om aan publieke midde-
len te komen. De maatschappelijke organisaties worden met ‘gouden koorden’ aan 
de overheid gebonden en bureaucratiseren. Vanuit de markt bieden ondernemin-
gen commerciële alternatieven voor zelforganisatie van burgers en ze ondergraven 
de vrijwillige inzet door verspreiding van de berekenende voor-wat-hoort-wat-hou-
ding. Het belang van de polen ‘staat’ en ‘markt’ in de discussies over de bedreigin-
gen van de civil society verschilt afhankelijk van de situatie in Westerse landen. 
Stond in Nederland de ‘verstatelijking van het middenveld’ als dreiging of mis-
stand lang hoog op de agenda van de vrienden van de civil society, in de Verenigde 
Staten worden vooral de oprukkende markt en commercialisering als bedreigingen 
gezien (Barber 1995).

De derde grote pool is de gemeenschap, vooral belichaamd door gezinnen en 
gezinsvervangende samenlevingsvormen: daarin dreigen burgers zich terug te 
trekken, tv-kijkend aan het cocoonen, of in iets breder verband met ons-soort-
mensen afgeschermd in informele groepen. Als kleinere bron van bedreiging heb 
ik nonprofits toegevoegd. Dat is ongebruikelijk en ook wat provocatief. Als erf-
genamen van oud particulier vrijwillig initiatief presenteren woningcorporaties, 
zorginstellingen en scholen zichzelf liever als de grote jongens of economische 
infrastructuur van de civil society. Soms verschijnen ze ook zo zonder historische 

Figuur 2.1

De bedreigingen van de Nederlandse civil society
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toelichting, door uitsluiting van andere begrippen: ze zijn geen markt, geen over-
heid en geen deel van de informele sfeer, dus moeten ze wel civil society zijn. Het 
lijkt me echter gepaster ze vooral als combinaties van staat en markt te zien, die 
juist door hun historische gelieerdheid met de sfeer van de civil society een bedrei-
ging vormen: gefinancierd door de overheid en met managementideeën uit het 
bedrijfsleven bedreigen ze het vrijwillig engagement door verzakelijking en profes-
sionalisering. 

Tot zover in hoofdlijnen het idee van de civil society en de maatschappelijke dis-
cussie daarover in Nederland.2 Stappen we over naar het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven
We beperken ons hier tot het bedrijfsleven dat door doelstellingen of afkomst geli-
eerd is aan de civil society.3 In de marges van de civil society en met oriëntaties op 
haar organisaties en doelstellingen vinden we tegenwoordig verschillende soorten 
ondernemingen die iets ‘maatschappelijks’ hebben, namelijk maatschappelijk ver-
antwoorde ondernemingen, maatschappelijk betrokken ondernemingen en maat-
schappelijke ondernemingen zonder meer. 

Bij maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (mvo) gaat het om gewoon 
bedrijfsleven dat zichzelf sociaal en ecologisch hogere eisen stelt dan die zijn vast-
gelegd in wetten en andere verplichtingen. Tegenwoordig wordt daar vaak over 
gesproken in termen van het streven naar duurzaamheid of een langdurige balans 
tussen ‘profit, people and planet’. Dat streven moet ook maatschappelijk worden 
verantwoord door transparantie en actieve informatieverschaffing. De omschrij-
vingen en criteria verschillen verder, zoals ook blijkt uit andere hoofdstukken in 
deze bundel.

Maatschappelijk betrokken ondernemingen (mbo) kunnen worden gezien als 
een deelverzameling van mvo of als een volgende stap: de nadruk ligt hier op de 
bijdrage van de onderneming aan de directe omgeving. Terwijl het bij mvo vaak zal 
gaan om algemene en negatief geformuleerde eisen voor de interne bedrijfsvoering 
(geen onnodig afval, geen energieverspilling, geen kinderarbeid, ook niet bij toe-
leveranciers, etc.), gaat het hier om extern optreden, vaak positief geformuleerd in 
projecten (samenwerking met een buurtgroep, een bijdrage aan het opknappen van 
een pand, het inschakelen van langdurig werkloze jongeren, etc.). Het gaat bij mvo 

2 Met als kanttekening dat anno 2008 in beleidskringen het plaatje er inmiddels anders uitziet. 
In het eerder geschetste Wmo-perspectief van de zorgzame samenleving gaat het niet om de 
bedreigingen van maatschappelijk initiatief en zelfbestuur, maar om de vergroting van de vrij-
willige inzet voor hulpbehoevende medeburgers. In dit perspectief loopt de privésfeer vloeiend 
over in de civil society en komen overheid en markt vooral in beeld als ondersteunende en aan-
vullende voorzieningen voor dit zorgconglomeraat.

3 Dat betekent niet dat ‘gewone’, vrijwel uitsluitend op de markt gerichte ondernemingen irre-
levant zouden zijn. Integendeel: historisch en mentaal is er een sterke samenhang tussen 
markteconomie en civil society (Adloff 2005, Keane 2003 en 2005, Shils 1997). Dit bedrijfsleven 
behoeft echter geen algemene introductie zoals de civil society. 
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en mbo om ondernemingen die meer doen dan waartoe de wet ze verplicht en wat 
puur economisch rationeel zou zijn, althans op de korte termijn.4 

Bij maatschappelijke ondernemingen of ‘social enterprises’ als derde groep gaat 
het niet om regulier bedrijfsleven in de zin van winstgeoriënteerde organisaties.5 
Ze bestaan in verschillende gedaanten in ten minste twee tradities. Ten eerste is er 
de traditie van de ‘sociale economie’ in Italië en in Franstalige gebieden. Het gaat 
dan om alternatieve bedrijven die mensen met weinig kans op de reguliere arbeids-
markt en consumenten met weinig koopkrachtige vraag bedienen en vaak actief 
zijn in economisch zwakke gebieden en ook doelstellingen voor de lokale of regi-
onale gemeenschap hebben.6 Er is daarom wel een raakvlak met mbo, maar men 
komt als het ware van verschillende kanten. Maatschappelijk betrokken onderne-
mingen zijn vooral commerciële ondernemingen die het zich kunnen permitteren 
iets extra’s voor hun sociale omgeving te doen; maatschappelijke ondernemingen 
in de traditie van de sociale economie beginnen buiten de markt gemotiveerd door 
sociale doelstellingen en weten zich soms met succes in te vechten in de ‘gewone’ 
economie. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor coöperaties, die werden opgericht 
door partijen die zich alleen economisch niet of moeilijk konden handhaven (kleine 
boeren, kleine middenstand, armere consumenten) en vervolgens een plaats wisten 
te veroveren op de gewone markt (Rabo, Campina, Supercoop), en die zich daar 
thans met succes manifesteren, soms mede dankzij hun historische lokale en soci-
ale verankering. 

Ten tweede, en belangrijker in Nederland (alsook in de Verenigde Staten [Van Til 
2000; Edwards 2008]), zijn maatschappelijke ondernemingen als nieuwe ideolo-
gische en in de nabije toekomst wellicht ook juridische constructies voor nonprof-
its: particuliere ondernemingen met doelstellingen van algemeen belang en in de 
semipublieke dienstverlening, die eventuele winst niet uitkeren aan eigenaren en 

4 mvo/mbo worden vaak aan de man gebracht als een welbegrepen eigenbelang van onderne-
mingen op de wat langere termijn. Op dit verkoopargument valt echter wel wat af te dingen, 
zowel strategisch – de klandizie kan onverantwoord gedrag ook op korte termijn afstraffen en 
is in het superkapitalisme (Reich 2007) een langere termijn nog wel relevant? – als toch ook 
moreel – goed gedrag wordt op zijn minst niet beter omdat het in het eigen belang is.

5 Maatschappelijke onderneming kan echter ook worden gezien als een koepelbegrip voor mvo, 
mbo en andere maatschappelijk georiënteerde bedrijvigheid (ser 2005: 86). 

6 In het Europese netwerk ser (www.emes.net; de afkorting is ontleend aan het onderzoeksproject 
‘The emergence of social enterprises in Europe’ waarmee het begon) worden maatschappelijke 
ondernemingen gekenmerkt door ‘a) a continuous activity, producing and selling goods and/
or services; b) a high degree of autonomy; c) a significant level of economic risk; d) a minimum 
amount of paid work; e) an explicit aim to benefit the community; f ) an initiative launched by a 
group of citizens; g) decision-making power not based on capital ownership; h) a participatory 
nature, which involves the various parties affected by the activity; and i) limited profit distribu-
tion’ (Nyssens 2006: 5–6). Het concept wordt vaak als ‘Europees’ idee geplaatst tegenover het 
‘Amerikaanse’ idee van de nonprofit (waarvoor niet de eis wordt gesteld dat het van onderop is 
opgezet, maar wel een striktere eis geldt van het niet verdelen van winst; vgl. Evers en Laville 
2004). 
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aandeelhouders, maar gebruiken voor de organisatiedoelen. In Nederland gaat het 
vooral om afstammelingen van het oude (vaak verzuilde) particulier initiatief en 
om verzelfstandigde en op afstand geplaatste overheidsorganisaties. Te denken valt 
aan de bedrijvigheid in de zorg en maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs 
en de volkshuisvesting, de terreinen waaraan Nederland in een omvangrijk interna-
tionaal onderzoek zijn positie als land met de grootste (private) non-profitsector ter 
wereld te danken heeft (Burger en Dekker 2002). Van deze organisaties wordt meer 
ondernemerschap en zakelijkheid verwacht en vooral ook meer onafhankelijkheid 
van de overheid, met behoud van de verworvenheden van de publieke sector, zoals 
toegankelijkheid, rechtszekerheid en democratische controle (ser 2005).

De wens zakelijker te worden, meer ‘business-like’, kan op verschillende zaken 
betrekking hebben: rendementsdoelstellingen voor specifieke activiteiten (winst 
op de oliebollenverkoop van de sportclub, de rendabele exploitatie van de parkeer-
plaats bij het ziekenhuis, speciale cursussen voor de markt op een bijzondere onder-
wijsinstelling), meer resultaatgerichtheid en kostenbewustzijn in kernactiviteiten, 
een meer marktconforme beloning van medewerkers en vooral directieleden, een 
taal van producten, afnemers en rendement die de hele organisatie doordringt. De 
verschillende betekenissen lopen soms door elkaar heen en ze zullen elkaar in de 
praktijk versterken, waarschijnlijk ten koste van oorspronkelijke idealen van soli-
dariteit, democratisering en burgerschap (Eikenberry en Kluver 2004).

In een publicatie van het Wetenschappelijk Instituut van het cda over maat-
schappelijke ondernemingen worden aan hen wel de nodige civil-societykenmerken 
toegedicht: ‘Zij [maatschappelijke ondernemingen] zorgen voor sociale bindingen, 
moedigen altruïsme aan en versterken de maatschappelijke verantwoordelijk-
heid op domeinen die noch door de markt, noch door de overheid moeten worden 
gedomineerd. Ook bieden zij mensen de mogelijkheid om hun vrijheidsrechten te 
verwerkelijken’ (cda 2005: 26). Dat is wel erg veel idealisme als men denkt aan top-
salarissen in kringen van de non-profitorganisaties die zich graag van het etiket 
‘maatschappelijke onderneming’ voorzien (woningcorporaties, zorginstellingen). 
Ten onrechte worden hier min of meer aannemelijke voordelen van vrijwillige initi-
atieven van burgers toegedicht aan professionele marktgerichte organisaties.

Vergeten we de misplaatste civil-societyretoriek van altruïsme, vrijwilligheid en 
sociaal kapitaal, dan blijft er voor maatschappelijke ondernemingen nog altijd het 
klassieke economische nonprofit-vertrouwensargument. Het idee is dat in gevallen 
van ongelijke informatie (de oncontroleerbare diagnose van een arts) en afhanke-
lijke derden (je kind op school, je moeder in een verpleeghuis) consumenten geneigd 
zullen zijn non-profits meer te vertrouwen dan for-profits. De laatste zouden door 
het winstmotief gedreven allicht te veel doen (een onnodige operatie voor meer 
inkomsten) of juist te weinig (onvoldoende personeelsinzet om geld te besparen). 
De non-profitaanbieders zouden niet geleid worden door dergelijke motieven en 
meer uitsluitend door professionele overwegingen of een zorgend arbeidsethos. 
Ik betwijfel of veel burgers zich nog door dergelijke ideeën laten leiden. Wordt ver-
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trouwen niet veeleer gegenereerd door de geloofwaardigheid van professionals 
en de overtuiging dat hun handelen voldoende wordt afgeschermd van managers, 
aandeelhouders en organisatiebelangen? Misschien is nonprofit nog steeds wel een 
pré. Kwesties als die van de topsalarissen zullen echter zeker wantrouwen hebben 
gewekt. Praatjes over maatschappelijke doelen zullen dat niet temperen, maar 
eerder doen omslaan in cynisme (‘dan nog liever een echte ondernemer, die ervoor 
uitkomt dat hij geld wil verdienen’). Voor Nederlandse maatschappelijke onderne-
mingen, veelal werkzaam in de reguliere dienstverlening, is imago en ‘consumen-
tenvertrouwen’ van het grote publiek van belang. Elders in Europa, in de économie 
sociale in België en Frankrijk, bij de partnerships voor de heropleving van de lokale 
economie in Groot-Brittannië en rond de vorming van nieuwe hybride organisaties 
in de maatschappelijke dienstverlening in Duitsland, gaat het bij maatschappelijke 
ondernemingen eerder om nieuwe initiatieven waarbij lokale verankering en zelf-
organisatie van specifieke groepen van belang zijn (Evers en Laville 2004).

Vanuit het perspectief van het publiek
We hebben het nu gehad over de civil society en over ondernemingen. Alvorens 
verder te gaan over de veranderende verhoudingen tussen beide is het aardig om te 
bezien hoe het publiek er tegenover staat. Daarvoor gebruik ik allereerst een vra-
genbatterij voor de meting van institutioneel vertrouwen uit een enquête van de 
Eurobarometer, een eu-breed bevolkingsonderzoek. Voor een vijftiental instituties 
wordt gevraagd of men er ‘eerder wel of geen vertrouwen’ in heeft. Er wordt niet 
toegelicht wat met vertrouwen wordt bedoeld en waarschijnlijk zal het begrip ver-
schillende associaties oproepen voor verschillende instituties, maar voor globale 
vergelijking van imago’s lijkt de vraag geschikt. Uit de beschikbare rij nemen we 
grote ondernemingen en liefdadigheidsinstellingen. In figuur 2.2 is het gemiddelde 
vertrouwen in beide soorten instellingen vermeld voor de huidige 27 eu-lidstaten. 
In de bijlage van dit hoofdstuk zijn de vertrouwenscijfers vermeld en toegelicht. 
Alle landen bevinden zich boven de diagonaal, daar waar de liefdadigheidsinstel-
lingen meer vertrouwd worden dan de grote ondernemingen. In Bulgarije wordt 
nog geen 20% vertrouwen in grote ondernemingen gecombineerd met meer dan 
30% vertrouwen in liefdadigheidsinstellingen; in Malta zo’n 60% vertrouwen in 
grote ondernemingen met zo’n 90% vertrouwen in liefdadigheidsinstellingen. 
Nederland heeft na Malta het grootste vertrouwen in liefdadigheidsinstellingen 
en na Malta, Denemarken, België en Estland het grootste vertrouwen in grote 
ondernemingen. De nationale niveaus van vertrouwen in deze en andere instituties 
hangen onderling positief samen (zie noot 1). 

Kijken we verder naar vertrouwen in instituties en verwachtingen van het bedrijfs-
leven in de publieke opinie in Nederland. Daarvoor maak ik gebruik van gegevens 
van de internetenquête ‘21minuten’ van 2007. Daarvoor werd geen representatieve 
steekproef uit de bevolking benaderd, maar meldden respondenten zichzelf aan. 
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Ze blijken gemiddeld meer dan andere mensen geïnteresseerd te zijn in politieke 
en economische onderwerpen en zullen ook anderszins wel afwijken. Daarom zijn 
de data niet geschikt om een betrouwbare schatting te geven van wat de gemid-
delde Nederlander vindt, maar ze kunnen, zeker na enige corrigerende herweging, 
wel een indruk geven van verschillen tussen bevolkingsgroepen en van de relatieve 
populariteit van vergelijkbare opvattingen.7

Tabel 2.1 gaat over verwachtingen van het publiek van de bijdrage van diverse 
partijen aan de verbetering van de maatschappij. De partijen staan in de volgorde 
van afnemend vertrouwen. Bovenaan staan ngo’s, organisaties die bij uitstek tot 
de civil society worden gerekend, op afstand gevolgd door vakbonden, regering, 
overheid en ‘burgers zelf’. Daarna komen politieke partijen, bedrijven en werk-
geversorganisaties; hekkensluiters zijn kerken en andere religieuze instellingen. 

7 De hier gebruikte data zijn door herweging representatiever gemaakt voor een aantal soci-
aaldemografische gegevens, internetgebruik, stemgedrag in 2006 en een aantal houdingen 
(McKinsey 2007: 13–15). Dat alles biedt geen garanties voor de representativiteit van de hier 
gepresenteerde opvattingen, maar verondersteld mag wel worden dat de verhoudingen tussen 
voorkeuren en tussen groepen redelijk benaderd worden. 

Figuur 2.2 

Combinaties van vertrouwen in grote ondernemingen en liefdadigheidsinstellingena

a  Percentages ‘eerder wel vertrouwen’ (in plaats van ‘eerder geen vertrouwen’ en ‘weet 
niet’) van de bevolking van 15 jaar en ouder in de 27 lidstaten (zie de bijlagetabel voor de 
landcodes)

Bron: Eurobarometer 64.2 (najaar 2005)
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Deze organisaties en vakbonden worden in Nederland doorgaans ook tot de civil 
society gerekend, in mindere mate geldt dat voor politieke partijen en werkge-
versorganisaties. Het is in ieder geval niet zo dat alles wat riekt naar civil society 
bovenaan staat en bedrijven onderaan bungelen. De extreme posities van ngo’s 
en religieuze organisaties zien we terug in alle sociaal-economische groepen. Niet 
echt verrassend is dat over bedrijven relatief gunstig wordt gedacht door zelfstan-
digen en relatief ongunstig door werklozen en arbeidsongeschikten. 

Tabel 2.1
Vertrouwen in instituten en personen voor de verbetering van de samenlevinga

sociaal-economische positie

 allen
scholier/ 

student
zelfstan-

dige

werkne-
mer 

markt

werkne-
mer col-
lectieve 

sector

werkloze/ 
arbeids-

onge-
schikte

huismens/ 
gepensio-

neerde
NGO’s (organisaties 
onafhankelijk van de 
overheid) 65 76 64 65 70 60 57
Vakbonden 56 65 42 58 63 54 50
Regering 54 60 56 54 61 39 55
Overheid 54 62 53 54 62 40 51
Burgers zelf 54 56 56 55 58 50 51
Politieke partijen 48 58 47 48 53 37 44
Bedrijven 45 45 55 47 42 33 40
Werkgeversorganisa-
ties (bv. VNO-NCW) 44 52 47 45 44 33 39
Kerken/religieuze 
instellingen 35 35 38 33 39 26 39

a In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de volgende instituten/personen een goede bijdrage 
leveren aan het verbeteren van de Nederlandse samenleving? % ‘een beetje’ en ‘veel’ in plaats van 
‘geen’ en ‘weinig’ vertrouwen en ‘neutraal’; geplaatst in de volgorde van afnemend vertrouwen.

Bron: 21minuten 2007; n= ± 90.000; gewogen resultaten

Wat zou het bedrijfsleven moeten doen in de ogen van het Nederlandse publiek? 
Blijkens tabel 2.2 vooral zorgen voor behoud van arbeidsplaatsen en bescherming 
van het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat ook hoog geno-
teerd, aanzienlijk hoger dan het actiever ondersteunen van goede doelen (dat als 
deel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid gezien kan worden: zie hoofd-
stuk 5). Met uitzondering van het opzetten van opleidingen worden alle taken voor 
het bedrijfsleven door een meerderheid onderschreven. Zelfstandigen zijn over de 
hele linie gematigder in hun verlangens. Ook deze groep geeft echter niet systema-
tisch voorrang aan zaken die meer in het belang van de ondernemingen zijn. De 
zelfstandigen zijn aanzienlijk terughoudender bij het geven van meer inspraak aan 
werknemers, maar verder is de verscheidenheid in opvattingen betrekkelijk gering. 
Het bedrijfsleven moet veel.
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Tabel 2.2
Wensen ten aanzien van het Nederlandse bedrijfslevena

sociaal-economische positie

 allen

scho-
lier/ 

student
zelfstan-

dige

werkne-
mer 

markt

werkne-
mer col-
lectieve 

sector

werk-
loze/ 

arbeids-
onge-

schikte

huis-
mens/ 

gepensi-
oneerde

Er meer voor zou 
moeten zorgen dat 
in Nederland banen 
behouden blijven 82 71 62 84 86 91 86
Meer zorg zou moeten 
dragen voor het milieu 81 91 70 80 85 84 81
Meer maatschappe-
lijk verantwoord zou 
moeten ondernemen 77 81 64 77 85 83 74
Werknemers meer 
kansen zou moeten 
geven om een opleiding 
te volgen 74 79 62 73 74 84 78
Werknemers meer 
zou moeten helpen 
om gezond te eten en 
genoeg te bewegen 60 66 52 61 61 61 58
Werknemers meer 
inspraak zou moeten 
geven in het beleid 59 57 36 62 61 75 59
Meer mogelijkheden 
voor kinderopvang zou 
moeten creëren 57 57 46 58 62 64 53
Actiever goede doelen 
zou moeten ondersteu-
nen 52 63 43 51 58 55 49
Een opleiding of uni-
versiteit zou moeten 
opzetten 39 35 41 38 35 50 42

a ‘Vindt u dat het Nederlandse bedrijfsleven…’: % ‘ja’ in plaats van ‘nee’ en ‘het bedrijfsleven doet 
hier al voldoende aan’; geplaatst in de volgorde van afnemende steun.

Bron: 21minuten 2007; n= ± 23.000; gewogen resultaten

Samenvattend hoopt het publiek wel dat bedrijven vrijwillig bijdragen aan de 
samenleving (milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goede doelen 
in tabel 2.2), maar ziet men ze toch niet bij uitstek als maatschappijverbeteraars 
(tabel 2.1).

Vermenging en vervaging
Eerder gaf ik bewegingen van bedrijven tussen civil society en markt aan: maat-
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schappelijk verantwoorde en betrokken ondernemingen op weg van de markt naar 
de civil society en omgekeerd maatschappelijke ondernemingen op weg van de civil 
society naar de markt. In deze paragraaf wil ik kort enkele verschijnselen belich-
ten die duiden op een vermenging van rollen en rationaliteiten van civil society en 
bedrijfsleven en op een vervaging van de grenzen tussen beide sferen.

Ten eerste is het ontstaan van gemengde organisatietypes van belang. Er ont-
wikkelen zich ‘hybriden’ (Dees en Anderson 2003, Brandsen et al. 2006) waarin 
commerciële en non-profitactiviteiten worden gecombineerd en sprake is van een 
gelijktijdige oriëntatie op koopkrachtige vraag en sociale taken. In Nederland gaat 
het hier vooral om voormalige instellingen van onverzuild burgerlijk en verzuild 
particulier initiatief, die zich in het kader van de naoorlogse verzorgingsstaat 
gesubsidieerd, professionaliserend en fuserend ontwikkelden tot maatschap-
pelijke dienstverleners. Door verzelfstandiging tegenover overheden, het streven 
naar meer klantgerichtheid en andere processen van marktwerking zijn ze nieuwe 
activiteiten gaan ontplooien, waarvan een deel commercieel is. Te denken valt aan 
onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Omgekeerd gaan commerciële 
partijen zich bewegen op traditionele non-profitterreinen (verzekeraars, consul-
tants) en accepteren ze binnen hun organisaties onderdelen die geen winstmakers 
zijn maar primair maatschappelijke doelen hebben. 

Ten tweede is er de veralgemenisering van het ideaal van ondernemerschap. 
Ondernemend gedrag heeft uiteenlopende associaties: in plaats van afwachtend, 
bureaucratisch, op de overheid gericht en soms amateuristisch is het innovatief, 
risiconemend, klantgericht en bedrijfsmatig. Het is niet zelden al dat moois tege-
lijkertijd. De koppeling van ondernemerschap met financieel gewin wordt minder 
vanzelfsprekend, die met je-eigen-baas-zijn sterker. ‘Everyone a businessperson, 
some in nonprofits’ (Van Til 2000: 111) . Ondernemerschap is het overal toepasbare 
ideaal geworden. Initiatief en innovatie waren overigens altijd al professionele ide-
alen en het professionele ‘ondernemerschap’ binnen nonprofits kan op gespannen 
voet staan met het bedrijfsmatige ondernemerschap aan de top van organisaties.

Ten derde verdient de civil society binnen bedrijven aandacht. Bij toenemende 
kennisintensiteit en complexiteit is er over de hele linie ook in het bedrijfsleven 
een groeiend belang van vrijwillige binding aan organisatiedoelen, van vrijwillige 
samenwerking en van vrijwillig initiatief. Overtuigingskracht wordt belangrijker 
dan formele zeggenschap. Voor de civil society kenmerkende associatieve coördi-
natiemechanismen worden belangrijker binnen de kerninstituties van de markt-
coördinatie (al of niet geordend en gefrustreerd door een statelijk geïnspireerde 
plannings- en verantwoordingsbureaucratie). Wat minder abstract, maar minstens 
zo belangrijk is het simpele gegeven dat in bedrijven mensen dagelijks samenwer-
ken. Daaraan besteedt Cynthia Estlund (2003) uitgebreid aandacht in haar boek 
Working Together, een zinspeling op Bowling Alone van Robert Putnam (2000), dat als 
ondertitel heeft How Workplace Bonds Strengthen a Diverse Democracy. Voor de overgrote 
meerderheid van mensen is de werkplek (of eerder het onderwijsinstituut en veel 
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later soms de zorginstelling) veel belangrijker dan een vereniging of ander vrijwil-
lig vrijetijdsverband om te leren omgaan met niet-verwante medeburgers, gemeen-
schappelijke belangen te onderkennen, vertrouwensrelaties te ontwikkelen, te 
praten over maatschappelijke problemen en eventueel de politiek. In het betaalde 
werk vinden mensen het ‘…necessary to get along and get things done with others 
with whom they would not otherwise choose to associate’ (Estlund 2003: 103–4). 
Verenigingen kunnen daar niet tegenop, niet qua ervaren dwang om er samen uit 
te komen en ook niet qua tijdsinvestering en diversiteit.

Ten vierde kan het politiek consumentisme of consumentenactivisme (Miche-
letti 2003) worden genoemd. In de plaats van vrijwillige verbanden die in het mid-
denveld politieke activiteiten ontplooien, worden individuen actief (niet zelden via 
internet) om in hun consumentenrol actief te zijn. Dat hoeft niet expliciet met poli-
tieke en maatschappelijke doeleinden te zijn. Het kan ook gaan om de persoonlijke 
veiligheid of gezondheid, maar om redenen van effectiviteit dwingt het persoon-
lijke belang tot collectivering en communicatie en dat brengt de actieve consument 
in de sfeer van de civil society. Consumentenactivisme is een manifestatie van de 
‘moralisering van de markten’ (Stehr 2007; vgl. Shamir 2008) die in veel bredere zin 
gaande is: het idee van de markt, waar vanuit directe economische nood en mate-
riële behoefte wordt gehandeld, is achterhaald; het gaat bij koop en verkoop steeds 
meer ook om zaken als angsten, schuldgevoelens en overwegingen van eerlijkheid, 
authenticiteit, exclusiviteit, solidariteit en duurzaamheid. Dat alles haalt economi-
sche transacties uit de sfeer van uitsluitend nuttigheidsoverwegingen en ethische 
onverschilligheid. Ze moraliseren, maar niet noodzakelijkerwijs in een ‘progres-
sieve’ richting van maatschappelijk verantwoord produceren en consumeren. 

Ten vijfde en tot slot is er het belang van commerciële instellingen voor de lokale 
gemeenschapsvorming en de ontmoeting van elkaar onbekende burgers met 
dezelfde interesses. Lewis en Bridger (2000: 121 e.v.) signaleren in Amerika ‘the rise 
of third places’ om tegemoet te komen aan de behoefte van ‘Nieuwe Consumen-
ten’ aan plekken om relatieve onbekenden met gemeenschappelijke interesses te 
ontmoeten. Dat kan niet meer in shopping malls, waar alles wordt onderworpen aan 
de veiligheidseisen van grootschalige commercie, langdurig verblijf wordt ontmoe-
digd en een gewoon gesprek onmogelijk wordt gemaakt door continue muzak.

‘As a result of these gradual but accelerating changes, a majority of the urban 
young now have only the haziest concept of the public ‘sphere’. The idea of being 
able to inhabit a ‘third place’, which is neither home nor work, neither comple-
tely private nor entirely public, is one that holds great appeal for many New Con-
sumers, providing that they can be provided with an authentic reason for being 
there’ (Lewis en Bridger 2000: 122).

Als voorbeelden noemen deze auteurs de gelegenheden om te lezen en te praten 
bij de boekhandels Barnes & Noble en Borders en de koffieketen Starbucks.8 Dat 

8 Op het eerste gezicht verwant, maar echt anders is de Griekse taverna die Keane (2003: 79–80) 
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zullen niet meteen lokale centra voor burgerlijk engagement worden, maar er is 
ook geen reden om aan te nemen dat ze voor lichtere vormen van vrijwillig associë-
ren minder relevant zijn dan verenigingen van de civil society.

De hier aangestipte verschijnselen duiden op een vervaging van de grenzen van 
de civil society richting bedrijfsleven. Vergelijkbare ontwikkelingen van een ‘oplos-
sing van de civil society’ (Dekker 2002) zijn er richting staat en informele sfeer. 
Samen geven ze aanleiding om het plaatje van bedreigingen en fronten in figuur 
2.1 te wijzigen in een plaatje met vermengende en overbruggende initiatieven en 
organisaties, weergegeven in figuur 2.3. In de volgende hoofdstukken wordt een 
aantal daarvan behandeld.

Of toch maar wat afstand houden?
Men kan verschillende waarderingen hebben voor de vervagende grenzen rond 
de civil society en de vermenging van de haar kenmerkende vrijwillige associatie 
met coördinatiemechanismen en handelingsperspectieven uit andere sferen, hier 
met name de markt/economische sfeer met zijn afstemming door vraag en aanbod 
en streven naar winst. Dat heeft positieve kanten en kansen. De materiële basis 

opvoert als mengvorm van markt en civil society. Daar gaat het om het nog niet gescheiden zijn 
van beide sferen, bij Barnes & Noble, Borders en Starbucks gaat het om de herontwikkeling van 
iets civil-societyachtigs als strategie om de positie op de consumentenmarkt te versterken. 

Figuur 2.3

De vervaging van de Nederlandse civil society

Bron:

nonprofits

gemeenschap

marktstaat
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van de civil society
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partnerschappen

maatschappelijk
verantwoord ondernemen

maatschappelijk
ondernemen
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van vrijwillige verbanden kan worden verstevigd, de doelgerichtheid en efficiën-
tie kunnen toenemen, door verzakelijking en meer klantgerichtheid kan de zelf-
voldaanheid van het verenigingswezen worden verminderd en de openheid voor 
nieuwe bevolkingsgroepen en hun maatschappelijke behoeften worden vergoot. Er 
zijn echter ook negatieve kanten en gevaren. Vrijwillig commitment wordt minder 
vanzelfsprekend, de verbanden van de civil society verliezen hun eigen karakter en 
worden onherkenbaar, hun onderlinge relaties verzwakken. Wat abstracter kan 
men in de vermengingen tussen civil society en bedrijfsleven de vermaatschappe-
lijking van het kapitalisme zien of juist de totale vermarkting van de maatschappij. 
In een tijd van groot enthousiasme over de vrijemarkteconomie en ondernemer-
schap, en ook wel een beetje als een tegengeluid bij de positieve grondtoon van deze 
publicatie, wil ik tot slot van dit hoofdstuk vooral aan de beperkingen, risico’s en 
gevaren aandacht schenken.

Opgemerkt kan dan worden dat de feitelijke ontwikkeling van ‘sociale ver-
antwoordelijkheid’ en ‘burgerschap’ in het bedrijfsleven gemakkelijk wordt 
overdreven. Mooie projecten gaan, ook binnen dezelfde onderneming, gepaard 
met regulier verzet tegen nieuwe verplichtingen en belastingen om het milieu te 
beschermen of sociale omstandigheden te verbeteren. Dat kan waarschijnlijk vaak 
niet anders voor de individuele ondernemingen, willen zij groeien en bloeien of 
zelfs maar overleven, maar het is wel verstandig om zich niet door de bedrijfspre-
sentaties van sociale verantwoordelijkheid te laten verblinden. Het helpt wellicht 
om zich af te vragen of we er niet te graag in willen geloven om ons als consumen-
ten, als klanten van de betreffende bedrijven, wat geruster te voelen. Dat laatste 
geeft Robert Reich, die in hoofdstuk 1 al uitgebreid werd aangehaald, in overwe-
ging. Hij brengt nog iets anders naar voren en dat is de vrijblijvendheid van het stre-
ven van bedrijven naar meer sociale verantwoordelijkheid: ‘Most of this is earnest. 
Much of it is sincere. Some of it has a positive impact. But almost all has occurred 
outside the democratic process. Almost none has changed the rules of the game’ 
(Reich 2007: 168). Een verandering van de spelregels door democratische dwang is 
ook onwaarschijnlijk. Volgens Reich is er een verband tussen een afnemend ver-
trouwen in de democratie en de toenemende populariteit van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Omdat we niet meer geloven in het collectieve vermogen 
van burgers om hun samenleving en toekomst gestalte te geven, gaan we maar uit 
van een marktmodel en vertrouwen we op de resultante van vrijwillige individuele 
beslissingen. Het ongeloof in de politiek, de afkeer van dwang en de weerzin van 
bureaucratie vormen een begrijpelijke achtergrond van de positieve oriëntatie op 
het bedrijfsleven van de kant van organisaties van de civil society (nog afgezien van 
hun hoop op meer en makkelijker verkrijgbaar geld).

Burgers zullen zich tegenwoordig ook eerder als kritische klant, bewuste spaar-
der of aandeelhouder, donateur van goede doelen en soms ook ‘accidental acti-
vist’ om de maatschappij bekommeren dan dat zij zich nog samen met anderen 
vergaderend en onderhandelend een weg door de instituties banen om te komen 
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tot structurele veranderingen (het woord alleen al). Deze individualisering van het 
politieke burgerschap sluit naadloos aan op de toekenning van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid aan ondernemingen.

De internalisering van morele overwegingen in het handelen van ondernemin-
gen en van andere economische marktpartijen betekent echter ook een economi-
sering van de moraal (Shamir 2008). Collectieve belangen en waarden leggen niet 
van buitenaf via gezaghebbende politieke beslissingen of publieke druk van groe-
pen in de civil society grenzen op aan de economische rationaliteit, maar worden 
onderdeel van individuele kosten–batenanalyses. Dat past in de markt als ideale 
sociale orde en delegitimeert andere vormen van maatschappelijke coördinatie en 
regulering (vgl. Edwards 2008).

Hiermee verbonden is de idealisering van ondernemerschap, niet alleen in de 
economie, maar ook daarbuiten. ‘Actief burgerschap’ is in zekere zin de veralgeme-
nisering van ondernemerschap in de civil society: actieve burgers zijn risicovrien-
delijk, nemen hun verantwoordelijkheden en doen geen beroep op het collectief. 
Afhankelijkheid is slecht. Het overdreven ondernemerschapsideaal diskwalificeert 
mensen in een afhankelijke positie, maakt zorg verdacht omdat ze meer is dan 
‘mensen helpen zichzelf te helpen’, en draagt bij aan de maatschappelijke onder-
waardering van reflectie en contemplatie.

De feitelijke beperkingen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in het 
bedrijfsleven, de zichzelf vervullende profetie van een afkalvende politieke demo-
cratie, de risico’s van de vermenging van markt en moraal, en de gevaren van de ide-
alisering van het ondernemerschap – dit alles pleit voor een civil-societysfeer met 
maatschappelijke organisaties die een beetje afstand tot het bedrijfsleven weten te 
houden. Er is meer dan ooit behoefte aan organisaties die vrijwillig associëren als 
kern van hun bestaan hebben, inefficiënt mogen opereren, onzakelijke waarden 
centraal kunnen stellen, en desgewenst in alle vrijheid kritiek kunnen leveren op 
bedrijven en zich richten op de grote politiek.
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Bijlage

De bijlagetabel toont vertrouwen in grote ondernemingen, in drie organisaties van 
de civil society en in het belangrijkste parlementaire orgaan (in Nederland de Tweede 
Kamer). De cijfers zijn ontleend aan een Eurobarometer van 2005; na 2005 is in deze 
enquête niet meer naar liefdadigheidsorganisaties gevraagd. Overigens is in de 
Engelse moedervragenlijst sprake van ‘charitable or voluntary organisations’. De ver-
talingen daarvan zullen meer uiteenlopen dan voor ‘big companies’. Voor Nederland 
is het een beetje raar type, maar waarschijnlijk is het toch wel de beste representant 
van de civil society. Het nationale niveau van vertrouwen in grote ondernemingen 
correleert met dat van vertrouwen in liefdadigheidsinstellingen (r = 0,50) en ook in 
vakbonden (0,55) en het parlement (0,41), maar niet of nauwelijks in kerken (0,19).

Bijlagetabel
‘Eerder wel vertrouwen’ in diverse instituties in procenten van allen; in volgorde van vertrouwen in grote 
ondernemingen

land code
grote

ondernemingen
liefdadigheids-

instellingen kerken
vakbon-

den
parle-
ment

Malta mt 56 89 78 43 54
Denemarken dk 53 67 76 57 75
België be 51 73 44 48 50
Estland ee 48 72 35 50 49
Nederland nl 46 77 46 62 51
Tsjechië cz 44 63 28 37 17
Letland lv 44 61 45 37 26
Italië it 43 62 59 40 39
Slovenië si 40 45 39 38 34
Portugal pt 39 61 56 40 44
Luxemburg lu 38 71 42 53 70
Finland fi 36 59 70 59 64
Spanje es 35 65 40 41 44
Zweden se 34 62 28 42 51
Frankrijk fr 34 76 37 32 29
Oostenrijk at 34 65 53 54 52
Slowakije sk 32 55 48 29 21
Cyprus cy 30 69 61 44 60
Roemenië ro 31 50 83 29 24
Ierland ie 30 69 36 50 43
Verenigd Koninkrijk uk 29 75 44 44 37
Litouwen lt 29 56 56 32 20
Hongarije hu 28 59 47 22 28
Duitsland de 25 69 51 38 37
Polen pl 25 67 56 27 12
Griekenland el 24 61 50 42 57
Bulgarije bg 18 34 34 14 22
gemiddeld 36 64 50 41 41

Bron: Eurobarometer 64.2 (najaar 2005); gewogen resultaten.
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3 Zijn bedrijven welkom in Club CS? Een tijdsbeeld

Henk Kinds

Introductie
Het is effectief als bedrijven samen met maatschappelijke organisaties optrekken 
bij de aanpak van samenlevingsvraagstukken. Dat staat in dit hoofdstuk niet ter 
discussie. Samen met ondernemingen kunnen organisaties in de civil society een 
breder draagvlak en meer capaciteiten en competenties organiseren, en efficiëntere 
oplossingen realiseren voor de problemen waarvoor zij zich inzetten. Stel u voor 
dat bedrijven 10% gaan bijdragen aan de aanpak van het grootste sociale vraagstuk 
in ons land. Zij gaan vrijwilligers uit hun midden leveren om als coaches en men-
toren te fungeren voor 50.000 van de meest kansarme mensen in de samenleving. 
In het project ‘De sociale agenda’ (www.socialeagenda.nl) wordt mentoring van de 
500.000 mensen aan de onderkant van de samenleving als meest effectieve oplos-
sing gekozen door duizenden Nederlanders. Het bovenstaande is een realistisch 
voorstel. Op dit moment zijn er naar schatting al enkele duizenden medewerkers 
van bedrijven op deze wijze actief. En op initiatief van de fondsen Stichting doen 
en het SkanFonds wordt onder aanvoering van kpmg met het programma coach2b 
getracht dit aantal in enkele jaren tijd te verveelvoudigen (Kinds 2007a).1

De vraag die in dit hoofdstuk gesteld wordt, is of bedrijven die vrijwillig ver-
bindingen aangaan met partners in de samenleving met als doel bij te dragen aan 
de oplossing van bepaalde maatschappelijke vraagstukken, ook welkom zijn bij de 
club; welkom binnen de civil-societygemeenschap, niet alleen als gast, maar ook 
als partner of zelfs mede-eigenaar. Bedrijven beschouwen zichzelf als goede buur 
(Rutgers van der Loeff 1999) terdege als deel van de civil society in brede zin. De 
term corporate citizen, zoals ondernemingen hun maatschappelijk betrokken rol in 
het Engelse taalgebied vaak noemen, geeft dit treffend weer. Ditzelfde begrip wordt 
overigens ook in het Duitse taalgebied gebruikt.2 In Nederland praten we dan over 

1 De voorbeelden en ervaringen in dit hoofdstuk komen uit de praktijk van de auteur als 
opbouwwerker–ondernemer in training, advisering en matchmaking in maatschappelijke 
betrokkenheid en nieuwe sociale partnerschappen voor bedrijven, openbaar bestuur en bur-
gerorganisaties. De auteur is sinds 1994 met zijn bedrijf Community Partnership Consultants 
(cpc) pionier in de ontwikkeling van maatschappelijk betrokken ondernemen. In 2007–2008 
coördineert cpc ondermeer Goede Zaken, coach2b en de introductie van de Beursvloeren in 
Duitsland. cpc is partner van mvo Nederland en van engage, de internationale campagne 
voor corporate community involvement.

2 ‘Corporate Citizenship (cc), hierzulande als bürgerschaftliches Engagement von Unterneh-
men übersetzt, ist die Bündelung aller Aktivitäten eines Unternehmens im Gemeinwesen und 
deren strategische Ausrichtung auf übergeordnete Unternehmensziele’ (Dresewski 2004: 13).
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maatschappelijk betrokken ondernemen. Belangrijke kenmerken van de civil soci-
ety, namelijk de vrijwillige en actieve inzet vanuit het lokale omgevingsbeleid, staan 
hierbij centraal. In dit hoofdstuk beperken we ons tot de Nederlandse civil society, 
omdat deze wat betreft de toegankelijkheid van de non-profitorganisaties uitzon-
derlijk is vergeleken met internationale trends. Behalve in de genoemde landen 
ontwikkelt de internationale samenwerking tussen bedrijven, non-profitorganisa-
ties en overheidsinstanties zich namelijk verhoudingsgewijs sterker, en met name 
initiatieven zoals het Global Compact en de Millennium Development Goals van de Ver-
enigde Naties hebben hierbij een stimulerende rol. Kenmerkend is trouwens dat de 
Nederlandse ngo’s die zich verenigd hebben in het mvo Platform geen appèl doen 
op het bedrijfsleven zich in te zetten voor de sociale vraagstukken in de Neder-
landse samenleving. Peter Gortzak, vicevoorzitter van het fnv, lidorganisatie van 
het mvo Platform, stelde in de voorbereiding van een discussie met kpmg: 

‘Als bedrijven hun personeel stimuleren vrijwilligerswerk te doen, is dat mooi. 
Het is goed als ondernemingen het goede willen doen. Dat is niets nieuws. [...] 
Je moet je wel de vraag stellen, wat is het oogmerk van de werkgever? Je moet 
een bedrijf beoordelen op zijn core business, niet op z’n bijdrage aan goede 
doelen. Ik weet dat een bedrijf als kpmg veel doet aan corporate citizenship, dat 
is prachtig, maar het bedrijf heeft ook een sustainability-afdeling, dus is het ook 
goede pr. Er zit ook een stukje eigenbelang in. Het is een trend. Burgerschap 
op de werkvloer is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid die zich per 
individu laat vertalen. Aan de ene kant ben ik sceptisch, aan de andere kant vind 
ik dat ook jammer’ (de Volkskrant, 15 november 2007).

Het in dit hoofdstuk geopperde discussiepunt is dat het zelfbeeld van bedrijven – 
wij willen een goede buur zijn – niet automatisch een hartelijk welkom in Club cs 
betekent. Jan van den Herik, directeur corporate social responsibility van kpmg Neder-
land, verwoordde in hetzelfde artikel dit zelfbeeld, inclusief het eigenbelang, als 
volgt:

‘kpmg is een krachtig en florerend bedrijf en heeft daarom de morele plicht iets 
terug te doen voor de samenleving. Door de complexiteit van onze samenleving 
kunnen overheid en maatschappelijk middenveld de sociale problemen niet 
meer oplossen. Ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is pure noodzaak gewor-
den. […] Bedrijven hebben er diverse belangen bij. […] Je wordt een bedrijf met 
gevoel voor de samenleving om zich heen. Voor een dienstverlenend bedrijf als 
kpmg is dat essentieel.’

De toegang tot de club blijkt exclusiever dan door het bedrijfsleven gedacht. Non-
profitorganisaties worden in Nederland door financiers en opdrachtgevers ook niet 
afgerekend of uitgedaagd op de mate waarin zij in staat zijn samen te werken met 
for-profitorganisaties.3

3 Dit in tegenstelling tot Angelsaksische landen, waar bij aanbestedingen vanuit de overheid 
of fondsen regelmatig gevraagd wordt aan te tonen dat men in staat is tot een crosssectorale 
samenwerking.
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Waarom bedrijven wel in Club CS willen, maar toch buiten de deur blijven staan
De studie De sociale fabriek maakt vanuit het bedrijfsleven inzichtelijk hoe de opkomst 
van de professionalisering van sociale voorzieningen bijgedragen heeft aan de 
afbouw van bedrijfsvoorzieningen en aan de contacten met het maatschappelijk 
middenveld. Dit onderzoek van Sjef Stoop (1992) naar 100 jaar sociale politiek van 
Philips, Bayer en Hoogovens onderzoekt de inzet van bedrijven als actoren in het 
maatschappelijk systeem. Het geeft ook een overzicht van de ontwikkeling van de 
bedrijfsgebonden sociale voorzieningen die deze ondernemingen vanaf het einde 
van de negentiende eeuw ongeveer honderd jaar hebben onderhouden. Stoop (1992: 
8) hanteert in navolging van Titmuss de term occupational welfare, naast de meer 
door de staat beheerste social welfare en fiscal welfare. In het kader van onze stelling is 
het interessant te kijken naar de redenen die Stoop noemt voor de afbouw van deze 
voorzieningen en de beëindiging van de maatschappelijke inzet, die met name in 
de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden:

‘De expansie van de verzorgingsstaat heeft de sociale bedrijfspolitiek niet 
slechts beïnvloed door een beperkt aantal bedrijfsvoorzieningen overbodig te 
maken. De verzorgingsstaat heeft in een aantal gevallen de sociale outillage van 
de bedrijven indirect ondergraven, door deze in eerste instantie te versterken. 
Deze paradox is te verklaren vanuit de eigen dynamiek van de voorzieningen, 
een verschijnsel dat zowel voor bedrijfsvoorzieningen als voor overheidsvoorzie-
ningen geldt. Eenmaal opgerichte voorzieningen blijken een sterke eigen dyna-
miek te hebben, met name waar gewerkt wordt door professionele krachten. 
Met de expansie van de verzorgingsstaat kwamen er meer aanspraken vanuit 
artsen, maatschappelijk werkende opleiders en andere functionarissen binnen 
de sociale bedrijfsvoorzieningen, om zich met de gang van zaken in de bedrijven 
te bemoeien ten bate van de mensen waarmee zij werken. In plaats van als verte-
genwoordiger van het bedrijfsbelang op te treden, gingen zij als vertegenwoor-
diger van hun professie optreden’ (Stoop 1992: 331).

Zoals aangegeven laat De sociale fabriek zien dat er vanuit het grootbedrijf met tra-
ditioneel sterke sociale bedrijfsvoorzieningen in de tweede helft van de twintigste 
eeuw terugtrekkende bewegingen ontstaan. Hierbij zijn er maatschappelijke uitsto-
tingsverschijnselen te zien, die leiden tot een zekere verwezing van het bedrijfsleven 
in het maatschappelijk middenveld. Niet alleen worden sociale bedrijfsvoorzienin-
gen overgeheveld naar de non-profit- of de publieke sector, ook verdwijnen de tot 
dan geoormerkte of uit traditie ingenomen bestuurszetels bij de organisaties in 
het maatschappelijk middenveld. Er ontstaat een kloof tussen deze organisaties en 
het bedrijfsleven, maar op hetzelfde moment wordt ook de tegenbeweging zicht-
baar. In 1982 wordt met het Akkoord van Wassenaar tussen regering en de sociale 
partners de verzorgingsstaat uitgeluid. Het nieuwe adagium wordt actief burger-
schap, maar voordat dit begrip positief wordt verstaan, volgt eerst een decennium 
van strijd rond de invulling van de eigen verantwoordelijkheid van individuen als 
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burgers, werknemers en consumenten en van de hen vertegenwoordigende orga-
nisaties, profit en non-profit, ten opzichte van de staat. In de periode dat de studie 
van Stoop wordt uitgebracht (1992) worden zowel de contouren zichtbaar van de 
ombouw van het maatschappelijk middenveld tot civil society als van het verlichte 
kapitalisme tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Tussen deze 
twee – civil society en mvo – bestaat, of althans kan bestaan, een interessante syn-
these, die gevormd wordt door bedrijven die actief zoeken naar nieuwe maatschap-
pelijke verbindingen en dat doen met de vrijwillige inzet van hun medewerkers als 
exponent. Deze trend komt in de vs eind zeventiger jaren op en in Groot-Brittannië 
midden jaren tachtig. Begin jaren negentig komen bij Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (nov) de eerste vragen van bedrijven die goede doelen zoeken, 
waarvoor zij zich met hun medewerkers – als vrijwilligers – kunnen inzetten. Met 
als doel deze samenwerking te bevorderen, heb ik vanaf 1996 bij nov het project 
‘Maatschap in Betrokkenheid’ ontwikkeld.

Anekdotisch voor de verhoudingen in deze tijd (midden jaren negentig) is het 
bezoek dat ik aan de leden van het cat (Community Action Team) van het Benelux-
kantoor van Levi Strauss in Amsterdam bracht. Het cat organiseerde met enige 
regelmaat een sponsoractie om geld op te halen voor lokale goede doelen, en 
merkte dat het lastig was dat geld kwijt te raken. De bezuinigingen bij de voorzie-
ningen voor ouderen stonden op dat moment maatschappelijk ter discussie, en dus 
besloot het cat deze keer het geld te bestemmen voor deze groep en dat geld aan 
te bieden aan een welzijnsinstelling voor ouderen, met het verzoek ook zelf met 
de ouderen in gesprek te kunnen. Ieder gesprek werd echter geweigerd; het cat 
kreeg een rekeningnummer aangereikt waarop het geld gestort kon worden. Deze 
ervaring was reden om professionele hulp te vragen bij het aangaan van een relatie 
met een goed doel. Met steun van Maatschap in Betrokkenheid, die als makelaar 
fungeerde, werd een half jaar later een nieuwe partner gevonden en werd op een 
andere manier bijgedragen aan het goede doel, namelijk in direct contact met de 
doelgroep. Tijdens een dag vol activiteiten met bewoners van De Amerpoort – een 
instelling voor verstandelijk gehandicapten – ervoeren de medewerkers van Levi 
Strauss een wat zij noemden ‘kippenveldag’. Tijdens deze dag trokken zij zelf met 
de mensen op, en hebben zij met hen gespeeld, gefietst, geverfd. Daarbij ontstond 
kippenvel, zoals in de evaluatie bleek, vooral omdat zij niet gedacht hadden echt 
welkom te zijn en echt mee te mogen doen. Overigens kregen ook de medewerkers 
van De Amerpoort kippenvel, omdat zij niet hadden verwacht dat mensen uit ‘het’ 
bedrijfsleven echte interesse in hun werk zouden tonen.4

Algemeen wordt verwacht dat bedrijven eerder een voorkeur hebben voor 
samenwerking met geprofessionaliseerde non-profitorganisaties, die zich tooien 
met de naam ‘maatschappelijke onderneming’, dan met vrijwilligersorganisa-

4 Het voorbeeld is ontleend aan diverse nummers van Engage, magazine van nov Maatschap in 
Betrokkenheid in de periode 1997–2001.
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ties. De eerste groep zit immers op ongeveer hetzelfde of zelfs een hoger niveau 
dan bedrijven wat betreft omzet, aantal werknemers en toepassing van moderne 
managementtechnieken. In het afgelopen decennium is echter duidelijk geworden 
dat maatschappelijke ondernemingen en commerciële bedrijven geen natuurlijke 
partners zijn. Zij blijken uiteenlopende bewegingen te maken. De eerste groep richt 
haar energie volledig op de doorvoering van de professionalisering van de mede-
werkers en de organisatie. Zij zoekt haar kernpartners in de eerste plaats bij de 
overheid en de politiek. De tweede groep zoekt daarentegen de verbinding met de 
basis van de maatschappij en ontdekt daarbij de waarde van het vrijwilligerswerk. 
Hiermee wordt een breuklijn zichtbaar die zich vanaf begin jaren negentig overal in 
Europa aftekent, en die veroorzaakt wordt door een vorm van nieuw vrijwillig engage-
ment dat ook het bedrijfsleven in zijn ban krijgt (Kinds 1995).

De tegenstelling die daarmee aan het licht treedt tussen de verschillende typen 
non-profitorganisaties (die ofwel vooral met vrijwilligers ofwel vooral met pro-
fessionals functioneren), wordt geïllustreerd door een ander voorval dat ik in 
1997 meemaakte bij een project waarin Shell-managers de handen uit de mouwen 
staken voor het opknappen van een buurthuis in Utrecht. Tevoren was strikt afge-
sproken dat de overkoepelende instelling zou zorgen voor een helder verhaal over 
het daadwerkelijke nut van de actie voor de ouderen in de buurt, en voor een aantal 
vrijwilligers waarmee de Shell-medewerkers zij aan zij konden werken. De praktijk 
was bij de start van de dag echter zo dat de directeur verhaalde over de zeven mil-
joen gulden omzet die de instelling maakte en over het feit dat het pand waaraan 
gewerkt zou worden geen buurtfunctie zou krijgen, maar grotendeels gebruikt zou 
gaan worden door de teams van professionals. Tot overmaat van ramp bleken deze 
professionals, in plaats van de vrijwilligers uit de buurt, die dag met de gasten van 
Shell te gaan samenwerken. De Shell-organisatie was kort gezegd not amused. 

Bedrijven kiezen duidelijk voor samenwerking aan de basis, voor een directe 
impact op de doelgroep, voor het zij aan zij werken met vrijwilligers, voor bij-
dragen in natura en niet voor financiële bijdragen aan de overheadkosten. Voor 
geprofessionaliseerde non-profitinstellingen lijkt dit nu net een stap te ver. Uitzon-
deringen zoals De Amerpoort daargelaten. Voor vrijwilligersorganisaties ligt deze 
samenwerking gemakkelijker. Zij zijn de afgelopen jaren meer gewend geraakt 
aan samenwerking op grond van vrijwillige maatschappelijke betrokkenheid. 
Ondernemingen met hun medewerkers zijn in dit opzicht niet wezenlijk anders 
dan gewone burgers. Essentieel voor de nieuwe ontwikkeling is de wijze waarop 
ondernemingen hun maatschappelijke betrokkenheid inzetten. nov Maatschap in 
Betrokkenheid spreekt in dit verband in haar tijdschrift Engage over ‘in de eerste 
plaats Mensen, dan Middelen en in de laatste plaats met Munten’. In Groot-Brittan-
nië is inmiddels eenvijfde deel van de werknemers werkzaam bij een bedrijf dat een 
of ander programma heeft voor het stimuleren van de maatschappelijke inzet van 
zijn medewerkers. Het Britse Home Office stelde in 2004 vast dat 1,8 miljoen werk-
nemers in het kader van hun bedrijf vrijwilligerswerk hadden gedaan en wel in 12 
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maanden tijd bijna gedurende 2 weken (68 uur) (Hardy 2004). Ook voor Nederland 
wordt anno 2007 geschat dat dit aantal op ongeveer eenvijfde ligt, waarmee het 
overigens een van de minst voorkomende activiteiten van maatschappelijk verant-
woord ondernemen is (Jacobs 2007).

Waarom en hoe dienen civil-societyorganisaties een beter deurbeleid te ontwikkelen?
Hoewel vaak wordt aangenomen dat het vooral de non-profitorganisaties zijn die 
de samenwerking zoeken met bedrijven, is het gezien het voorgaande niet verwon-
derlijk dat in het laatste decennium het initiatief juist in meerderheid vanuit het 
bedrijfsleven komt. De vraag is hoe het perspectief eruit ziet vanuit de kant van de 
organisaties, ofwel hoe ziet het deurbeleid eruit? We beschrijven enkele kenmer-
kende situaties.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft midden jaren 
negentig het voortouw genomen om bedrijven te stimuleren bij te dragen aan de 
oplossing van sociale vraagstukken en aan samenwerking met sociale-sectoror-
ganisaties. Door de directeur Jeugdbeleid – later ‘lokaal sociaal beleid’ geheten 
– Thijs Malmberg werden vertegenwoordigers van de verschillende sectoren uit-
genodigd mee te denken over samenwerking rond actuele vraagstukken. Deze bij-
eenkomsten, waaruit ik enkele persoonlijke noties opteken, gingen op dat moment 
gepaard met zorg over de Sociale Staat van Nederland. ‘Bedrijven wilden echter 
geen schaamlap bieden voor de terugtredende overheid,’ zo maakte de commu-
nicatiemanager van c&a duidelijk op het nov-congres van 1996 in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam. In 1997 werd tijdens een door vws georganiseerd rondeta-
felgesprek bij kpmg met directies van bedrijven en maatschappelijke organisaties 
gesproken over het aangaan van samenwerking. Van bedrijvenkant werd soms met 
naïviteit en arrogantie gereageerd: ‘Wij gaan die jeugdwerkloosheid hier, nu met 
elkaar oplossen, wie doet mee?’ Dit stuitte echter op bezwaren van de kant van de 
sociale instellingen en hun werkgeversvertegenwoordigers. ‘Het is ons werk en het 
beste wat u kunt doen, is ons geld geven. Daarmee kunnen wij de problemen oplos-
sen,’ aldus de toenmalige bestuursvertegenwoordigers van de Maatschappelijke 
Ondernemers Groep (mogroep).

In de periode 2002–2006 is door een breed collectief uit de welzijnssector, waar-
onder de mogroep en organisaties die nu in movisie zijn verenigd, een campagne 
gevoerd met de slogan Welzijn Versterkt, met als doel de sector van meer zelfbewust-
zijn en een breder draagvlak met meer partners te voorzien. In de bijbehorende Toe-
komstagenda (Lenders en Vlaar 2001) werd wat betreft partnerschappen wel de focus 
gericht op bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties, maar niet op het bedrijfsleven. 
Ook enkele andere peilingen en campagnes onder de leden van de werkgeversor-
ganisatie mogroep (met branches in welzijn, jeugdzorg en kinderopvang) hebben 
laten zien dat de belangstelling voor het bedrijfsleven minimaal is. 

Deze houding is ook terug te vinden binnen een ander deel van de civil-society-
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sector, namelijk de Stichting Civil Society Congres.5 De congressen van deze stichting 
zijn mede bedoeld om partnerschappen te ontwikkelen, het bedrijfsleven is echter 
nauwelijks aanwezig. Niet als bezoekers en, belangrijker, niet in de programme-
ring van dit jaarlijkse evenement. Bestuurslid Gosse Bosma antwoordde in een 
interview op de vraag waar de bedrijven blijven in de congresprogrammering:

‘Op dit moment merken we wel dat zodra het bedrijfsleven ‘fondsenwerving’ of 
‘goed doel’ op het netvlies krijgt, men kopschuw wordt en te snel denkt dat die 
partijen alleen maar middelen vragen in plaats van goede partnerships’ (inter-
view door Edwin Venema in fm, zomer 2006).

De enkele workshop die in 2007 aan het onderwerp was gewijd droeg als titel 
‘Bruggen bouwen tussen goede doelen en het bedrijfsleven’, maar hierbij was geen 
bijdrage vanuit het bedrijfsleven georganiseerd. In het verslag stelde de inleider:

‘Een groot obstakel is dat men slecht met elkaar in contact kan komen. Een 
andere horde is dat het interne draagvlak om met het bedrijfsleven samen te 
werken bij het ene fonds groter is dan het andere. Ook zit er in de sector een 
ingebakken angst voor afhankelijkheid’ (fm, najaar 2007).

Nederlands onderzoek naar de oorzaken van de geringe bereidheid en/of het 
geringe vermogen van maatschappelijke organisaties om samenwerking aan te 
gaan is schaars. 

Beschikbare praktijkevaluaties en inventariserend onderzoek in ons land wijzen 
op twee aspecten. In de eerste plaats de beperkte behoefte om de samenwerking 
met bedrijven op te zoeken, in de tweede plaats de culturele kloof tussen de wereld 
van ideële en die van commerciële organisaties. Het een zal het andere waarschijn-
lijk beïnvloeden: hoe groter de kloof die wordt ervaren, hoe minder behoefte er zal 
zijn om de samenwerking op te zoeken. Hieronder volgen enkele illustraties.

Het netwerk betrokken.nu, waarin lokale mbo-makelaars (makelaars in Maat-
schappelijk Betrokken Ondernemen) zijn verenigd, constateerde in 2003 dat het 
eerder bedrijven zijn dan maatschappelijke organisaties die het initiatief tot samen-
werking nemen (Oostendorp 2003). De 22 makelaars gaven hun score aan voor de 
3 belangrijkste knelpunten die zij in hun werk ervaren. Als belangrijkste knelpunt 
noemden zij 9 maal: aarzelingen bij maatschappelijke organisaties; en 7 maal zagen zij 
als belangrijkste knelpunt: interne bereidheid en commitment van bedrijven. Op afstand 
werd een tweetal knelpunten genoemd die opnieuw aan de kant van de maatschap-
pelijke organisaties liggen: financiering en commitment van de eigen organisatie. Op 
grote afstand volgden dan knelpunten als gebrek aan commitment gemeente (3x), eco-
nomische recessie (2x) en concurrenten in de stad (2x). Als succesfactor werd overigens 
de volgende top-drie genoemd: sleutelfiguren die het onderwerp omarmen; veel bekend-
heid en vertrouwdheid bij maatschappelijke organisaties; en goede communicatie. Opvallend 
is dus dat het betrekken van bedrijven geen doorslaggevende factor lijkt te zijn, 

5 In deze stichting zijn met name organisaties van vermogensfondsen en fondsenwervers verte-
genwoordigd; zie: www.civilsociety.nl.
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maar wel de houding van de maatschappelijke organisaties. Terzijde zij gemeld dat 
wat betreft de samenwerking met de overheid het onderzoek Meerwaarde van samen-
werken (Alta et al. 2002) toont dat ook daarbij het initiatief merendeels vanuit het 
bedrijfsleven komt. 

In 2001 werd door nizw in samenwerking met Community Partnership Consul-
tants (cpc) een vooronderzoek gedaan naar de belangstelling van de sociale sector 
voor samenwerking met bedrijven. De conclusie was: 

‘[…] binnen de sociale sector ontbreekt het aan enig gevoel van urgentie om con-
tact met het bedrijfsleven te zoeken. Daarnaast ontbreekt een visie op de samen-
werking met het bedrijfsleven. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de 
sociale sector lijkt op een dood spoor te zitten’ (Ball 2003: 8).

In 2003 werd in opdracht van het ministerie van vws een uitgebreidere verkenning 
uitgevoerd om te inventariseren wat er in de praktijk eigenlijk wel gebeurt. Het 
motief hiertoe was dat het bedrijfsleven zelf uitdrukkelijk aan de deur klopt om 
door middel van samenwerking invulling te geven aan zijn mvo-beleid, en speci-
fiek zijn omgevingsbeleid. Het onderzoek (Ball 2003) identificeerde een tachtigtal 
lokale projecten. Via deskresearch werden er 43 projecten geïdentificeerd en via een 
digitale enquête meldden zich nog eens 37 projecten. Deze werden onderzocht op 
diverse aspecten, waaronder de doelstelling, doelgroep en inzet van hulpbronnen. 
Er werden vier doelgebieden onderscheiden. Tussen haakjes staat het percentage 
van projecten die zich met dit doelgebied bezighouden (n=80): vitalisering van wijken 
(11%), stimulering van de sociale kwaliteit (25%), ondersteuning van kwetsbare groepen (48%), 
en interne bedrijfsvoering (6%). Uit de gegevens blijkt dat bedrijven vooral betrokken 
zijn bij projecten gericht op specifieke doelgroepen (48% van de 80 onderzochte 
projecten). Binnen deze projecten gaat het vooral om jongeren (50%), ouderen (30%), 
allochtonen (13%) en maatschappelijke opvang (7%). De bijdrage die bedrijven leveren 
aan de projecten zijn als volgt in te delen: inzet van mensen (41%), inzet van middelen 
(61%), inzet van munten (44%) (n=77; meerdere antwoorden zijn mogelijk). Gecon-
cludeerd werd dat het onderzoek weliswaar veel voorbeelden laat zien van betrok-
kenheid van bedrijven via corporate philanthropy, maar dat het welzijnswerk veel 
minder betrokken is bij projecten waarbij bedrijven verantwoordelijkheid nemen 
voor veiligheid en leefbaarheid, en waarvan het welzijnswerk mede-eigenaar is. Bij 
slechts drie projecten is sprake van structurele samenwerking binnen langlopende 
projecten en zijn bedrijfsleven en sociale sector partner.

De term mede-eigenaarschap sluit ook aan bij een verkenning die door cpc in 2003 
voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (bzk) is verricht 
onder de projecten van de subsidieregeling Onze buurt aan zet. Deze regeling maakte 
onderdeel uit van het grotestedenbeleid van bzk. Het bijzondere van deze subsidie-
regeling was dat deze als enige in zijn soort de samenwerking tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties – bewonersinitiatieven in dit geval – beloonde met 
een financiële bonus. De voorwaarde was dat bedrijven financieel bijdroegen. Uit 
de verkenning bleek echter dat er niet of nauwelijks gebruik van gemaakt werd. Uit 
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gesprekken met de betreffende bewoners, met coördinatoren van gemeentewege 
en met bedrijven bleek dat de belangrijkste reden was dat de bijdrage van bedrijven 
niet nodig geacht werd: er was voldoende geld. Daar kwam bij dat bedrijven zelf ook 
niet geneigd waren om, zoals deze regeling voorschreef, met geld bij te dragen aan 
de projecten, omdat zij liever op andere wijze – met mensen en middelen – mee 
wilden doen. Hoewel als gevolg van deze constatering het ministerie besloot in 
het vervolg bijdragen in natura te accepteren als criterium voor een subsidiebonus, 
werd korte tijd later de gehele regeling Onze buurt aan zet gestopt. Overigens was dit 
slechts een voorbode van de stopzetting van het gehele grotestedenbeleid. 

Een aardige illustratie van de verschillen tussen de professionele instellingen 
en de vrijwilligersorganisaties is de volgende ervaring. Tijdens een Goede Zaken-
trainingsavond in het voorjaar van 2007 werd de deelnemers gevraagd twee weken 
later een plan te presenteren om een eigen ambitie te realiseren op een wijze die 
tevens attractief was voor bedrijven om aan bij te dragen. Van de tien deelnemende 
organisaties voldeden er vijf aan de opdracht en vijf niet. De eerste groep bestond 
uit vrijwilligersorganisaties en de laatste groep uit professionele instellingen. De 
reden van het niet nakomen lag in vier gevallen duidelijk bij de organisatie en buiten 
de macht van de cursusdeelnemers zelf. Als ‘overmacht’ werd aangevoerd:
•	 De	afdeling	communicatie	blijkt	’s	middags	een	veto	gegeven	te	hebben	op	het	

plan, omdat dit uitgaat van het werven van een commercieel bureau dat een bij-
drage om niet zal leveren.

•	 De	awbz-afrekening is niet goedgekeurd en het management, waaronder de 
deelnemers aan de training, moet een week lang alle tijd hierin steken.

•	 Een	onverwachte	bijdrage	van	een	fonds	lost	een	belangrijk	probleem	in	het	plan	
op; besloten wordt om nu niet meer de samenwerking met bedrijven te zoeken.

•	 Eén	instelling	trekt	zich	terug	met	haar	beide	deelnemers,	omdat	de	eerste	een	
andere baan heeft en de tweede toch al ad interim was; er kunnen geen vervan-
gers gevonden worden.

Sluitingstijd: nieuwe kansen voor ideëel en commercieel?
Rond sluitingstijd zien wij niet alleen dat er nog steeds bedrijven voor de deur 
staan, maar ook dat er bedrijven zijn – veel meer dan tien jaar geleden – die zich met 
de gasten in Club cs gemengd hebben. Anno 2007 hadden er bij kpmg opnieuw 
bijeenkomsten plaats over de Sociale Staat van Nederland, maar nu op initiatief 
van het bedrijf zelf en zonder dat het ministerie van vws aanzat. Eén bijeenkomst 
ging over het in het begin van dit hoofdstuk genoemde nationaal stimuleringspro-
gramma voor coaching van jongeren door medewerkers van bedrijven. Een andere 
bijeenkomst ging over de nationale coalitie tegen eenzaamheid die momenteel 
gesmeed wordt. Deze thema’s zijn speerpunten in het beleid van sociale cohesie van 
de onderneming. Het feit dat de onderneming het initiatief neemt en de onderlinge 
samenwerking tussen de non-profitorganisaties faciliteert door het samenstellen 
van een ondernemersplan, wordt door de nonprofit partners gezien als een succes-
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factor.6 Alle grote organisaties op het gebied van vrijwillige thuiszorg zijn betrok-
ken bij de coalitie. Dit zijn – niet toevallig – ook de organisaties die de laatste jaren 
met succes hebben geanticipeerd op de interesse van het bedrijfsleven en daadwer-
kelijk partnerschappen met bedrijven ontwikkeld hebben, zoals het Nederlands 
Rode Kruis, het Leger des Heils, de Zonnebloem en Humanitas. Deze laatste heeft 
in het kader van haar kwaliteitszorg zogenoemde handreikingen voor afdelingen 
samengesteld. In de Handreiking ‘Maatschappelijk betrokken ondernemen met Humanitas’ 
wordt het gehele werkproces in kaart gebracht en worden onder meer selectiecri-
teria genoemd voor bedrijven waar wel en ook waar niet mee samengewerkt kan 
worden. In het Nawoord wordt het belang als volgt samengevat: ‘Het aangaan van 
een samenwerking met een bedrijf is een goede zaak voor uw afdeling. Bedrijven 
kunnen een partner zijn die u ondersteunt in het realiseren van uw doelstellingen. 
Ze bieden toegang tot nieuwe vrijwilligers, middelen, training, kennis, faciliteiten 
en openen nieuwe deuren’ (Humanitas 2005: 33).

Een ander positief voorbeeld is het partnerschap van de Rabobank met de Neder-
landse Organisaties Vrijwilligerswerk, gericht op de versterking van het vrijwilli-
gerswerk in Nederland, welke al vanaf 1997 bestaat. Er kan en moet nu ook een 
belangrijke nuancering gemaakt worden bij onze centrale stelling dat bedrijven 
niet welkom zijn in de Club cs. Vrijwilligersorganisaties, die tenslotte de kern van 
de smalle civil society vormen, benutten deels wel beter de kansen om succesvol met 
maatschappelijk betrokken ondernemingen in zee te gaan. Bedrijven die (willen) 
bijdragen aan de aanpak van belangrijke maatschappelijke vraagstukken lijken 
overigens geen principieel, maar wel een ideëel en praktisch onderscheid te maken 
in samenwerking met basisorganisaties, professionele instellingen of overheids-
diensten. Bedrijven zoeken bij hun counterparts de balans tussen professionaliteit 
en betrokkenheid.7

In tien jaar tijd zijn er dus duidelijk positieve ontwikkelingen in gang gezet, maar 
er is meer nodig om de vaart erin te krijgen. In een beleidsnotitie over Vrijwillige inzet 
zegt de staatssecretaris van vws dit medio 2007 ook met zoveel woorden. Onder de 
titel Betere benutting van het potentieel aan vrijwillige inzet vanuit het bedrijfsleven geeft zij 
aan dat er op dit moment nog weinig structurele samenwerking is tussen overheden 
en bedrijfsleven als het gaat om het bevorderen van vrijwillige inzet. Zij wil daartoe 
– net als voor mantelzorgers – een bondgenootschap sluiten met het bedrijfsleven 
en schrijft in een concept van de beleidsbrief Voor elkaar (vws 2007):

‘Er is nog steeds een beter inzicht nodig in de beweegredenen van de verschil-
lende partners en er zijn strategieën en instrumenten nodig om het oude maat-
schappelijke middenveld daadwerkelijk tot een levendige en sterke civil society 
te laten worden.’

6 Een uitspraak van een vertegenwoordiger van het Leger des Heils, geciteerd door Van den Herik, 
directeur csr kpmg, in de Volkskrant, 17 november 2007.

7 De balans tussen professionaliteit en betrokkenheid is een oorspronkelijk door de Rabobank 
geformuleerd uitgangspunt, dat door Goede Zaken als baken gebruikt wordt.

Bedrijfsleven_DEF.indd   45 24-4-2008   0:21:11



46 Bedrijfsleven en civil society

Vanuit onderzoek naar het perspectief van duurzame partnerschappen geven 
Meijs en Van der Voort (2005) inzicht. Zij benoemen een drietal belemmeringen om 
voorbij incidentele samenwerking op grond van liefdadigheid te komen. Samenge-
vat stellen zij dat veel non-profitorganisaties ‘gevangen’ zitten in de filantropische 
relatie, waarbij bedrijven geven voor hun goede gevoel en nonprofits ontvangen 
omdat zij nu eenmaal goede dingen doen. Een tweede belemmering is dat de orga-
nisaties vaak de lat te hoog leggen. Ze willen alles van een bedrijf en accepteren niet 
de eenmalige dingen. Een derde belemmering is de zwakke en afhankelijke positie 
die veel non-profitorganisaties zichzelf toedichten.

Deze analyse vormt grotendeels ook de basis van enkele instrumenten die in 
de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld zijn en met succes door non-profit-
organisaties gebruikt worden om de samenwerking met bedrijven aan te gaan. 
Deze instrumenten zijn mede door het bedrijfsleven en door fondsen ontwikkeld 
en trekken ook internationaal de aandacht. Het zijn de training Goede Zaken (www.
goedezaken.eu) en de Beursvloeren (www.beursvloeren.com). De training wordt 
gefaciliteerd door enkele fondsen, Stichting doen en Rabobank Foundation, 
samen met lokale Rabobanken, op grond van de doelstelling organisaties meer te 
bieden dan geld alleen en om hen te kunnen helpen zich te ontwikkelen tot krach-
tige sociale ondernemingen. Goede Zaken is een trainingtraject van 1–4 dagdelen, 
waarin een cultuuromslag bij de deelnemende organisaties bewerkstelligd wordt. 
Het uitgangspunt is dat de – vermeende – machtsverschillen tussen ideële en com-
merciële organisaties worden geneutraliseerd (Appleton 2007). Het motto is: kansen 
voor ideëel en commercieel. De cultuurbreuk is dat bij Goede Zaken geld gezien wordt 
als de belangrijkste valkuil voor goede samenwerking. Deze mededeling levert tel-
kens weer een kleine shock op voor de deelnemers en is voor sommigen zelfs reden 
te overwegen niet verder mee te doen. De inzet van mensen – medewerkers van 
bedrijven met hun persoonlijke betrokkenheid, hun kennis en vaardigheden – en 
van middelen (in natura, in materiële en immateriële zin) van de onderneming ver-
vangen geld als belangrijkste ruilmiddel en leveren beide partijen menig voordeel 
op (Kinds 2007b). Doorslaggevend hiertoe is naar onze mening dat in de training 
niet alleen aandacht gevraagd wordt voor de motieven en de potentiële bijdragen 
van de ander, het bedrijfsleven, maar dat centraal de (her)ontdekking staat van de 
eigen kracht, ofwel van het positieve zelfbeeld van de ideële organisatie. De focus 
op geld en het problematiseren van de eigen tekortkomingen maken plaats voor 
ambities en (sociaal) ondernemerschap. 

De Beursvloer wordt landelijk door Fortis Foundation, kpmg en movisie 
gesteund en lokaal door onafhankelijke comités, waarin ook het lokale mkb goed 
vertegenwoordigd is. De Beursvloer is een vorm van speeddating, van het snel ont-
moeten en onderhandelen tussen lokale partijen. In een tijdsbestek van 1,5 uur 
worden er ongeveer drie matches gemaakt tussen enkele tientallen bedrijven en 
organisaties. De waarde van de matches is gemiddeld € 1200. Dit is achteraf door 
een accountant berekend, want vragen naar geld tijdens de Beursvloer is taboe. De 
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non-profitorganisaties worden vooraf in een workshop getraind om hun vraag en 
aanbod projectmatig te formuleren; de bedrijven krijgen soms een korte briefing 
aangeboden. De Beursvloer functioneert als een katalysator in het leren samenwer-
ken. In een onderzoek naar de resultaten wordt dan ook gesteld: ‘Het uiteindelijke 
doel van de Beursvloer is het empoweren en professionaliseren van maatschap-
pelijke organisaties door het bevorderen van samenwerking met bedrijven’ (Wil-
ligen en Verdonschot 2006). Dit Nederlandse product wordt ook naar andere landen 
geëxporteerd. In 2006 is het concept van de Beursvloer in Duitsland geïntroduceerd 
met steun van de Bertelsmann Stiftung en kpmg. In 2008 zullen er in dat land naar 
schatting dertig Beursvloeren plaatsvinden (www.gute-geschaefte.org).

Op weg naar huis
Hoe je naar huis gaat als Club cs sluit, is natuurlijk erg persoonlijk. Met een kater, 
omdat er nog steeds te weinig crosssectorale samenwerking plaatsvindt? Of opge-
togen, omdat je merkt dat het juist de vrijwilligersorganisaties – die het hart van 
de civil society vormen – zijn die bedrijven als vruchtbare partners ontdekken? Ik 
neig tot het laatste, omdat ik merk dat er steeds meer nieuwe vrijwilligersinitia-
tieven komen die als sociale ondernemers andere partijen mee weten te trekken 
en omdat de eerder genoemde partnerschapinstrumenten steeds grootschaliger 
ingezet worden. Zo zullen in 2008 in Nederland naar schatting 600 organisaties 
getraind worden door Goede Zaken en er zullen ongeveer dertig Beursvloeren in 
het land plaatshebben, waaraan grof geschat 1500 bedrijven en non-profitorgani-
saties zullen deelnemen. Maar we zijn nog lang niet thuis.
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4 Ondernemingen en vrijwillige inzet

Lucas Meijs

Introductie
Bedrijven worden, in het kader van maatschappelijk verantwoord en betrok-
ken ondernemen, steeds meer aangesproken door overheden en (internationale) 
civil-societyorganisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een verant-
woordelijkheid die verder gaat dan het traditionele winst maken en zorgen voor 
werkgelegenheid. Ook de manier waarop die winst wordt gemaakt en besteed, telt 
mee in de beoordeling of bedrijf x wel geaccepteerd wordt in de (lokale) samen-
leving. In het jargon gaat het dan om de license to operate. Bedrijven positioneren 
zichzelf daarom in toenemende mate als burgers in de civil society (Carroll 1998; 
Matten et al. 2003). Tegelijkertijd worden bedrijven, zeker multinationals, door 
campagneorganisaties aangesproken op hun gedrag omdat overheden tekortschie-
ten (Van Tulder en Van der Zwart 2003) en komt er een stakeholderdialoog (Kaptein 
en Wempe 2002) op gang. En, zeker niet onbelangrijk voor dit hoofdstuk, bedrijven 
nemen verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van civil-societyorganisaties 
in mensen, munten en middelen. Dit maatschappelijk betrokken ondernemen en 
de uitingsvorm werknemersvrijwilligerswerk staan centraal in dit hoofdstuk.

Er wordt allereerst stilgestaan bij de achtergrond en betekenis van de termen 
maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarbij 
wordt een alternatief onderscheid gepresenteerd aan de hand van de doelstelling 
voor het aangaan van de samenwerking voor zowel het bedrijf als de civil-socie-
tyorganisatie. Daarna wordt specifieker ingegaan op werknemersvrijwilligerswerk 
als vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen en de middelenuitwisseling-
partnerschap. Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijke effecten op vrijwilli-
gerswerk van al die inspanningen van bedrijven. De bijdrage wordt afgesloten met 
enkele concluderende opmerkingen.

mvo en mbo
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en maatschappelijk betrokken 
ondernemen (mbo) zijn de Nederlandse termen voor wat in de Angelsaksische lite-
ratuur vaak samengevat wordt onder de term corporate social responsibility (csr). Bij 
csr gaat het om ‘een brede, geïntegreerde en strategische visie op de kernrollen en 
verantwoordelijkheden van een onderneming in elke maatschappij, zowel natio-
naal als wereldwijd’ (Wartick en Wood 1998: 70). Deze brede benadering wordt in 
de Verenigde Staten anders beleefd dan in onze contreien.

In de Amerikaanse context heeft csr haar wortels vooral in lokale betrokken-
heid met als belangrijk thema en uitwerking de corporate philanthropy. Lokale betrok-
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kenheid is een belangrijk onderdeel van csR (Carroll 1998; Matten et al. 2003) of 
in ieder geval de meest zichtbare component daarvan (Keim 1978; Epstein 1989). 
In de benadering van Carroll (1993) stellen de inwoners van een lokale gemeen-
schap hun kennis en arbeidsuren ter beschikking aan een onderneming in ruil voor 
investeringen in de (sociale) kwaliteit van de leefgemeenschap. Met de erkenning 
van ‘enlightened self-interest’ (Himmelstein 1997: 21), vrij vertaald ‘welbegrepen 
eigenbelang’, begint de strategische filantropie, het realiseren van zowel een maat-
schappelijke als bedrijfsimpact (Hemphill 1999). In de Amerikaanse context is er 
eigenlijk geen verschil tussen strategische mbo en csr. Achter het strategische 
perspectief ligt de aanname dat er een directe wisselwerking bestaat tussen de 
kracht van de civil society en het concurrentievermogen van bedrijven (Porter en 
Kramer 2002).

In de Nederlandse praktijk begint het debat over csr bij grote mondiale the-
ma’s zoals kinderarbeid, milieuvervuiling en mensenrechten. Dit wordt algemeen 
omschreven als mvo. Hiernaast ontwikkelt zich mbo, dat bestaat uit de lokale 
component die traditioneel in Nederland gewoon minder noodzakelijk is geweest 
en zich daarom minder heeft ontwikkeld. Dit verschil is hardnekkig. Zo maakt 
het Nederlandse consultancybedrijf Goodcompany een verschil tussen in-com-
pany investment of duurzaam ondernemen (mvo) en community investment of 
mbo (www.goodcompany.nl). Daar staat tegenover dat andere organisaties meer 
omvattende benaderingen hebben. Zo gebruikt de Sociaal-Economische Raad (ser 
2000) de term verantwoord ondernemerschap voor bedrijven die een duidelijke 
rol in de samenleving en in hun relatie met stakeholders op zich nemen rondom 
de beroemde drie P’s: People, Profit en Planet. mvo Nederland (2004: 3) ziet mbo, 
‘de onderneming als deelnemer aan de lokale gemeenschap’, als een van de drie 
wortels van mvo naast bedrijfsethiek en duurzaam ondernemen. Een meer inhou-
delijke typologie voor de verschillende relaties tussen bedrijven en de civil society 
is het subtiele verschil tussen een niet-gouvernementele organisatie (ngo) en een 
non-profitorganisatie (npo).

De term ngo wordt vooral gebruikt voor organisaties die de overheid, bedrijven 
of andere actoren proberen te beïnvloeden in hun gedrag, zoals actiegroepen. De 
term ngo benadrukt dat de betreffende organisatie losstaat van de overheid en 
haar eigen ‘normen en waarden’-patroon heeft. Deze organisaties komen op voor 
abstracte onderwerpen zoals mensenrechten, kinderarbeid of het milieu en nemen 
daar vaak de rol van de ‘politieke’ overheid over. In de Nederlandse praktijk wordt 
daarbij vaak gedacht aan internationaal opererende organisaties in het veld van 
ontwikkelingssamenwerking. Een aantal ngo’s is actief pleitbezorger van mvo 
voor bedrijven omdat ze daarmee bedrijven kunnen aanspreken op hun gedrag 
en de maatschappelijke impact van hun bedrijfsactiviteiten (Maessen et al. 2005). 
mbo wordt door deze ngo’s vooral gezien als een risico omdat het de aandacht 
binnen de bedrijven wegtrekt van de grote vraagstukken. Deze relatie kan worden 
getypeerd als een stakeholderdialoog-partnerschap. Het bedrijf investeert door de 
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ngo toegang te geven tot het beleidsproces van de organisatie. De investering van 
de ngo is dat deze naderhand goedkeuring verleent aan het gedrag en daarmee 
de reputatie van het bedrijf. Het rendement voor het bedrijf is dus dat deze goed-
keuring gebruikt kan worden om andere stakeholders te beïnvloeden, bijvoorbeeld 
duurzame investeerders. Voor de ngo is vooral het feitelijk veranderde gedrag van 
het bedrijf de grote opbrengst (zie figuur 4.1).

De term npo wordt meer gebruikt voor organisaties die concrete diensten verle-
nen aan cliënten of leden zonder winstoogmerk, dienstverleners of mutual-support-
organisaties zoals sportverenigingen (Handy 1988). De term npo benadrukt dat 
de organisatie in tegenstelling tot een private onderneming niet op winst gericht 
is. npo’s nemen taken over van de ‘dienstverlenende’ overheid of van het ‘winst-
gerichte’ bedrijfsleven. Dit zijn de dienstverlenende organisaties zoals musea, zie-
kenhuizen, de anwb, welzijninstanties of voor-ons-door-ons-organisaties zoals 
sportverenigingen. Bedrijven leggen contact met non-profitorganisaties om de bin-
ding met de lokale gemeenschap te versterken. Meestal is de nonprofit in de eigen 
gemeenschap actief of in andere gemeenschappen, maar dan met voor de ‘home 
community’ aansprekende activiteiten. De ondersteuning vanuit het bedrijf kan 
wel of niet dicht bij de kernactiviteiten liggen. Dit betekent dat het bedrijf niet (fun-
damenteel) hoeft te veranderen in de ogen van de non-profitorganisatie. Veel non-
profits zijn juist actief pleitbezorger van mbo omdat ze op zoek zijn naar middelen 
om daarmee hun eigen doelstellingen te bereiken. Non-profitorganisaties ervaren 
juist de grote mvo-issues als ‘makkelijk en duur praten’, terwijl daarbij de lokale 
behoeften worden gebagatelliseerd. Ook bij veel bedrijven die zich meer bezighou-
den met mbo wordt het mvo-debat ervaren als ‘ver van mijn bed’. Wat moet het 
mkb met zaken als kinderarbeid, mensenrechten of armoedebestrijding?

Dit partnerschap kan beschreven worden als een partnerschap gericht op het 
ruilen van (productie-)middelen. De investering vanuit het bedrijf bestaat uit een 
combinatie van mensen, munten, middelen, media en massa. De npo investeert 
door het bedrijf, vaak door middel van werknemersvrijwilligerswerk, toe te laten in 
haar eigen organisatie. Het rendement is duidelijk voor de npo. Met de extra mid-
delen van het bedrijf kunnen simpelweg meer, andere of betere diensten worden 
verleend. Het rendement van het bedrijf zal wisselen maar is basaal de bekende 
drieslag van strategische, hrm- en marketing/pr-effecten (zie figuur 4.2).

Werknemersvrijwilligerswerk
In de vorige paragraaf is beschreven wat de idee achter maatschappelijk verant-
woord en betrokken ondernemen is. In deze paragraaf wordt de stap gezet naar een 
van de belangrijke uitingen in Nederland, namelijk werknemersvrijwilligerswerk. 
Zoals aangegeven in figuur 4.2 bestaan de mbo-activiteiten van een bedrijf uit een 
combinatie van vijf m’s: munten, mensen, middelen, media en massa (Meijs en Van 
der Voort 2003). ‘Munten’ verwijst naar geld in de vorm van donaties of sponsoring. 
Strikt genomen is een donatie dan ‘pure’ filantropie terwijl sponsoring strategische 

Bedrijfsleven_DEF.indd   51 24-4-2008   0:21:12



52 Bedrijfsleven en civil society

filantropie wordt. ‘Mensen’ verwijst naar werknemersvrijwilligerswerk waarbij 
medewerkers, al dan niet in de tijd van of georganiseerd door de baas, individueel 
of in teamverband en zonder betaling vanuit de non-profitorganisatie, werk ver-
richten voor een nonprofit; vrijwilligerswerk dus. ‘Middelen’ staat voor het doneren 
of ter beschikking stellen van onder meer accommodatie, kantoorbenodigdheden, 
computers en faciliteiten. ‘Media’ verwijst naar de mogelijkheid om ‘meeliftend’ op 

de communicatiecapaciteit en de reputatie van de partner te communiceren over 
een samenwerking; cause related marketing (Varadarajan en Menon 1988). ‘Massa’ 
verwijst naar de mogelijkheden die ontstaan als organisaties samenwerken om 
de aandacht te trekken van landelijke media, het lokale overheidsbestuur of grote 
fondsen.

Werknemersvrijwilligerswerk, het geven van tijd via de eigen werknemers, is 
in Nederland een belangrijke vorm van mbo. Bij werknemersvrijwilligerswerk in 
ruime zin ‘stimuleert een bedrijf zijn medewerkers om tijd en expertise ter beschik-
king te stellen als vrijwilligers aan non-profitorganisaties.’ Deze vrijwilligersactivi-
teiten kunnen worden ondernomen binnen of buiten de officiële werkdruk en -tijd 
van de medewerker (Meijs en Van der Voort 2004: 21). Het meest voorkomend is de 
al bijna obligate maatschappelijke teambuilding waarbij bijvoorbeeld een verwen-
dag voor de cliënten van een instelling wordt georganiseerd of een kinderboerderij 
wordt opgeknapt.

Maar er zijn ook andere voorbeelden geweest in de laatste vijf jaar. Fortis-mede-
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werkers geven in Rotterdam in samenwerking met Basta workshops aan jongeren 
met een spijbelverleden. Coca Cola en Rabobank zetten zich in het kader van ‘sport 
en bedrijf’ in voor de Nederlandse breedtesport. kpmg-medewerkers coachen 
vmbo-scholieren. ibm biedt vroegschoolse leerinstellingen computers aan om 
kinderen met leer- en taalachterstanden te helpen voordat zij naar de basisschool 
gaan. Veel concrete voorbeelden zijn te vinden op de websites van gespecialiseerde 
bemiddelaars zoals www.robingood.nl, www.mooizogoedzo.nl en www.ravelijn-
matchpoint.nl.

Meer duurzame programma’s adopteren bijvoorbeeld een organisatie, zoals 
Shell Cares dat zich na drie jaar Wijk Alliantie nu richt op het met werknemers 
ondersteunen van de BoodschappenPlusBus (www.shell.com/home/content/nl-nl/
society_environment/shellcares/boodschappenplusbus_0131.html), of een thema, 

zoals ibm’s ‘community on demand’-programma dat wereldwijd aandacht besteedt 
aan onderwijs en not-for-profitorganisaties (www.ibm.com/nl/maatschappij). 
Weer andere bedrijven richten zich op het breed stimuleren van vrijwilligerswerk 
onder hun medewerkers, bijvoorbeeld via Fortis Foundation (www.foundation.
nl.fortis.com).

De vooral Angelsaksische literatuur geeft meerdere voordelen van werknemers-
vrijwilligerswerk voor bedrijf, werknemer en samenleving, zoals het aanwakkeren 
van gemeenschapsgevoel (Pancer et al. 2002), meer begrip voor sociale vraagstuk-
ken (Tuffrey 2003), meer begrip voor samenlevingsvraagstukken (Thomas en 

Figuur 4.2
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Christoffer 1999), het verminderen van stereotype beelden over de samenleving, 
het verkrijgen van een breder blikveld en de verbetering van de sociale cohesie in 
de samenleving (Quirk 1998), meer filantropische bijdragen vanuit de werknemers 
zelf (Pancer et al. 2002; Austin 1997), een positievere houding van werknemers ten 
opzichte van de organisatie en de werknemers zelf (Gilder et al. 2005), ontwik-
keling van competenties en menselijk kapitaal (Tuffrey 1998; Benjamin 2001; Lee 
2001) en natuurlijk een betere reputatie van het bedrijf (Tuffrey 1998; Tschirhart 
2005). Muthuri et al. (2006) verwachten dat werknemersvrijwilligerswerk bijdraagt 
aan sociaal-kapitaalvorming door het stimuleren van netwerken, vertrouwen en 
samenwerken tussen medewerkers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bemiddelaars. De meeste onderzoekers en promotors van werknemersvrijwilli-
gerswerk gaan ervan uit dat werknemersvrijwilligerswerk voordelen biedt voor het 
bedrijf, de werknemers en de gemeenschap. De bevindingen wat betreft de rela-
tie tussen de financiële prestaties van een bedrijf en activiteiten op het gebied van 
werknemersvrijwilligerswerk lopen uiteen (Tschirhart 2005). Gemeenschappen 
kunnen voordeel halen uit een groter aantal hulpbronnen in de vorm van vrijwil-
ligers; hierdoor kunnen zij echter ook in toenemende mate afhankelijk worden van 
privéondernemingen voor deze hulpbronnen. De mate waarin bedrijven prioriteit 
aan elk van deze mogelijke voordelen verlenen, varieert (Tschirhart en St. Clair, te 
verschijnen). Recent is in Nederland door Fortis Foundation de Wellventure-moni-
tor ontwikkeld als meetinstrument voor werknemersvrijwilligerswerk dat zowel 
door bedrijven als door non-profitorganisaties gebruikt kan worden (www.foun-
dation.nl.fortis.com/5).

Uit een recente studie blijkt dat Nederland een klein doch actief aantal bedrijfs-
organisaties telt met programma’s voor werknemersvrijwilligerswerk (Meijs en 
Van der Voort 2004). Een belangrijke speler in dit veld in Nederland is de al eerder 
genoemde door Fortis opgerichte Fortis Foundation (ffn). Sinds de start in 2001 
heeft deze stichting meer dan 13.000 werknemers als vrijwilliger aan het werk 
gezet in honderden gemeenschapsprojecten. De participatiegraad van werknemers 
aan het programma is, volgens een eigen opgave van ffn, van 11,7% in 2001 toege-
nomen tot 17,8% in 2005. Andere bedrijven, zoals de Rabobank, ing, abn Amro, 
kpmg en ibm, volgen het voorbeeld van Fortis. In 2003 werden de beste Neder-
landse voorbeelden van werknemersvrijwilligerswerk en maatschappelijke betrok-
kenheid van bedrijven door een vertegenwoordiger van de Rabobank beschreven 
als een overgang van ‘inspiratie’ (het eenvoudige eerste idee en de fase van de 
eerste activiteiten), naar ‘transpiratie’ (de moeizame fase van programmaherha-
ling en -ontwikkeling) (Meijs en Van der Voort 2004). Omdat de meeste bedrijven, 
in Nederland, nog experimenteren met werknemersvrijwilligerswerk, bestaat er 
maar weinig onderzoek over de verschillende elementen van deze projecten en de 
effecten ervan op vrijwilligers, hun werkgevers en de samenleving in haar geheel.
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Effecten op vrijwilligerswerk? 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven is er nogal wat onderzoek gedaan naar 
werknemersvrijwilligerswerk. Tschirhart (2005) geeft op basis van een uitvoe-
rig literatuuronderzoek echter aan dat het nog onduidelijk is of werknemersvrij-
willigerswerk ook tot meer vrijwilligersuren leidt. Laat staan of deze meer uren 
vrijwilligerswerk ook tot betere nonprofit-dienstverlening en -impact leidt. In 
veel onderzoek wordt aangenomen dat de ontvangende organisatie blij is met het 
aanbod. Praktijkverhalen geven echter aanleiding om hier vraagtekens bij te plaat-
sen. Zo zijn veel maatschappelijke teambuildings wel leuk als aanvulling op het 
vaste programma van een instelling, maar adresseren ze niet de echte vraagstuk-
ken van de doelgroep. Ook wordt regelmatig verzucht dat de organisatie liever een 
accountant als (controlerend) penningmeester wil hebben dan als klusjesman met 
tien collega’s. En als laatste kunnen zeker vraagtekens gezet worden bij de duur-
zaamheid van de betrokkenheid van sommige bedrijven (Van der Voort en Meijs 
2004).

Volgens Meijs et al. (2006) kan door werknemersvrijwilligerswerk de omvang 
van het vrijwilligerswerk positief beïnvloed worden. Ten eerste, doordat meer 
mensen deelnemen aan vrijwilligerswerk, omdat ze via hun bedrijf gevraagd 
worden of doordat werknemers die al vrijwilligerswerk doen, meer uren kunnen en 
willen geven door de betrokkenheid van hun bedrijf. Ten tweede, doordat betrok-
kenheid van bedrijven een positief effect kan hebben op het imago van vrijwilli-
gerswerk. Ten derde, doordat het een oplossing kan bieden voor de moeilijkheden 
die vrijwilligersorganisaties ondervinden om potentiële vrijwilligers te vinden. Nu 
kerk en kerkplein als traditionele vindplaats voor vrijwilligers in waarde afnemen, 
neemt het werk en de koffieautomaat misschien de functie over van de omgeving 
waar mensen fysiek aangesproken kunnen worden. Als het ware van ‘van kerk naar 
werk’ (Dekker 2001).

De hiervoor geschetste positieve resultaten zijn het gevolg van zes potentiële 
effecten van werknemersvrijwilligerswerk (Meijs et al. 2006) . Allereerst zijn er de 
resource-effecten die zowel kwantitatief (meer uren) als kwalitatief (andere vaardig-
heden) kunnen zijn. Resource-effecten ontstaan vooral wanneer bedrijven daad-
werkelijk uren beschikbaar stellen. Dit kan worden verminderd door substitutie, 
waarbij bestaand vrijwilligerswerk wordt opgenomen in het programma of wordt 
ingewisseld voor vrijwilligerswerk dat past binnen het programma. Werknemers 
zullen hun eigen vrijwilligerswerk ‘omruilen’ als het bedrijf veel beperkingen 
oplegt aan het soort vrijwilligerswerk dat scoort en tegelijkertijd wel relatief veel 
voordelen geeft aan werknemers die deelnemen aan het programma. De volgende 
drie effecten die bij elkaar horen zijn beloning, socialisatie en legitimatie. Door betrok-
kenheid van het bedrijf bij het vrijwilligerswerk wordt duidelijk gemaakt dat je 
voor vrijwilligerswerk wat terugkrijgt, zoals erkenning van verworven competen-
ties. Ook kan de betrokkenheid van het bedrijf, zeker als deze is verankerd in de 
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organisatiecultuur, bij werknemers overbrengen dat vrijwilligerswerk er gewoon 
bijhoort. Als laatste maakt de betrokkenheid duidelijk dat een werknemer zich niet 
hoeft te schamen voor vrijwilligerswerk, ook als dat in de eigen tijd plaatsvindt. 
Beloning, socialisatie en legitimatie hebben waarschijnlijk niet alleen interne maar 
ook externe positieve effecten voor het imago van vrijwilligerswerk. Tegengesteld 
daaraan is natuurlijk dat betrokkenheid en druk vanuit het bedrijf kan leiden tot 
weerstand en weerzin, waarbij het idee dominant wordt dat vrijwilligerswerk een straf 
of vervelende plicht is. Zeker bij programma’s met veel druk en dwang op medewer-
kers om deel te nemen is dit risico aanwezig.

Het positieve gevolg van werknemersvrijwilligerswerk hangt samen met de 
inrichting van het werknemersvrijwilligerswerkprogramma, de manier waarop 
het bedrijf zijn betrokkenheid inricht. Dit sluit aan bij de conclusie van Peterson 
(2004: 371) dat

‘de meest effectieve strategieën voor het doeltreffend stimuleren van deelname 
aan vrijwilligersprogramma’s niet per se dezelfde zijn als de strategieën die het 
meest doeltreffend zijn voor het maximaliseren van het aantal door werknemers 
bijgedragen vrijwilligersuren.’

Bij het ontwikkelen van het programma moeten drie keuzes worden gemaakt (Meijs 
et al. 2006), welke hieronder uitvoerig worden beschreven:
1. de mate van betrokkenheid van het bedrijf;
2. de mate waarin door het bedrijf beperkingen worden opgelegd; en
3. de mate van druk die op de werknemers wordt uitgeoefend om vrijwilligerswerk 

te doen.
Ten eerste de betrokkenheid van het bedrijf. Deze kan op uiteenlopende manieren 
worden vormgegeven. De eerste dimensie van betrokkenheid is de mate waarin het 
bedrijf werknemers tijd geeft voor vrijwilligerswerk: de giftdimensie. Van geringe 
betrokkenheid is sprake wanneer het bedrijf geen werktijd beschikbaar stelt, maar 
bijvoorbeeld wel werknemers faciliteert door het aanpassen van roosters aan hun 
vrijwilligersverplichtingen en/of dit vrijwilligerswerk erkent en prijst. Meer betrok-
kenheid is er wanneer het bedrijf de inspanning van de werknemer in de eigen tijd 
beloont met een donatie aan de betreffende organisatie. De volgende stap is het 
daadwerkelijk beschikbaar stellen van werktijd, volledig of in een vorm van mat-
ching. Het mag duidelijk zijn dat de ‘hoogste’ vorm van betrokkenheid potentieel 
duidelijk positieve effecten heeft op de beschikbaarheid van mensen voor vrijwil-
ligerswerk. 

De tweede dimensie van betrokkenheid is de kwaliteit en kwantiteit van de door 
het bedrijf geïnvesteerde middelen ten behoeve van het werknemersvrijwilligers-
werk: de organisatiedimensie. Alleen mededelingen op intranet en prikborden 
over vrijwilligerswerk is lage betrokkenheid. Hoge betrokkenheid vertaalt zich in 
betaald personeel met een toegewezen budget en ruimte voor de bevordering en 
vergemakkelijking van vrijwilligerswerk door werknemers. Bekend voorbeeld is de 
meer dan 15 fte die de Fortis Foundation Nederland hiervoor beschikbaar heeft. De 
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verwachting is dat een dergelijke investering ook leidt tot een bijzonder effectieve 
vindplaats voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Ten tweede hebben bedrijven vaak beperkingen voor de typen organisaties of 
activiteiten die zij accepteren binnen hun programma. Deze beperkingen lopen van 
geen beperkingen via lichte beperkingen door bijvoorbeeld een thema te bepalen 
(jongeren, onderwijs) of bepaalde organisaties uit te sluiten (kerken) tot stevige 
beperkingen waarbij het bedrijf een beperkt aantal vrijwilligersactiviteiten accep-
teert en aanbiedt. Beperkingen hebben waarschijnlijk weinig effect op de beschik-
baarheid voor vrijwilligerswerk, maar kunnen leiden tot substitutie als bestaand 
vrijwilligerswerk wordt vervangen door vrijwilligerswerk dat past binnen het 
bedrijfsprogramma. Duidelijke en strenge beperkingen zouden wel eens een posi-
tief effect kunnen hebben op de vindplaats voor medewerkers die geen idee hebben 
wat vrijwilligerswerk kan zijn.

Een eventuele beperking van thema’s, organisaties en activiteiten heeft vanzelf-
sprekend ook potentiële negatieve gevolgen voor bepaalde civil-societyorganisa-
ties. Reeds nu is zichtbaar dat veel bedrijven kiezen voor veilige en aantrekkelijke 
onderwerpen, die betrekking hebben op kinderen, jeugd of algemeen voorkomende 
ziekten en kwalen die ‘goed liggen’. Veel organisaties met een campaigning- of 
actiecomponent zullen niet in aanmerking komen voor werknemersvrijwilligers-
werk, omdat bedrijven zich hiermee niet kunnen of willen verbinden. Hetzelfde 
geldt waarschijnlijk ook voor kerken. mbo is daarmee slechts relevant voor een 
klein deel van de civil society.

Ten derde kunnen bedrijven in meer of mindere mate druk uitoefenen op werk-
nemers om deel te nemen aan het programma. Er kan sprake zijn van (1) geen druk, 
(2) sociale druk en druk van collega’s, (3) een hiërarchische verwachting of (4) 
een verplichting (bijvoorbeeld bij een maatschappelijke teambuilding). Veel druk, 
gekoppeld met een hoge betrokkenheid in uren en organisatie, heeft waarschijnlijk 
duidelijk positieve effecten, hoewel er natuurlijk risico’s zijn van nadelige effecten 
op de lange termijn.

Conclusie
mvo en mbo zijn niet meer weg te denken uit de praktijk van het Nederlandse 
bedrijfsleven en het beleid. Het nog steeds gevoelde onderscheid tussen ‘belang-
rijk’ mvo en ‘onbelangrijk’ mbo lijkt ook in de Nederlandse context, net zoals in 
de Verenigde Staten, te verdwijnen. Traditionele filantropie wordt steeds meer stra-
tegisch ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Daarbij speelt zeker 
mee dat Nederlandse bedrijven, waarschijnlijk vooral vanuit hrm-overwegingen, 
relatief meer gebruikmaken van werknemersvrijwilligerswerk dat al snel strate-
gische waarde heeft omdat medewerkers zich ontwikkelen. Werknemersvrijwilli-
gerswerk is daarmee een middelenuitruil-partnerschap, waarbij het bedrijf de tijd 
van de medewerkers investeert terwijl de nonprofit zichzelf als training- en moti-
vatieomgeving beschikbaar stelt. Het rendement voor het bedrijf is ontwikkelde 
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en tevreden werknemers terwijl de non-profitorganisatie meer, betere en andere 
diensten kan leveren.

Nu werknemersvrijwilligerswerk voorbij de relatief simpele teambuilding aan 
het groeien is, worden bedrijven geconfronteerd met designvragen ten aanzien van 
hun programma. Het gaat daarbij zowel om ingewikkelder vrijwilligerswerk dan 
gezamenlijk een dag organiseren als om een grotere druk op het daadwerkelijk rea-
liseren van al die verwachte positieve effecten. Basaal zijn er zijn drie verschillende 
keuzes die bedrijven moeten maken: mate van betrokkenheid, mate van beperkin-
gen en mate van druk. Het is de combinatie van deze drie designparameters die 
het verschil maakt tussen een programma met positieve of negatieve effecten op 
het vrijwilligerswerk. Een programma met lage betrokkenheid (geen uren en geen 
organisatie), veel beperkingen (alleen erkende jongerenorganisaties) en veel druk 
(je moet) pakt waarschijnlijk negatief uit. Werknemers zullen met tegenzin aan de 
slag gaan en soms zelfs hun eigen ‘leuke’ vrijwilligerswerk moeten inruilen omdat 
ze anders niet aan de verplichting kunnen voldoen. Meer mag verwacht worden 
van de combinatie hoge betrokkenheid (waarin het bedrijf uren geeft en ook goed 
helpt bij het vinden van vrijwilligerswerk) met weinig beperkingen (organisatie en 
werkzaamheden maakt niet uit) gecombineerd met toch wel een hogere druk. In 
deze situatie wordt de beschikbaarheid van werknemers positief beïnvloed, terwijl 
er ook aan hun bereidheid wordt gesleuteld door de druk op te voeren. Als dan ook 
nog goed gevraagd wordt, een belangrijke variabele in het realiseren van een match 
tussen organisatie en vrijwilliger, kan het eigenlijk niet meer fout gaan! Onder die 
voorwaarde kan werknemersvrijwilligerswerk een belangrijke rol spelen bij het in 
stand houden van het huidige hoge peil van vrijwilligerswerk, en heel misschien 
zelfs wel een bijdrage leveren aan een beperkte groei!
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5 De maatschappelijke bijdragen van het bedrijfsleven: wat 
bevordert het issue?

Theo Schuyt en May-May Meijer

Inleiding
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) heeft de aandacht, evenals filan-
tropie door bedrijven (‘corporate philanthropy’). Volgens de veelgebruikte definitie 
van Carroll (1979: 500) is filantropie onderdeel van mvo. ‘The social responsibility 
of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expecta-
tions that society has of organizations at a given point in time.’ Carrolls definitie 
omvat vier verschillende verantwoordelijkheden: (1) economische verantwoorde-
lijkheden (het produceren van goederen en diensten om deze met winst te verko-
pen, (2) juridische verantwoordelijkheden (de wetten en regels waaronder bedrijven 
verwacht worden te opereren), (3) ethische verantwoordelijkheden (het voldoen aan 
de verwachtingen van de maatschappij die boven de wettelijke vereisten uitstijgen), 
(4) discretionaire verantwoordelijkheden (vrijwillige activiteiten zoals het doen 
van filantropische bijdragen, trainen van langdurig werklozen, etc). 

Hoe wordt een thema als mvo een thema, een ‘begrip’? Deze vraag hoeft zich 
niet tot het onderwerp mvo te beperken, maar geldt evenzeer voor gerelateerde 
begrippen als ‘ethisch beleggen’ en ‘duurzaamheid’. In dit hoofdstuk wordt met 
deze vraag begonnen. Daarna presenteren wij cijfers over filantropie door bedrij-
ven uit het onderzoek ‘Geven in Nederland’. Vervolgens kijken wij wat verder over 
mvo bekend is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Het ontstaan van een issue
Carroll stelt dat de wortels van het begrip mvo liggen in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw, in de Verenigde Staten (Carroll 1999; zie ook Meijer en Schuyt 2005). Waarom 
juist daar en in die tijd? Welke condities waren bevorderlijk voor de ontwikkeling 
van het issue mvo? Dat laat zich raden. Als mvo staat voor een oproep aan onder-
nemingen zich te houden aan bepaalde regels, dan zullen belangrijke condities zijn 
geweest: a. het ondernemen in een vrije markt, b. waar geen, of onvoldoende richt-
lijnen voor economisch handelen bestonden, c. welk ontbreken door actoren (klan-
ten, pressiegroepen, overheden) aan de kaak werd gesteld, en d. op een manier dat 
ondernemingen er rekening mee gingen houden.

Hetzelfde kan mutatis mutandis worden gezegd voor de snelle verspreiding 
van het begrip in de afgelopen jaren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
kreeg grote bekendheid naar aanleiding van ondernemen in de mondiale markt. 
Het ontbreken van bijvoorbeeld milieuregelingen en sociale regelingen voor werk-
nemers in onderontwikkelde lagelonenlanden schiep de condities voor misbruik 
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en uitbuiting volgens normen van de hooggeïndustrialiseerde landen. Actiegroe-
pen, zichtbaarheid door internet en de media zorgden voor het op gang komen van 
een maatschappelijk debat dat internationale bedrijven dwong tot het maken van 
afspraken in de vorm van gedragscodes. Door het ontbreken van een supranatio-
naal instituut moest dit geschieden in een proces van zelfregulering.

De economische vrije markt schiep en schept door druk van buiten een zekere 
marktorde; in het spel van actie en reactie ontstaat een bepaald institutioneel 
patroon: er worden regels opgesteld. Dit ontwikkelingsproces in de economie ver-
toont tot op bepaalde hoogte gelijkenis met de ontwikkeling die zich bij het ont-
staan van medische professie heeft voorgedaan en die uiteindelijk heeft geleid tot 
een professionele marktorde (Lulofs 1983). 

Afgedwongen zelfregulering 
Hoe gaat dit in zijn werk en waarom doen bedrijven mee? Een belangrijke reden 
hiervoor is dat zij er last van hebben publiekelijk op een negatieve manier in het 
nieuws te komen. Dat leidt tot vermindering van legitimiteit en het leidt tot econo-
mische schade. Echter, als een enkel bedrijf aan de bezwaren tegemoet zou komen, 
zou het branchegenoten die dat niet doen in een voordeelpositie brengen. Ziehier 
het sociaal dilemma van het zich houden aan regels. Maar toch, kritiek op vervui-
ling, kritiek op ontbossing of het gebruik van verkeerd hout treft misschien aan-
vankelijk een individueel bedrijf, maar ‘de brand slaat gemakkelijk over naar de 
belendende percelen’: de branche. 

Daarnaast is er de onverdachte rol van de ‘heilige’, het bedrijf dat zich als eerste 
gaat profileren als ‘verantwoord’. Neem het voorbeeld van het groen en cultureel 
beleggen van de Triodos Bank. Het zichzelf manoeuvreren in een voorbeeldpositie 
kan leiden tot een voorsprong ten opzichte van de concurrentie, zeker in geval van 
een groeiend publiek bewustzijn inzake verantwoord ondernemen. 

De maatschappelijke druk van buiten, het verschijnen van mvo-entrepreneurs, 
het ontbreken van een centraal gezag (controle-instituties zoals internationale wet-
geving) en het gevaar van ‘free riders’-gedrag bij concurrenten sporen individuele 
bedrijven aan gezamenlijk gedragsrichtlijnen te ontwikkelen en ze vervolgens aan 
elkaar aan te bieden. Dit proces naar collectief gedrag is door De Swaan, mede op 
basis van de publicatie van Olson, geanalyseerd vanuit de sociaal-dilemmatheorie 
en collectiviseringstheorie (De Swaan 1984 en 1989; Olson 1965). 

De maatschappelijke druk van onder andere milieugroepen en mensenrechten-
organisaties resulteerde aan de kant van het bedrijfsleven in het formuleren van 
vooral moreel-economisch standpunten, met een ruime vrijheid voor de praktische 
implementatie, het bedrijfsmatig handelen. De zelfregulering leidt tot codes die 
niet juridisch kunnen worden afgedwongen. ‘Je moet je normen zo hoog houden, 
dat je er rustig onderdoor kan lopen.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen functioneert in deze zin als een 
publiek contract, een door ondernemingen in het openbaar gedane belofte dat 
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men zich aan richtlijnen zal houden (die men grotendeels zelf heeft opgesteld). 
mvo heeft een normatieve, ethische lading, waarmee vertrouwen, trust, van en in 
de markt gediend wordt. 

In het kielzog van deze trend ontstonden al spoedig commerciële initiatieven, 
die zich als onafhankelijke auditinstituten aandienden in de ‘mvo-business’. Ook 
bestaande auditinstituten voegden mvo aan hun criteria toe. Echter, deze nieuwe 
of toegevoegde specifieke mvo-audits richten zich op het controleren van de aan-
wezigheid van interne procedures en criteria aangaande maatschappelijk verant-
woord ondernemen; zij richten zich niet op het feitelijk gedrag van bedrijven, noch 
op het maatschappelijk effect ervan. 

Samenvattend: maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt hier beschouwd 
als een vorm van zelfregulering binnen een groeiende internationale economische 
marktorde. Het heeft in eerste instantie een legitimerende, symbolische betekenis. 
Het vergroot het vertrouwen bij consumenten en het grotere publiek. Voor marke-
ting een niet onbelangrijk aspect. 

De opkomst van mvo valt ook vanuit de economische theorie van transactiekos-
ten te verklaren: klanten hoeven zich niet extra moeite te getroosten om te weten te 
komen of een bedrijf ‘fatsoenlijk onderneemt’ en bedrijven, op hun beurt, hoeven 
op dit punt elkaar niet in de gaten te houden. Echter, in welke fase zit het bedrijfs-
leven nu? Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de feitelijke kennis over 
mvo? 

Geven en sponsoring door bedrijven 
Over ‘corporate philanthropy’ als onderdeel van mvo is het nodige bekend. In het 
onderzoek ‘Geven in Nederland’ worden sinds 1995 de maatschappelijke bijdragen 
van bedrijven onderzocht (Schuyt et al. 2007). Er is onderscheid gemaakt tussen 
giften en sponsoring van maatschappelijke en goede doelen. Giften worden gedaan 
zonder dat er een contractueel afdwingbare tegenprestatie tegenover staat; spon-
soring kent wel een dergelijke tegenprestatie en mag volgens de belastingdienst 
daarom worden gerekend tot aftrekbare bedrijfskosten. Het onderzoek onder 
bedrijven wordt door middel van een landelijke representatieve enquête onder 
ongeveer 1000 bedrijven uitgevoerd.1

In totaal is er in 2005 ongeveer 1,5 miljard euro gegeven. In 2003 werd een totaal-
bedrag van 2,3 miljard euro gegeven. In figuur 5.1 zijn de totaal gegeven bedragen met 
en zonder inflatiecorrectie weergegeven. Door middel van variantieanalyse is onder-
zocht of er in 2005 significant minder gesponsord en/of gegeven is dan in 2003.

1 Het geefgedrag van bedrijven is sterker aan fluctuatie onderhevig dan bijvoorbeeld dat van 
huishoudens. Daardoor zijn de schattingen over giften en sponsoring door bedrijven weinig 
robuust. Om de schattingen robuuster te maken worden bij de analyse enkele uitschieters buiten 
beschouwing gelaten. Uitschieters (‘outliers’) zijn individuele waarnemingen die het geschatte 
gemiddelde in de steekproef sterk beïnvloeden. Door uitschieters buiten beschouwing te laten 
worden schattingen wat conservatiever.
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Tabel 5.1
Grove schattingen van sponsoring en giften door bedrijven in 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 en 2005

bedragen (x 1 miljoen euro) 
1995 1997 1999 2001 2003 2005

sponsoring 468 627 1001 1110 1716 1103
giften 142 66 464 249 555 409
totaal 610 693 1466 1359 2271 1512

in procenten
1995 1997 1999 2001 2003 2005

sponsoring 77 91 68 82 76 73
giften 23 9 32 18 24 27
totaal 100 100 100 100 100 100

Bij de berekeningen is rekening gehouden met de inflatie en met de grootte van het 
bedrijf (gemeten als aantal werknemers). De afnamen van de bedragen als het gaat 
om het totaal van sponsoring, het totaal van giften en het totaal van sponsoring 
en giften tussen 2003 en 2005 zijn niet significant. Indien echter de grootste 2% 
gevers uit de steekproef worden verwijderd, wordt er in 2005 wel significant minder 
gesponsord en gegeven dan in 2003.

Figuur 5.1

Trend in filantropie door bedrijven
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In tabel 5.2 zijn de bedragen die bedrijven uitgeven aan sponsoring én aan geven 
zonder zakelijk belang bij elkaar opgeteld.

Tabel 5.2
Sponsoring en geven door bedrijven 1995–2005 per doel, in euro’s 

bedragen (x miljoen euro)
1995 1997 1999 2001 2003 2005

kerk/levensbeschouwing 10 25 53 49 67 60
gezondheid 73 47 236 50 169 89
internationale hulp 33 20 113 46 37 168
milieu, natuurbehoud, dierenbe-
scherming

53 15 53 22 39 39

onderwijs/onderzoek 37 57 205 89 245 232
cultuur 57 49 116 274 516 135
sport/recreatie 216 388 507 630 845 574
maatschappelijke/sociale doelen 127 73 184 115 258 152
overige 4 19 * 83 95 65
totaal gesponsord en gegeven 610 693 1466 1359 2271 1513
n (aantal ondervraagde bedrijven) 1122 1092 1010 998 1005 1002

In tabel 5.3 is de verdeling uiteengezet tussen geven in geld, in natura en in man-
kracht. Net als in het vorige onderzoek is de bedrijven per type doel gevraagd hoeveel 
zij aan dat doel gaven in de vorm van geld, hoeveel ze gaven in natura (uitgedrukt in 
euro) en hoeveel ze gaven in mankracht (eveneens uitgedrukt in euro). 

Tabel 5.3
Manieren van geven, in procenten

sponsoring giften
2003 2005 2003 2005

geld 75 78 79 83
natura 17 14 14 11
mankracht 8 7 7 5

Aan de managers is gevraagd wat het belangrijkste motief is van het bedrijf om te 
sponsoren (tabel 5.4) en te geven. Zelfs in het geval van sponsoring geven mana-
gers aan het met name vanuit maatschappelijke betrokkenheid te doen. In 2006 
staat de commerciële motivatie op de tweede plaats (31%). Intern functioneren 
wordt net als in voorgaande jaren nauwelijks genoemd als motivatie om te sponso-
ren. De jaren in de kolommen in voorafgaande tabel 5.4 wijken af van de jaren die 
vermeld staan in de kolommen van de tabellen over de bedragen die gesponsord 
dan wel gegeven zijn. Dit komt doordat respondenten gevraagd is naar de bedragen 
die hun bedrijf het vorige jaar heeft gegeven; dit was niet het geval als het ging om 
hun motivatie om te sponsoren.2

2 Ter toelichting: de meest recente enquête is afgenomen in mei 2006. Aan de respondenten is 
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Tabel 5.4
De belangrijkste motivatie om te sponsoren, in procenten

1998 2000 2002 2004 2006
maatschappelijke betrokkenheid (uit 
ethische of ideële motieven) 37 36 31 38 36
het sluit aan bij de commerciële doel-
stellingen van ons bedrijf, marketing, 
concurrentievoordeel, naamsbekend-
heid, het geeft toegang tot nieuwe of 
andere contacten 35 41 35 29 31
we hebben een taak ten aanzien van de 
openbare orde, veiligheid en leefbaar-
heid in onze omgeving 6 5 9 8 13
het is goed voor het intern functioneren/
intern management; bijvoorbeeld mee-
doen aan sponsoring van een goed doel 
betrekt werknemers bij hun bedrijf 3 3 2 2 3
anders 19 15 24 23 17
(100% = aantal ondervraagde bedrijven) (664) (705) (637) (665) (720)

Profiel van bedrijven
Uit tabel 5.5 blijkt dat de meeste bedrijven iets geven. Slechts 22% van de bedrijven 
in Nederland gaf aan niets te hebben gegeven in 2005. 

Tabel 5.5
Aandelen bedrijven die geven en/of sponsoren, in procenten
alleen sponsoring 31

alleen giften 10

sponsoring en giften 37

geen van beide 22

(100% = aantal ondervraagde bedrijven) (1002)

In tabel 5.6 worden de gegeven en gesponsorde bedragen uitgesplitst naar branche. 
De zakelijke dienstverlening sponsort het meest (32% van de totaal gesponsorde 
bedragen). Dit kan deels verklaard worden door de omvang van de sector. Onge-
veer een derde van de bedrijven in Nederland kan tot de zakelijke dienstverlening 
gerekend worden. Hierbij wordt opgemerkt dat een flink aantal bedrijven uit deze 
sector bestaat uit eenmanszaken. De groothandel geeft het meest van alle sectoren 
(35% van de totaal gegeven bedragen in 2005). Dit wordt met name veroorzaakt 
door een uitschieter. Eén groothandelsbedrijf heeft 250.000 euro aan onderwijs 
en onderzoek gegeven in geld en in natura. In tabel 5.7 is uiteengezet hoeveel de 
afzonderlijke bedrijfstakken sponsoren en/of geven per doel.

gevraagd wat hun bedrijf gesponsord dan wel gegeven heeft in het afgelopen jaar, 2005. De 
motivatie van een bedrijf om te sponsoren is rechtstreeks gevraagd: ‘Welke motivaties heeft u 
om te sponsoren?’ De gegevens hebben dus niet speciaal betrekking op 2005. 
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 Tabel 5.6
Totale sponsoring en giften per branche in 2005, in euro’s en in procenten

bedragen (x miljoen euro)a in procenten
sponsoring giften samen sponsoring giften samen

zakelijke dienstverlening  356 112 467 32 27 31
groothandel 119 143 262 11 35 17
bouw 102 26 128 9 6 8
industrie 169 45 214 15 11 14

bank/verzekeringen 43 10 53 4 2 4
detailhandel non-food 156 35 191 14 9 13
transport 41 16 57 4 4 4
detailhandel food 26 5 31 2 1 2
horeca 42 9 50 4 2 3
autobranche 49 8 57 4 2 4
totaal 1103 409 1512 100 100 100

a De bedragen zijn afgerond en daarom kan de som van sponsoring en giften een miljoen afwijken (n 
= 1002 ondervraagde bedrijven)

Tabel 5.7
De gegeven bedragen (giften en sponsoring) in 2005 per branche naar het type doel, in procenten 
(horizontaal gepercenteerd) 

sport en 
re cre-

atie cultuur
sociale 
doe len

onder-
wijs

gezond-
heid kerk milieu

interna-
ti  o nale 

hulp
ove-
rige

totaalbe-
draga

zakelijke 
dienstverle-
ning 33 14 10 13 5 2 2 18 3 468
groothandel 21 5 8 31 10 5 2 17 1 262
bouw 51 8 5 14 3 4 2 9 4 128
industrie 26 8 19 19 5 8 1 6 8 214
bank/verze-
keringen 37 15 10 6 4 0 2 12 15 52
detailhandel 
non-food 68 4 7 3 6 5 3 3 2 191
transport 39 3 20 14 5 2 3 3 10 59
detailhandel 
food 63 3 13 10 3 7 0 0 0 30
horeca 40 12 4 8 6 4 14 2 10 50
autobranche 57 5 5 16 4 2 2 4 5 56

a 100% = totale bedrag in miljoenen euro’s voor de 1002 ondervraagde bedrijven

Het geven van geld en de betrokkenheid bij de maatschappij 
Het geven van geld lijkt samen te gaan met een grotere betrokkenheid bij de 
maatschappij. Er is een samenhang tussen de grootte van het gesponsorde en 
gegeven bedrag enerzijds en het aanbieden van werknemersvrijwilligerswerk 
anderzijds (r = 0,11, p < 0,01). In andere woorden: naarmate bedrijven meer geven 
zullen ze ook eerder werknemersvrijwilligerswerk aanbieden. 
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Ander onderzoek
Deze cijfers en trends maken de ‘corporate philanthropy’-markt meer inzichte-
lijk ten voordele zowel van ondernemingen, die onderling vergelijkingsmateriaal 
hebben, als van potentieel vragende partijen: ngo’s en non-profitinstellingen in 
het algemeen. 

Echter, wat weten wij van de andere aspecten van mvo (omgang met werkne-
mers, milieu, ketenverantwoordelijkheid, etc.)? Het antwoord op die vraag moet 
luiden: veel minder.

Hoeveel representatieve onderzoeken zijn er onder het Nederlandse bedrijfsle-
ven gedaan? Wij beginnen met mkb Nederland. Wat heeft deze ondernemersor-
ganisatie aan empirische cijfers ter beschikking? De publicaties en activiteiten van 
mkb en de aan het mkb gelieerde stichting stimio betreffen handreikingen en 
‘tools’ hoe te handelen. Geen empirisch onderzoek. Er wordt verwezen naar een 
recente publicatie Stand van zaken mvo in Nederland medio 2007 van mvo Nederland 
(www.mvonederland.nl).

vno-ncw kent aan de ncw-zijde van de organisatie aandacht voor mvo. Het 
gaat hier vooral om theoretische bijdragen, naast handreikingen hoe te handelen 
(www.vno-ncw.nl/web/show/id=94618/dbcode=20/filetype=dossier). De Kamers 
van Koophandel houden jaarlijks de uitgebreide (en representatieve?) Economi-
sche Regionale Beleidsontwikkelingenquête (erbo). In deze enquête is ruimte 
voor een ‘vrij’ onderwerp. De Kamers hebben mvo of maatschappelijke bijdragen 
van bedrijfsleven niet onderzocht. In het ser-advies De winst van waarden wordt ten 
aanzien van mvo gewezen op het bewust richten van ondernemingsactiviteiten op 
waardecreatie in drie dimensies – Profit, People, Planet – en daarmee op de bijdrage 
aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn; en op het onderhouden van 
een relatie met de verschillende belanghebbenden op basis van doorzichtigheid en 
dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maat-
schappij (ser 2000).

Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2001 een beperkte enquête 
gehouden naar mvo en heeft dit onderzoek herhaald in 2002. Het benadrukt in zijn 
definitie van mvo het begrip meerwaarde: ‘het verrichten van activiteiten die een 
meerwaarde hebben voor het bedrijf en de maatschappij maar die niet tot de core 
business behoren en ook niet wettelijk verplicht zijn’ (Ondernemerschapsmonitor 
2001: 5). Het ministerie heeft voorts een nationaal onderzoeksprogramma (waar-
aan zeven universiteiten meewerkten) over mvo gefinancierd dat geresulteerd heeft 
in meerdere publicaties (Cramer 2005 en 2006; Cramer et al. 2005).

mvo Nederland is een jonge organisatie, opgericht in april 2004. mvo Neder-
land wordt deels gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Het is 
een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschap-
pelijk verantwoord te ondernemen. mvo Nederland rapporteert dat de bekend-
heid van mvo groot is bij Nederlandse ondernemers, maar dat het daadwerkelijk 
uitvoeren van mvo-activiteiten minder ver is gevorderd (beperkte verankering). 
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Deze conclusie is gebaseerd op informatie uit acht onderzoeken naar mvo (www.
mvonederland.nl).

Concluderend: een rondgang langs de landelijke organisaties levert talrijke voor-
beelden op van inspanningen om mvo onder de aandacht te brengen. De overheid, 
in casu het ministerie van Economische Zaken, laat zich niet onbetuigd. Echter, 
mvo-onderzoek dat representatief is voor het Nederlandse bedrijfsleven is schaars. 
Hoe is het gebrek aan dit type onderzoek te verklaren? Is het de moeilijkheidsgraad? 
Of ligt het aan het ontbreken van kwalitatief goede bedrijvenpanels? Of acht men dit 
onderzoek niet nodig? Is het voldoende, althans voor dit moment, een moreel-eco-
nomisch standpunt te verkondigen, handreikingen en handleidingen te maken en te 
‘auditten’? Verkeert mvo nog in het stadium van een publiek contract, verschaft het 
aan bedrijven een ‘license to operate’ (Van Luijk 2000) dat vertrouwen wekt? Staan 
wij met de huidige codes ergens halverwege de ontwikkeling naar een vorm van 
zelfregulering die – binnen wettelijke kaders – kan worden afgedwongen? 

Discussie en aanbevelingen
De belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich vooral in 
beschouwingen, in wetenschappelijke artikelen, beleidsadviezen, studienota’s (bij-
voorbeeld van de Sociaal-Economische Raad), overlegplatforms (Samenleving en 
Bedrijf [www.samen.nl]; mvo Nederland), in de snelle groei van gespecialiseerde 
adviesbureaus (zoals Good Company, Triple Value, Scholten & Franssen, etc.) en in 
de hoeveelheid informatiemateriaal over ‘good practices’. Er zijn audits in de maak 
en bestaande bedrijven-audits worden uitgebreid met criteria voor maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. 

In het licht van genoemde theorieën over collectieve actie door zelfregulering 
kan ook de vraag naar de rol van empirisch, representatief onderzoek worden 
gesteld. Waarom zou dergelijk onderzoek van belang zijn? De theorie daarover 
levert daarvoor een aantal argumenten: 
1. het biedt inzicht in wat door ondernemingen op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen wordt gedaan; en
2. het vermindert ‘free riders’-gedrag: als bedrijven het mvo-beleid van elkaar zien, 

kunnen zij niet achterblijven (De Swaan 1984). 
Daarnaast kunnen argumenten worden genoemd die vooral voor de effectiviteit 
van het te voeren of gevoerde mvo-beleid van bedrijven van belang kunnen zijn: 
1. onderzoek kan lacunes opsporen of het kan inzichtelijk maken welke aspecten 

juist te veel aandacht krijgen; en 
2. onderzoek kan tevens bedrijven opmerkzaam maken dat er dubbel werk wordt 

gedaan. 
Als op de weg van verdere zelfregulering wordt voortgegaan, dan zal onderzoek, 
representatief onderzoek, niet kunnen ontbreken. Het onderzoek ‘Geven in Neder-
land’ over ‘corporate philanthropy’ is, naast het mvo-onderzoek in de Ondernemer-
schapsmonitor van 2001 en 2002 van het ministerie van Economische Zaken, voor 
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zover ons bekend het enige representatieve onderzoek. De toenemende aandacht 
voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen – zeker nu klimaatverande-
ring en duurzaamheid hoog op de internationale agenda zijn gekomen – zal het 
bedrijfsleven stimuleren zich te gedragen als ‘corporate citizen’ in een ‘civil soci-
ety’. Overheden, zowel nationaal als internationaal, zullen, vooral op ecologisch 
terrein, kaders voor de zelfregulering van de vrije markt gaan stellen. Voor deze 
ontwikkeling, voor het bevorderen van zelfregulering binnen wettelijke kaders, zal 
onderzoek een logische volgende stap zijn.

Bedrijfsleven_DEF.indd   70 24-4-2008   0:21:14



71De maatschappelijke bijdragen van het bedrijfsleven

Literatuur

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. 
Academy of Management Review  4: 497–505.

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility. Business and Society 38 (3): 268–295.
Cramer, J. (2005). Duurzaam ondernemen uit en thuis. Assen: Van Gorcum. 
Cramer, J. (2006). Corporate Social Responsibility and Globalisation: An Action Plan for Business. Sheffield: 

Greenleaf.
Cramer, J., M. Jacobs en J. Jonker (red.) (2005). Ondernemen met MeerWaarde. Den Haag: Ministerie 

van Economische Zaken. 
Jonker, J. en J. Cramer (red.) (2005). Making a Difference: The Dutch National Research Program on Corpo-

rate Social Responsibility. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
Luijk, H.J.L. van (2000). In Search of Instruments: Business and Ethics Halfway. Journal of Business 

Ethics 27 (1–2): 3–8.
Lulofs, J.G. (1983). Professies en de markt van vertrouwensgoederen. In: S. Lindenberg en F. Stok-

man (red.), Modellen in de sociologie, 92–111. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Meijer, M.M. en Th. Schuyt (2005). Corporate Social Performance as a Bottom Line for Consumers. 

Business and Society 44 (4): 1–20. 
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Ondernemerschapsmonitor (2001 en 2002). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken (Winter 

2000–2001 en Winter 2002–2003).
Schuyt, Th.N.M., B.M. Gouwenberg, R.H.F.P. Bekkers en P. Wiepking (red.) (2007). Geven in Neder-

land 2007. Den Haag: Reed Business. 
ser (2000). De winst van waarden. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
Swaan, A. de (1984). Nood en deugd: Over altruïsme en collectieve actie. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Swaan, A. de (1989). In Care of the State. Cambridge: Polity Press.

Bedrijfsleven_DEF.indd   71 24-4-2008   0:21:14



72 Bedrijfsleven en civil society

6 Strategievorming door duurzame partnerschappen: een 
empirisch onderzoek in Noord-Brabant

Patrick Vermeulen, Helen van den Heuvel en Thijs Timmer

Inleiding
Het landelijk gebied Het Groene Woud bevindt zich tussen Tilburg, Eindhoven en 
’s-Hertogenbosch. Om dit bijzondere gebied te beschermen is Het Groene Woud 
in 2005 door de overheid uitgeroepen tot Nationaal Landschap. In totaal telt Het 
Groene Woud 35.000 hectare grondgebied. De combinatie van een zeer geva-
rieerde natuurkern met een cultuurhistorisch waardevol landschap maakt Het 
Groene Woud uniek. Het beschermen en verder promoten van duurzaam gebruik 
van een dergelijk gebied vergt de inspanningen van diverse partijen. Deze hebben 
hun krachten gebundeld in een partnerschap. Het belangrijkste doel van het part-
nerschap Het Groene Woud is het voorkomen van het dichtgroeien van het gebied 
tussen de drie eerdergenoemde steden door natuurontwikkeling, duurzame land-
bouw en groene recreatie te combineren. 

Er is in Brabant een groot aantal samenwerkingsverbanden waarin de verschil-
lende maatschappelijke sectoren1 verenigd zijn, die gelieerd zijn aan de provinciale 
overheid en die zich – grosso modo – richten op het realiseren van duurzaamheids-
projecten. Soms gaat het daarbij om ‘gelegenheidscoalities’ die specifiek gevormd 
zijn voor het uitvoeren van een project met provinciale subsidie. Het Actiepro-
gramma Duurzaam Brabant biedt hiervan diverse voorbeelden. In andere gevallen 
gaat het om samenwerkingsverbanden met een bredere doelstelling, die soms al 
jarenlang functioneren. Bijvoorbeeld het Projecten Innovatie Team (pit); het Bra-
bant European Partnerschap for Sustainability (B&E Partnerschap); het Landbouw 
Innovatiebureau (lib); het Milieuoverleg Lokale Overheden (molo). Die samen-
werkingsverbanden zijn jaarlijks goed voor (de begeleiding van) tientallen projec-
ten op het gebied van duurzaamheid. 

In het kader van de duurzaamheidsidealen die de Provincie voor ogen heeft, 
wordt een veelheid aan samenwerkingsprojecten geïnitieerd (en gesubsidieerd), 
die stuk voor stuk moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het regi-
onale gebied. De vele vormen van samenwerkingsverbanden hebben in elk geval 
met elkaar gemeen dat de focus ligt op het creëren van concrete vormen van duur-

1 Er wordt hier gedoeld op bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties (verenigingen 
en stichtingen die primair van economisch belang zijn als aanbieders van diensten) en andere 
maatschappelijke organisaties (verenigingen en stichtingen die primair van niet-economisch 
belang zijn als belangenbehartigers, in de sfeer van politiek en levensbeschouwing, recreatie en  
wederzijdse hulp e.d.). De partnerschappen in dit hoofdstuk bestaan vooral uit een combinatie 
van de eerste drie soorten organisaties.
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zaamheid in de samenleving. Het proces dat nodig is om dit te bereiken wordt hier-
bij opgevat als een continu leerproces, waarbij verschillende partijen op meerdere 
niveaus ideeën, concepten, gevoelens en opvattingen uitwisselen om te komen tot 
een structurele verandering van processen en systemen (van mensen), waarmee 
voldaan kan worden aan de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de 
behoeften en wensen van toekomstige generaties in gevaar te brengen (Provincie 
Noord-Brabant 2005; wced 1987). 

Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling lijken voor organisaties en 
samenlevingen van groot belang te zijn (Googins en Rochlin 2000; Waddell 2005). 
Duurzaam ondernemen brengt nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met zich 
mee voor organisaties, en partnerschappen worden vaak aangeduid als een middel 
om hiermee om te kunnen gaan. Duurzame partnerschappen worden in dit hoofd-
stuk gedefinieerd als: samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit private, 
publieke en non-profit sectoren die een gezamenlijk doel omtrent een specifiek 
duurzaamheidsthema nastreven. 

Een duurzame maatschappij kan niet tot stand komen op basis van de inspan-
ningen van een enkele organisatie, maar slechts wanneer er een breed draagvlak 
gecreëerd wordt door verschillende organisaties uit verschillende sectoren die hun 
competenties bundelen (Jennings en Zandbergen 1995). Een van de mogelijke orga-
nisatievormen om dit te bereiken is het partnerschap. Doordat deze partnerschap-
pen bestaan uit organisaties uit verschillende sectoren met mogelijk verschillende 
opvattingen over hoe het duurzaamheidsdoel te bereiken, zal de samenwerking niet 
eenvoudig zijn. Bedrijven en non-profitorganisaties hebben namelijk verschillende 
belangen (Winsemius en Guntram 2002). Het is belangrijk om deze belangen te 
stroomlijnen, hetgeen een complex proces is. De onderhandelingen en de naleving 
van afspraken worden namelijk lastiger wanneer partners uiteenlopende belangen 
hebben. Er is echter nog maar weinig bekend over de wijze waarop duurzame part-
nerschappen functioneren. Het is vooral nog onduidelijk op welke manier partner-
schappen hun doelen trachten te realiseren. Dit onderzoek richt zich juist op die 
vraag: op welke wijze(n) geven duurzame partnerschappen strategisch invulling 
aan het duurzaamheidsproces waarop zij gericht zijn?

Om deze vraag te beantwoorden zijn vijf partnerschappen geselecteerd aan de 
hand van een gesprek met beleidsmedewerkers van de Provincie Noord-Brabant. 
Deze partnerschappen zijn geselecteerd met behulp van de volgende criteria:
•	 het	partnerschap	dient	een	duurzaam	doel	(de	partnerschappen	richten	zich	op	

het realiseren van doelen op het gebied van ‘people’, de samenleving en ‘planet’, 
het milieu);

•	 het	partnerschap	wordt	gevormd	door	partijen	uit	minimaal	 twee	van	de	drie	
sectoren;

•	 de	onderzochte	partnerschappen	zijn	geïnitieerd	vanuit	de	Provincie	Noord-Bra-
bant of hebben de Provincie Noord-Brabant als samenwerkingspartner opgeno-
men en bevinden zich in Noord-Brabant.
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De door de Provincie genoemde contactpersonen van deze partnerschappen zijn 
benaderd en geïnterviewd en via hen is contact gelegd met andere personen binnen 
de partnerschappen, bij wie eveneens semi-gestructureerde interviews zijn afge-
nomen. In totaal zijn dertig interviews afgenomen.2 In de bijlage is een overzicht 
opgenomen van de onderzochte partnerschappen, de partners die hierin vertegen-
woordigd zijn, het aantal respondenten per partnerschap en hun nummer.3

Theoretische achtergrond 
Het concept van crosssectorale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling 
wordt gedreven door het idee dat vertegenwoordigers uit iedere sector specifieke 
competenties en middelen ter beschikking hebben die complementair zijn aan 
elkaar (Benner en Witte 2004). Partnerschappen kunnen een belangrijk middel 
zijn om activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling te implementeren en bieden 
voorts de mogelijkheid tot strategische samenwerking tussen overheden, bedrijven 
en non-profitorganisaties. Hierbij spelen de relaties tussen deze organisaties een 
cruciale rol voor het succes van deze partnerschappen. De traditionele verschillen 
tussen potentiële partners roepen echter vragen op omtrent de bereidheid tot con-
formeren (Benner et al. 2003).

Reed et al. (zoals geciteerd in Googins en Rochlin 2000) geven aan dat leiding-
gevenden van non-profitorganisaties hun energie met name richten op het in kaart 
brengen van de complexe aard van de problemen waar zij zich mee bezig houden 
en de methodes die zij gebruiken om deze problemen aan te pakken. Hierbij zijn 
zij in de veronderstelling dat als de private sector deze problemen in hun totaliteit 
aanschouwt, een echt partnerschap mogelijk zou zijn. Aan de andere kant wijst de 
private sector op de continue bijdrage in de vorm van geld en tijd als bewijs voor 
zijn betrokkenheid bij het steunen van non-profitorganisaties. Bedrijven blijven 
openstaan voor non-profitorganisaties die maatschappelijke problemen onder de 
aandacht brengen. Zij zijn echter van mening dat als non-profitorganisaties meer 
resultaatgericht zouden werken en meer analytische hulpmiddelen zouden toepas-
sen om tot de kern van de zaak door te dringen, een echte samenwerking mogelijk 
zou zijn. In tabel 6.1 is een aantal kernverschillen tussen de drie sectoren opgeno-
men.

Naast de verschillen tussen de sectoren, vraagt ook de complexiteit van de pro-
blemen op het gebied van duurzaamheid om aandacht. Waddock (1989) geeft aan 
dat het succes van het partnerschap afhangt van het verhelderen van problemen, het 

2 De auteurs danken Jan-Pieter Timmer voor zijn bijdrage aan het verzamelen van het empirische 
materiaal.

3 Ter bescherming van de privacy van de respondenten hebben de onderzochte partnerschap-
pen een fictieve naam gekregen. Om dezelfde reden zijn de respondenten ook niet bij naam 
genoemd, maar wordt van hen slechts de algemene functie omschreven. Ook de deelnemende 
partners zijn weinig specifiek omschreven om niet herkend te kunnen worden als horende bij 
een bepaald partnerschap.
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Tabel 6.1
Kenmerken van de verschillende sectoren 

Overheid Particuliere sector Non-profit sector
Gericht op Politiek Economie Samenleving
Vertegenwoordiging van Kiezers Eigenaren Samenleving
Producten/diensten Publieke goederen Private goederen Goederen ten 

behoeve van de 
samenleving en 
milieu

Kerncompetenties Vaststellen rechten en 
plichten

Diensten en produc-
ten voortbrengen

Groepen in de 
samenleving mobi-
liseren

Grootste zwakte Rigiditeit van bureau-
cratie

Monopolievorming Verdeeldheid in de 
samenleving

Middelen Wetten en beleid Financieel kapitaal Vrijwilligers
Algemene organisatievorm Overheidsvorm Winstgericht Niet-winstgericht

Bron: Waddell (2005: 113)

opzetten van de samenwerking en het formuleren van heldere doelen. Bij het ver-
helderen van het probleem is het van belang dat er sprake is van een zekere onderlinge 
afhankelijkheid tussen de verschillende partijen. Ook moet de oplossing voordeel 
opleveren voor alle betrokken partijen. Daarnaast dienen alle partijen het probleem 
als zodanig te ervaren. 

Tijdens het opzetten van de samenwerking is het van belang om de juiste actoren 
samen te brengen. Deze actoren moeten in naam van hun organisatie beslissingen 
kunnen nemen, zonder daarvoor autorisatie nodig te hebben van een meerdere, 
en zij moeten betrokken zijn bij de samenwerking. Ook is het belangrijk om ste-
reotypering en gebrek aan vertrouwen te voorkomen. Ook Waddell (2000) geeft de 
complexiteit aan van de samenwerking die ontstaat doordat de verschillende par-
tijen er stereotiepe denkbeelden over de andere partijen op nahouden en doordat er 
verschillende machtsposities bestaan binnen organisaties uit de verschillende sec-
toren. Om spanningen, paradoxen en tegenstellingen boven tafel te krijgen, moet 
overlegd worden. Het gaat dan niet zozeer om het oplossen van deze problemen, als 
wel om het herkennen hiervan, zodat wederzijds begrip en vertrouwen opgebouwd 
worden. Ook is het voor een goede samenwerking tussen de sectoren van belang 
om op de hoogte te zijn van de verschillen tussen de sectoren (zoals weergegeven 
in tabel 6.1) en deze mee te nemen bij het opstellen van een plan voor duurzame 
ontwikkeling. Winsemius en Guntram (2002) geven eveneens aan dat het voor een 
goede samenwerking van belang is inzicht te hebben in de drijfveren van de andere 
partijen. Daarnaast is het volgens hen belangrijk inzicht te hebben in de potentiële 
bijdrage van de andere partijen aan de samenwerking.

Bij het formuleren van heldere doelen gaat het om het vaststellen van de mate waarin 
de partijen gaan samenwerken en het opzetten van de doelen van het partnerschap 
(Waddock 1989). Het formuleren van het probleem en het doel is van belang voor 
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het creëren van een gedeelde visie en betrokkenheid (Winsemius en Guntram 
2002). Doordat bij de samenwerking de drie sectoren gecombineerd worden en 
uit deze sectoren verschillende belangen samenkomen, zal het formuleren van de 
doelstelling lastig zijn. Ook is het van belang dat bij het formuleren van de doelen 
gelet wordt op het effect van de overeenkomst op partijen buiten de overeenkomst. 
Een overeenkomst die geen politieke of maatschappelijke steun krijgt, kan kritiek 
oproepen. Een voorbeeld hiervan is als de overeenkomst aangegaan wordt om op 
die manier andere partijen uit te sluiten van deelname aan de samenwerking of 
om invloed uit te oefenen op het gebied van competitie (Winsemius en Guntram 
2002).

Het is dus duidelijk dat partnerschappen samengesteld zijn uit organisaties die 
verschillende belangen en inzichten hebben. Daarnaast is een aantal richtlijnen 
bekend over het vergroten van een succesvolle samenwerking. Het ontbreekt in de 
literatuur echter aan kennis omtrent de strategieën die partnerschappen hante-
ren om hun doelen te verwezenlijken (Brinkerhoff 2002). Selsky en Parker (2005) 
vragen aandacht voor meer systematisch onderzoek naar partnerschappen. Zij 
vragen met name om een beter begrip van hoe partnerschappen precies te werk 
gaan om hun doelen te realiseren. De strategieën van duurzame partnerschappen 
worden enerzijds gedreven door de individuele partners die de samenwerking in 
een partnerschap als middel zien om hun eigen doelen te verwezenlijken, en ander-
zijds door de invloed en macht die de verschillende partners kunnen uitoefenen 
op hun omgeving. Dit betekent dat crosssectorale partnerschapen een strategisch 
instrument kunnen zijn voor de betrokken partijen. Het betrekken van organisa-
ties uit meerdere sectoren levert bovendien een unieke mogelijkheid op om radicale 
verandering op het gebied van duurzame ontwikkeling tot stand te brengen (Wad-
dell 2005), waarbij de strategieën gericht zijn op het uitschakelen van gevoelige 
‘issues’ die spelen in ieder van de sectoren. Ondanks de potentie van partnerschap-
pen om dit op een effectieve manier te doen, zal een kans op succes alleen aanwe-
zig zijn waneer de verschillende partners gezamenlijke pogingen ondernemen om 
tot een gedeelde strategie te komen, waarin de verschillende rollen en taken in het 
proces van  duurzame ontwikkeling duidelijk zijn verankerd. Hoe dit proces van 
strategievorming gestalte krijgt en welke strategische acties hieruit voorvloeien, is 
nog onvoldoende bekend.

Het ontwikkelen van een heldere strategie is echter van groot belang voor orga-
nisaties. Shrivastava (1983) omschrijft een strategievormingsproces als de metho-
den en activiteiten die een organisatie gebruikt om beslissingen te nemen over de 
optimale inzet van middelen en vaardigheden en om kansen en bedreigingen in 
kaart te brengen. In dit onderzoek wordt gekeken naar wat voor soort strategie-
vormingsprocessen binnen duurzame partnerschappen voorkomen. Hart (1992) 
beschrijft vijf soorten strategievormingsprocessen: bevel, symbolisch, rationeel, 
transactie en generatief (zie tabel 6.2). Deze manieren verschillen wat betreft stijl 
van leidinggeven, de rol van de topmanager en de rol van de organisatieleden. 
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Tabel 6.2
De vijf manieren van strategievorming 

Bevel-wijze Symbolische 
wijze

Rationele wijze Transactie-
wijze

Generatieve 
wijze

Stijl Strategie 
gestuurd 
door leider 
of een klein 
topteam

Strategie 
gestuurd door 
missie en visie 
van de toe-
komst

Strategie 
gestuurd door 
formele struc-
tuur en plan-
nings-systemen

Strategie 
gestuurd door 
interne pro-
cessen van 
wederzijdse 
aanpassing

Strategie 
gestuurd door 
initiatief van 
organisatie-
leden

Rol van top-
management

Sturen Motiveren en 
inspireren

Evalueren en 
controleren

Machtigen 
en mogelijk 
maken

Goedkeuren 
en steunen

Rol van organi-
satie-leden

Bevelen 
opvolgen

Uitdagingen 
aangaan

Het systeem 
volgen

Leren en 
verbeteren

Experimente-
ren en risico’s 
nemen 

Bron: Hart (1992: 334)

Hart en Banbury (1994) hebben aangetoond dat er een significante relatie bestaat 
tussen het gebruik van een of meerdere (in het geval van een combinatie) strate-
gievormingsprocessen en het succes van de organisatie. Tegarden, Sarason en 
Banbury (2003) vinden in hun onderzoek geen verband tussen het proces op een 
‘bevel-achtige’ manier vormgeven en succes van de organisatie. Tussen de symbo-
lische wijze en succes bleek een positief verband te bestaan; met name voor wat 
betreft operationele resultaten. Het rationele strategievormingsproces heeft een 
positief verband met het operationele succes. Bij zowel de transactiewijze als de 
generatieve wijze werd een positief verband gevonden met het operationele succes 
en het organisationele succes van de organisatie. Uit onderzoek van Lumpkin en 
Dess (1995) blijkt dat er een verband bestaat tussen de ‘eenvoud’ van het strategie-
vormingsproces van de organisatie en de mate van succesvol zijn van de organisatie 
(gemeten op verschillende dimensies), maar dit hangt af van de ontwikkelingsfase 
waarin de organisatie zich bevindt. 

In het onderzoek van Hart en Banbury (1994) valt onder de mate van succes van 
de organisatie onder andere de ‘sociale verantwoordelijkheid’ van de organisatie; 
bijvoorbeeld bestaande uit aandacht voor de samenleving en het milieu. Andere 
dimensies van succes zijn factoren zoals winstmarge en productontwikkeling. 
Dit succes is dus niet hetzelfde als succes voor duurzame partnerschappen, wat 
bijvoorbeeld volgens de definitie van Waddock (1988) bestaat uit de haalbaarheid 
van het voorgestelde samenwerkingsverband, met andere woorden of de samen-
werking gerealiseerd kan worden waarmee aan de maatschappelijke problemen 
gewerkt wordt. Het onderzoek van Tegarden, Sarason en Banbury (2003) laat zien 
dat de sociale verantwoordelijkheid het meest en significant samenhangt met de 
generatieve wijze en de transactiewijze. Het lijkt er dus op dat het zinvol is voor 
organisaties om zorgvuldig na te denken over de manier waarop het strategievor-
mingsproces tot stand komt.
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Duurzame partnerschappen zijn echter geen ‘gewone’ organisaties en het is dan 
ook niet duidelijk op wat voor manier deze organisaties omgaan met strategievor-
ming. Maar ook de doelstelling van partnerschappen wijkt in het algemeen af van 
die van individuele organisaties. Dit betekent ook dat dit gevolgen heeft voor de stra-
tegische acties van partnerschappen. Partnerschappen zullen zich bijvoorbeeld niet 
richten op concurrentie, maar meer op het veranderen van bestaande instituties om 
een transitie naar een duurzame maatschappij te realiseren. Samenwerking is hierbij 
een sleutelwoord. Een verandering van instituties vereist een brede samenwerking 
van verschillende partijen (Scott 1994). Duurzame partnerschappen bestaan uit der-
gelijke brede (door verschillende sectoren vertegenwoordigde) samenwerkingsver-
banden met als doel bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Partnerschappen 
kunnen een dergelijke verandering bereiken door middel van het uitvoeren van stra-
tegische acties die gericht zijn op het beïnvloeden van bestaande instituties.

Mintzberg en Waters (1985) spreken enerzijds van opzettelijke of bedoelde stra-
tegische reacties, waarbij organisaties zich als reactie op de aanwezigheid van de 
institutionele context bewust richten op het beïnvloeden van institutionele structu-
ren in het voordeel van hun eigen strategische positie (denk hierbij aan tabaksorga-
nisaties die lange tijd lobbyen en adverteren tegen regulering). Anderzijds spreken 
Mintzberg en Waters (1985) van onbedoelde of op zichzelf staande strategische 
reacties op instituties, die betrekking hebben op een patroon van organisatio-
nele acties die invloed hebben op institutionele structuren, terwijl ze geassocieerd 
worden met andere intenties (denk hierbij aan een softwarebedrijf dat door het 
uitbrengen van een serie succesvolle producten voldoet aan een gevarieerde vraag 
van klanten, waardoor die producten op den duur standaarden voor de software-
industrie worden). Scott (1992) laat zien dat strategische reacties die organisaties 
op hun institutionele omgeving hebben, samenhangen met twee gebeurtenissen. 
Ten eerste is er de druk om zich te conformeren aan de instituties. Deze druk wordt 
uitgeoefend door de publieke opinie, overheid, bedrijfsleven en de verschillende 
belanghebbenden (vooral bij crosssectorale partnerschappen gaat het om een zeer 
gemêleerd gezelschap met ieder weer eigen ver wachtingen en eisen). De tweede 
reden tot strategisch reageren op de omgeving is volgens Scott (1992) de drijfveer 
van organisaties om zelf druk uit te oefenen op hun institutionele omgeving om 
hun doelen te bereiken. Met hun strategische acties hopen zij dan de instituties 
zelf te beïnvloeden en op deze manier een nieuwe set van algemeen heersende 
waarden, normen en regels te bewerkstelligen in lijn met de doelen van de betref-
fende organisatie. Oliver (1991) geeft een wat nauwkeuriger beeld van de mogelijke 
strategische acties van organisaties. Haar typologie bestaat uit de meer defensieve, 
strategische handelingen, zoals het ontwijken van bepaalde institutionele regels; 
het sluiten van compromissen; of het zich neerleggen bij de bestaande gevestigde 
instituties. Daarnaast onderscheidt Oliver meer offensieve, strategische acties die 
gericht zijn op het prikkelen van bestaande instituties of het bewust manipuleren 
en naar de hand zetten van deze instituties. 
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Voor duurzame partnerschappen ligt een grote uitdaging in het afstemmen van 
de verschillende belangen. Zo is het aannemelijk dat de gewenste strategische acties 
van partners uit de private sector meer gericht zijn op het creëren van economische 
groei en winst, terwijl overheden en nonprofits meer gericht zijn op het publieke 
belang (Waddell 2005). Dit maakt het proces van strategievorming en het selecte-
ren van specifieke strategische acties niet eenvoudig. In het empirisch onderzoek is 
met name aandacht geweest voor de manier waarop partnerschappen hun strategie 
vormgeven en de strategische acties die daaruit voortvloeien. Hierbij zijn de inzich-
ten uit de bestaande literatuur gebruikt zoals die hierboven zijn beschreven.

Strategievorming in partnerschappen
Uit de data blijkt dat in duurzame partnerschappen twee manieren van strategie-
vorming het meest gehanteerd worden. Voornamelijk wordt een wijze van strate-
gievorming gehanteerd waarin in een meestal informele, ongestructureerde sfeer 
uitgebreid wordt gesproken over welke doelstellingen men op welke manier wil 
gaan behalen (transactiewijze). De nadruk ligt hierbij op de interactie tussen de 
verschillende bedrijven, overheidsinstanties en nonprofits. Deze interactie zorgt bij 
duurzame partnerschappen voor de uitwisseling van kennis, ideeën en meningen, 
maar ook voor een gevoel van verbondenheid en het creëren van draagvlak. Bij deze 
wijze van strategievorming ligt de nadruk op interactie en op het leerproces. Stra-
tegie wordt gevormd door de continue dialoog met de verschillende stakeholders 
van het partnerschap. Hierbij is de communicatie tussen de verschillende partners 
binnen het partnerschap van groot belang. Onderstaand citaat geeft deze manier 
van werken treffend weer:

‘Die mensen [red.: degenen die aansturen] moeten het proces mee vormgeven. 
De ideeën vanuit elke aparte kant daar inbrengen en daar gezamenlijk een weg 
in zoeken. Dus de verschillende beleidsvelden, de verschillende invalshoeken 
die we hebben in het partnerschap, die brengen we daar bij elkaar. Daar zitten 
wat groenere tussen, er zit wat ecologie tussen, er zitten ondernemers tussen, 
daar zit ook een uitvoeringsorganisatie tussen. Dus het is gewoon een beetje 
samengestelde club die vanuit verschillende invalshoeken naar het partnerschap 
kijkt [...] Dat gaat dus in goed overleg door continue interactie.’

Maar er zijn ook situaties waarin degenen die aangestuurd worden, heldere opdrach-
ten krijgen en een meer formele en rationele benadering gehanteerd wordt (ratio-
nele wijze). Deze vorm vinden we met name terug wanneer een formeel plan van 
aanpak wordt opgesteld, waarin wordt omschreven welke doelen bereikt dienen te 
worden en op welke manier dit dient te gebeuren. Het opstellen van formele plan-
nen hangt meestal samen met het verkrijgen van subsidie van de Provincie. Dit 
wordt door een van de respondenten als volgt verwoord:

‘De start is formeel omdat daar een subsidieaanvraag onder ligt, alvorens die 
goedgekeurd wordt, heb je een heel formeel traject doorlopen van “nou wat staat 
er in het voorstel, wat willen wij dat er gebeurt, wat keuren we goed wat keuren 
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we af.” Dat is zo gegaan dat wij die aanvraag in concept denk ik een keer of drie 
vier gezien hebben, daar opmerkingen bij gemaakt hebben, doorgesproken 
hebben met hen wat we wel willen wat we niet willen, hoe wij dat voor ons zien, 
daar een gesprek dus over aangaan, van hoe zien jullie dat, waar komen we dus 
op uit, hoe pakken we dat aan en de definitieve aanvraag is dus eigenlijk een 
product dat tot stand is gekomen door samenspraak en daar staat dan formeel 
vast wat zij gaan doen. Dat is dus een formeel ankermoment en op basis daarvan 
gaan ze aan het werk.’

Ook zien we bij partnerschappen die een rationeel strategievormingsproces hante-
ren, dat zij gerichter bezig zijn met het in kaart brengen van de omgeving. Het ver-
zamelen en gebruiken van informatie is meestal duidelijk beschreven in een plan 
van aanpak.

De manier van strategievorming is ook afhankelijk van de mate van structuur 
van het partnerschap. De meeste partnerschappen die op een transactie-achtige 
manier hun strategievormingsproces invullen, zijn weinig gestructureerd. Het 
belangrijkste voordeel hiervan is dat de partijen de samenwerking niet snel als 
een bedreiging zullen zien en daardoor sneller geneigd zullen zijn mee te doen. 
Voor het strategievormingsproces is dit van essentieel belang. Omdat het gebied 
van duurzaamheid een ‘onontdekt gebied’ is, is het leerproces van groot belang. 
In dit leerproces kunnen partijen bekijken wat ze op het gebied van duurzaamheid 
willen bereiken, op welke manier ze dat willen doen en met welke partijen ze (even-
tueel) willen samenwerken. Een nadeel van de weinige structuur is dat partijen 
moeilijk op hun verantwoordelijkheden aangesproken kunnen worden, omdat die 
verantwoordelijkheden niet duidelijk vastliggen. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
voortgang van het bereiken van doelen in het gedrang komt. Bij een meer rationele 
manier van strategievorming zien we ook meer structuur in de partnerschappen. 
Dit uit zich met name in het gebruik van formele plannen van aanpak. De verant-
woordelijkheden van de verschillende partners zijn in dit geval duidelijk vastgelegd 
en men is bereid de andere leden aan te spreken op achterblijvende prestaties. Voor 
ondernemers is dit niet altijd makkelijk te accepteren, maar vooral non-profitorga-
nisaties hechten hier waarde aan.

Strategische acties ten aanzien van de omgeving
Uit de interviews blijkt dat er bij de partnerschappen een sterke behoefte bestaat 
aan financiële middelen, bestuurlijke inbedding en het kunnen omvormen van 
instituties. Dit blijkt nodig te zijn om uiteindelijk tot een duurzame maatschappij 
te komen. Dit zorgt ervoor dat de partnerschappen met name investeren in twee 
elkaar aanvullende strategische acties. Ten eerste zijn de meeste partnerschappen 
erop gericht om met de wensen en eisen van de stakeholders om zich heen in te 
stemmen. Dit vergroot het draagvlak in het proces van duurzame ontwikkeling en 
zal bijdragen tot het succes van het partnerschap. Ten tweede wordt ook getracht 
deze instituties gericht te beïnvloeden.
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Door in eerste instantie in te stemmen met de wensen en eisen van bestaande 
instituties, probeert het partnerschap op korte termijn de gewenste financiële mid-
delen en bestuurlijke inbedding te verkrijgen, hetgeen vervolgens weer op lange 
termijn aangewend kan worden om het overkoepelende doel (het komen tot een 
duurzame maatschappij) te bereiken. Door in te stemmen met de wensen en eisen 
van de instituties zal men uiteindelijk in staat zijn die instituties om te vormen 
(manipuleren) in de door de samenwerkingsverbanden gewenste duurzame rich-
ting. Onderstaande citaten uit de interviews illustreren het initiële instemmen van 
partnerschappen:

‘Ja, vaak worden er concessies gedaan. Met name vanwege het gebrek aan geld 
worden er veel concessies gedaan en wordt er ingestemd met de wensen van de 
mensen die het geld beheren.’
‘[...] omdat je bezig bent met zo’n onderzoeksvoorstel dat niet meteen gehono-
reerd wordt, dat moet je dus eigenlijk voortdurend aanpassen [...] het gevaar in 
de toekomst is dus dat de Provincie te veel wil gaan sturen en dat vanuit verschil-
lende directies vanuit de Provincie verschillende ideeën komen. Maar omdat zij 
een belangrijke partij zijn moet je hier wel een beetje in meegaan.’

Uit de interviews kwam verder naar voren dat de onderzochte partnerschappen ook 
proberen om belangrijke stakeholders gericht te beïnvloeden. Zo bleek uit inter-
views met respondenten van partnerschap ‘Den’ dat er door middel van contact-
momenten met bepaalde partijen getracht wordt invloed uit te oefenen. Ook bij 
partnerschap ‘Esdoorn’ wordt getracht invloed uit te oefenen op de institutionele 
omgeving als reactie op de houding van die omgeving. Zo geven respondenten aan 
dat belangrijke bestuurders gebeld worden om hen te overtuigen van het nut en 
de noodzaak van duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt vaak ingespeeld op het 
gevoel van de bestuurders en wordt soms de mogelijk negatieve consequentie voor 
het gebrek aan steun gebruikt om hen te betrekken bij het project. Maar de meeste 
partnerschappen gebruiken een informelere en subtielere manier van beïnvloe-
den: 

‘Ja, dat doen we, maar op een informele manier. Kijk, we hebben, toen we die 
conferentie organiseerden, een bus vol mensen meegenomen. Het ging om een 
groep van zo’n 40 tot 50 mensen. Gewoon allerlei mensen waarvan wij vonden 
dat ze het maar eens moesten zien (ook ondernemers). En dat is denk ik ook een 
belangrijk aspect van dit soort processen. Je moet mensen letterlijk meenemen 
in de hoop dat er iets bij de mensen gaat werken; en het was dan ook heel goed 
om daar naar toe te gaan.’

De redenen die worden aangedragen voor deze manier van handelen zijn gerela-
teerd aan twee aspecten: (1) de fase waarin de partnerschappen zich bevinden en 
(2) de aard van de doelen die de partnerschappen hebben. Doordat het merendeel 
van de onderzochte partnerschappen zich in een relatief vroeg stadium van hun 
bestaan bevindt, waarin in veel gevallen nog niet een concreet doel gerealiseerd is, 
is er vaak nog geen sprake van een grote impact van die gerealiseerde doelen op de 

Bedrijfsleven_DEF.indd   81 24-4-2008   0:21:14



82 Bedrijfsleven en civil society

omgeving. Hierdoor was er in veel gevallen nog geen sprake van een optimale inter-
actie tussen de samenwerkingsverbanden en hun omgeving, waardoor de strategi-
sche reactie van de samenwerkingsverbanden anders zou zijn dan wanneer deze 
interactie wel volledig zou zijn.

De aard van de doelen die door de samenwerkingsverbanden gesteld worden, 
blijkt ook een rol te spelen in de manier waarop er gereageerd wordt op de omge-
ving. Tevens blijkt deze aard van de doelen samen te hangen met de fase waarin 
de samenwerkingsverbanden zich bevinden. In het merendeel van de onderzochte 
partnerschappen is vooral sprake van een kennis-/informatiedoel, waardoor inter-
actie met de omgeving (nog) minder aan de orde is. Ook doordat veel doelen zich 
nog in een ontwikkelstadium bevonden, waarin voornamelijk informatie verza-
meld wordt of advies wordt uitgebracht, is van concreet gerealiseerde doelen die 
een directe invloed op de omgeving zouden hebben, nog niet echt sprake. Daar-
naast blijkt op individueel niveau in de onderzochte partnerschappen een grote 
mate van informeelheid en vrijwilligheid te bestaan. Dit blijkt in het merendeel 
van de onderzochte partnerschappen enerzijds te leiden tot minder heldere struc-
turen van de partnerschappen, hetgeen verwarring veroorzaakt, en anderzijds tot 
het verleggen van prioriteiten door individuen die overige, niet op vrijwillige basis 
gebaseerde bezigheden hebben.

Wat deze beschrijving van het strategievormingsproces nog niet laat zien, is de 
confrontatie tussen de verschillende sectoren. Deze is echter duidelijk aanwezig in 
de verschillende partnerschappen die in dit onderzoek bestudeerd zijn. Zo wordt 
met name duidelijk dat er een spanning bestaat tussen het realiseren van de kern-
doelen van de verschillende partners in een partnerschap: 

‘Kijk, conflicten die komen toch wel, daar kun je donder op zeggen. Er zal altijd 
spanning zijn tussen economie en natuur. De richting en koers die de verschil-
lende partijen willen varen, verschillen dan ook wel. Dan wordt er even pauze 
genomen en daarna komt het weer bij elkaar. Dan worden de verschillende taken 
weer helder geformuleerd en weet iedereen weer wat de bedoeling is.’

Ook wordt duidelijk uit dit onderzoek dat er verschillende inzichten bestaan over 
het concept duurzaamheid en dat deze ook interne spanningen kunnen oproepen. 
Dit kan zelfs leiden tot het initiëren van acties die gericht zijn tegen leden van het 
partnerschap:

‘Het kan best zijn dat de stakeholders daar verschillende ideeën over hebben. Je 
weet dan dat de ondernemer zich niet rijk moet rekenen, omdat deze denkt dat 
het een duurzame investering is. Terwijl vanuit de Provincie, de nonprofits en 
de pressiegroeperingen daar heel veel vraagtekens bij gezet worden. Je ziet dan 
dat die vervolgens krachten mobiliseren waardoor consumenten daarvan op de 
hoogte komen en misschien hun rug toekeren tot het product. Dus de onderne-
mer denkt dat hij een enorm pluspunt had op concurrentievlak, omdat dat een 
duurzaam product was wat hij wilde gaan produceren, maar de andere partners 
delen die visie niet. Dat is lastig.’
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Een belangrijke reden voor het ontstaan van dit soort spanningen is de toekomst-
gerichtheid van het partnerschap. Uit de interviews komt naar voren dat de ver-
schillende partijen anders aankijken tegen korte- en langetermijndoelstellingen. 
Dit levert vaak problemen op bij het formuleren van de strategie van het partner-
schap: 

‘Op korte termijn hebben we een probleem, terwijl we op de lange termijn het 
wel met elkaar eens zijn. Dus we kunnen vooral wel het gesprek voeren als dat 
gaat over de lange termijn, want we willen allemaal een meer duurzame samen-
leving, we willen allemaal een hoge kwaliteit van leven, goede gezondheid, dus 
op lange termijn is dat eigenlijk niet het probleem. De spanning zit ’m in het nu, 
op korte termijn resultaten boeken. Dus als je samenwerkt op die lange termijn, 
dan gaat dat goed, als je naar die kortere termijn kijkt, dan treedt die spanning 
op tussen de verschillende partijen.’

Problemen in de samenwerking
Problemen in de samenwerking kunnen ontstaan om verscheidene redenen. Ener-
zijds kan samenwerking stroef verlopen doordat bepaalde achtergrondkenmerken 
van belang zijn. Ervaringen uit het verleden kunnen hierbij een rol spelen. Non-
profits kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met de werkwijze van een bedrijf. 
Anderzijds kan de doelstelling van het partnerschap leiden tot problemen, door-
dat bedrijven en nonprofits bijvoorbeeld andere ideeën hebben over de manier 
waarop de doelstelling bereikt dient te worden. Om met elkaar op één lijn te komen 
worden verschillende activiteiten ondernomen. Zo kan men een visie met elkaar 
creëren voor de lange termijn en wanneer men daarover overeenstemming bereikt, 
kan men vandaaruit bekijken hoe men daar in het hier en nu mee om kan gaan. 
Aan de andere kant kan een persoon proberen om alle (eventuele) fricties boven 
tafel te krijgen en daar een oplossing voor te vinden. De problemen die zich in de 
onderzochte partnerschappen voordoen, zijn grofweg onder te verdelen in vijf aan-
dachtsgebieden.

1. Confrontaties tussen partijen
Het werken in crosssectorale partnerschappen wordt gekenmerkt door het samen-
komen van organisaties uit verschillende tradities, met verschillende waarden, 
normen en opvattingen over duurzaamheid. Bedrijven hebben veelal andere doelen 
en een andere visie op de rol van het partnerschap dan nonprofits en overheden. 
Ook al lijken de meeste partnerschappen hiermee om te kunnen gaan, in de eerste 
stadia van samenwerking is het van groot belang om dit helder op tafel te krijgen: 

‘De samenstelling van de groep is heel goed als ik kijk naar kennis, welke enorme 
kennis uit verschillende velden bij elkaar komt, maar dat maakt de samen-
werking juist ook zo waanzinnig moeilijk, de verschillende talen die iedereen 
spreekt, dat is het karakter van duurzaamheid, dat je dat moet leren en met veel 
respect voor elkaars werk moet omgaan.’
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‘[…] ik denk dat alle partijen zich er wel van bewust zijn dat ze dat niet alleen 
kunnen, maar  winstbelang is niet altijd leefbaarheidsbelang, dus dat botst.’

2. Structuur
Voor het bereiken van een effectief verlopende samenwerking binnen crosssecto-
rale partnerschappen is het van belang dat er een juiste balans wordt gevonden 
tussen een open, informele en eerlijke manier van communicatie en informatie-
uitwisseling tussen de leden enerzijds (in een dergelijk klimaat wordt men namelijk 
gestimuleerd om met innovatieve ideeën te komen), en de aanwezigheid van enige 
structuur – bijvoorbeeld in de vorm van regels, bestuurlijke inbedding of leidende 
personen – binnen het partnerschap anderzijds. Daar waar te veel structuur de 
creativiteit en flexibiliteit van de partnerschapleden kán ontnemen, kan te weinig 
structuur in sommige gevallen leiden tot onduidelijkheden en ergernissen over en 
weer tussen partijen, hetgeen in een aantal van de onderzochte partnerschappen 
aan de orde is. Weinig handelingen verlopen dan volgens vastgestelde regels, waar-
door de verantwoordelijkheden van de betrokkenen niet op schrift staan, hetgeen 
tot onduidelijkheid leidt over wie welke taken heeft. De partnerschappen in dit 
onderzoek worstelen met dit dilemma:

‘Samenwerking is juist succesvol, omdat dat stukje structuur ontbreekt. Het is dus 
nog voor niemand bedreigend. Op het moment dat je allerlei plannen maakt, dan 
staat er altijd wel iets in waar een ander van zegt daar ben ik het niet mee eens.’
‘Ik denk wel dat het helpt als we iets meer structureren. We hebben nu drie 
sporen. We hebben wel afgesproken wie op welk spoor actief is. Niet om te struc-
tureren om te structureren, maar om te garanderen dat er over een half jaar ook 
daadwerkelijk wat gerealiseerd is.’

3. Informeel/Vrijwillig
De informele en vrijwillige deelname van de leden die in de meeste partnerschap-
pen aan de orde is, zorgt ervoor dat er geen ‘dwangmiddelen’ zijn om mensen 
betrokken te krijgen bij de activiteiten van de partnerschappen. Vaak voeren de 
betrokkenen eerst de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de betalende werk-
gever, voordat zij zich richten op de activiteiten voor de partnerschappen, zo blijkt 
in de praktijk. Hierdoor blijft het werk van het partnerschap liggen, waardoor het 
moeilijker zal zijn om de doelen tijdig te realiseren:

‘Het enige is, en dat is eigenlijk wat ik al eerder zei, [...] het ontbreken van die 
prikkel, van die drive om echt actief mee te draaien,[...] en dat komt weer doordat 
het onbetaald is en doordat partijen soms gewoon belangrijker dingen te doen 
hebben binnen hun eigen organisatie. Dat zorgt ervoor dat partijen de neiging 
hebben om het voor zich uit te schuiven.’

4. Draagvlak
Uiteindelijk zal de ‘duurzaamheidsgedachte’ bij het merendeel van de mensen in 
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de maatschappij en idealiter bij ieder individu in de maatschappij moeten gaan 
leven, om tot een duurzame maatschappij te komen. Immers, zonder draagvlak 
zal het ontstaan van een duurzame maatschappij lang op zich laten wachten. Door 
verschillende respondenten werd aangegeven dat dit draagvlak cruciaal is voor het 
behalen van de doelstellingen van de partnerschappen, maar dat dit draagvlak nog 
veel verder uitgebouwd dient te worden. Het opschalen van draagvlak wordt echter 
als een van de lastigste aspecten van het werken in partnerschappen gezien: 

‘Een belangrijk aspect van het project is dat er veel draagvlak moet komen, onder 
andere om te voorkomen dat allerlei partijen straks gaan ageren of zo.’
‘Ja dat is ook een beetje dat dubbele hè, je hebt natuurlijk individuen die enthou-
siast zijn, dat zijn die ambtenaren die op zich in eerste instantie zo’n project 
wel zien zitten. Maar uiteindelijk als je zo’n project binnen je eigen organisatie 
echt handen en voeten wilt geven, dan heb je meer nodig dan het enthousiasme 
van zo’n individuele ambtenaar. Dan moeten ook andere afdelingen mee gaan 
werken en dan heb je dus echt bestuurlijk draagvlak nodig.’

5. Binding/Betrokkenheid
Binding tussen de betrokkenen van de partnerschappen is een laatste problema-
tisch aspect. Deze binding wordt vaak bedreigd door wijzigingen in de groepssa-
menstelling. Mensen moeten elkaar en elkaars standpunten steeds weer opnieuw 
leren kennen, waardoor er minder onderling vertrouwen is binnen de groep. Dit 
blijkt niet bevorderlijk te zijn voor de informatie-uitwisseling en daarmee voor de 
productiviteit binnen de partnerschappen. De individuele leden van een partner-
schap zouden vooral tijd besteden aan duurzaamheidsvraagstukken wanneer ze 
de resultaten ook kunnen gebruiken voor de eigen werkomgeving. Dan is het ook 
makkelijker te verantwoorden naar de eigen organisatie waarom er tijd in het part-
nerschap wordt gestoken. De betrokkenheid is, door deze verhouding tussen de 
doelstellingen van de partnerschappen en de omgeving van de mensen die erbij 
betrokken worden, nog niet optimaal: 

‘Het is een heftig project en dat heeft er dus vooral mee te maken in dit geval dat 
de groepssamenstelling niet hetzelfde is. Dat zie je wel meer, dus als een project 
over een langere periode loopt, dan willen nog wel eens wat mensen van baan 
wisselen en dan krijg je nieuwe mensen en nieuwe mensen moeten zich weer 
opnieuw inwerken.’

Conclusie
In veel partnerschappen komen elementen van meerdere strategievormingspro-
cessen voor. De partnerschappen in dit onderzoek hanteren echter met name de 
transactiewijze om hun strategie te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op de 
interactie tussen de verschillende partijen. Daarnaast wordt ook een meer rationele 
aanpak gebruikt in enkele partnerschappen, waarbij men met name gericht is op 
het opstellen van een plan dat richting biedt aan het handelen van de verschillende 
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partners. De meeste partnerschappen kennen relatief weinig structuur. Hierdoor 
is het lastig om verantwoordelijkheden helder vast te leggen. Een van de belang-
rijkste knelpunten van de partnerschappen in dit onderzoek is de onduidelijkheid 
die hieruit voortvloeit. Daarnaast wordt duidelijk dat organisaties uit verschillende 
sectoren het niet altijd eenvoudig vinden om gemeenschappelijke doelen te formu-
leren.

Ondanks deze struikelblokken worden concrete doelen wel gerealiseerd en zijn 
de meeste partners redelijk tevreden over de samenwerking. Om deze doelen te 
realiseren gebruiken partnerschappen meerdere tactieken. Enerzijds zijn deze 
meer defensief van aard: men is dan geneigd zich te conformeren aan de omgeving; 
anderzijds beroept men zich ook op meer offensieve reacties, die gericht zijn op 
het beïnvloeden van de omgeving. Binnen dezelfde partnerschappen worden beide 
instrumenten toegepast. De belangrijkste redenen voor het hanteren van deze tac-
tieken zijn de behoefte aan financiële middelen en de bestuurlijke inbedding (con-
formeren), en de noodzaak die men in de partnerschappen ziet voor een transitie 
naar een duurzame samenleving (beïnvloeden).

De samenwerking in een partnerschap is niet voor alle partijen een prioriteit. 
Bedrijven, overheidsinstanties en non-profitorganisaties hebben nu eenmaal 
andere belangen. Dit maakt de samenwerking niet eenvoudiger. Het inzichtelijk 
maken van doelen van de diverse partners is van evident belang. Daarnaast is uit 
dit onderzoek gebleken dat het verhogen van het draagvlak belangrijk is. Partner-
schappen voor duurzame ontwikkeling zijn veelal belast met projecten op ‘macro’-
niveau, waardoor de inzet van veel mensen noodzakelijk is. Dit soort projecten vergt 
echter veel tijd, geld en volharding. Aangezien de tijdspanne vaak meerdere jaren 
omvat, is het lastig voor de partners om het overzicht te bewaren. Een heldere visie 
en voortdurend commitment van opdrachtgevers is dan ook van cruciaal belang 
voor het succes van duurzame partnerschappen.
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Bijlage: Overzicht van partnerschappen en respondenten

Partnerschap Partners Functie respondenten
‘Acacia’ Regionale overheidsin-

stelling, onafhankelijke 
kennisinstelling, non-profit-
instelling voor duurzaam-
heid, communicatiebureau 
private sector, lokale over-
heidsinstelling, adviesbu-
reau private sector.

1: Onderzoeker vanuit onafhankelijke kennisinstel-
ling.
2: ‘Meedenker’ vanuit regionale overheidsinstelling.
3: Medeoprichter en extern adviseur.
4: Procesbegeleider en extern adviseur.
5: Extern adviseur, medeoprichter en bestuurslid 
non-profitinstelling.
6: Medeoprichter en vice-voorzitter non-profitinstel-
ling.

‘Beuk’ 2 Regionale overheids-
instellingen, 3 regionale 
non-profitinstellingen, 
verschillende lokale over-
heidsinstellingen.

7: Secretaris vanuit regionale overheidsinstelling.
8: Beleidsmedewerker lokale overheidsinstelling.
9: Medewerker regionale non-profitinstelling.
10: Procesbegeleider en budgethouder vanuit regio-
nale overheidsinstelling.
11: Beleidsmedewerker lokale overheidsinstelling.
12: Portefeuillehouder.
13: Beleidsmedewerker regionale overheidsinstel-
ling.
14: Medewerker regionale non-profitinstelling.
15: Beleidsmedewerker lokale overheidsinstelling.
16: Milieutechnisch adviseur vanuit onafhankelijk 
bedrijventerrein.
17: Beleidsmedewerker lokale overheidsinstelling.

‘Cipres’ Regionale overheidsinstel-
ling, non-profitinstelling, 
4 private instellingen, ken-
nisinstelling.

18: Projectleider vanuit non-profitinstelling.
19: Projectgroeplid vanuit regionale overheidsinstel-
ling.
20: Projectgroeplid en extern adviseur.
21: Projectgroeplid en extern adviseur vanuit private 
instelling.
22: Projectgroeplid en onderzoeker vanuit kennisin-
stelling.
23: Projectgroeplid vanuit private instelling.

‘Den’ Regionale overheidsinstel-
ling, non-profitinstelling, 
6 lokale overheidsinstel-
lingen.

24: Projectgroeplid vanuit regionale overheidsinstel-
ling.
25: Projectgroeplid vanuit lokale overheidsinstelling.
26: Betrokkene vanuit lokale overheidsinstelling.
27: Projectleider vanuit non-profitinstelling.

‘Esdoorn’ Regionale overheidsinstel-
ling, 13 lokale overheids-
instellingen, per project 
verschillende profit- en 
non-profitinstellingen.

28: Medeoprichter en medewerker lokale overheids-
instelling.
29: Medeoprichter en voorzitter.
30: Projectleider vanuit landelijke milieu-instelling.
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7 Niche of mainstream? Lastige dilemma’s in de samenwer-
king tussen NGO’s en bedrijven

Johan van Workum

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over relaties tussen ngo’s en bedrijven, bezien vanuit de optiek 
van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Het eerste deel tot aan de para-
graaf ‘Niche of mainstream’ gaat over de zin, de voors en de tegens van samenwer-
king tussen ontwikkelings-ngo’s en bedrijven. Het maakt duidelijk waarom deze 
samenwerking de laatste jaren zo’n hoge vlucht nam. Het tweede deel behandelt een 
aantal voorbeelden van samenwerking, enerzijds samenwerking met afzonderlijke 
bedrijven, anderzijds rondetafel-overleggen over specifieke producten. Rode draad 
is het dilemma ‘niche of mainstream’. Stel je hoge eisen aan bedrijven, maar blijft 
het aantal dat meedoet klein? Of kies je voor een groot bereik en neem je genoe-
gen met ‘zachte’ normen? De paragraaf daarna verduidelijkt hoe beide benaderin-
gen snel naar elkaar toegroeien en wat daarbij de beperkingen zijn. De afsluitende 
paragraaf biedt een overzicht van factoren die bepalen of een samenwerking succes 
heeft of mislukt. De gebruikte voorbeelden zijn exemplarisch en vormen samen 
geen volledig overzicht. Er is meer en het terrein is in snelle ontwikkeling.

Soorten relaties
Ontwikkelings-ngo’s hebben verschillende typen relaties met bedrijven. Er zijn 
relaties met het karakter van een kritische dialoog. In andere gevallen voeren ngo’s 
campagne tegen een bedrijf of een sector. Maar ook worden gezamenlijke projec-
ten uitgevoerd, of wordt kennis uitgewisseld. Sommige relaties zijn meerslachtig: 
enerzijds kritische dialoog of zelfs campagne, anderzijds en tegelijkertijd vormen 
van samenwerking. Bovendien zijn er bedrijven die voor ngo’s van betekenis zijn 
voor fondsenwerving: sponsoring, giften, financiering van concrete projecten 
(soms via personeelsverenigingen), verspreiding van fondsenwervend materiaal 
enzovoort.

Grote ontwikkelings-ngo’s als icco, Oxfam Novib, Cordaid, Plan Nederland en 
Hivos kunnen met heel veel bedrijven relaties hebben. Oxfam Novib bijvoorbeeld 
noemde in haar jaarverslag 2006 de volgende bekende ondernemingen waarmee 
dat jaar in een of andere vorm werd samengewerkt: abn Amro, asn Bank, Triodos 
Bank, ing, Fortis, dsm, Unilever, Nuon, Ordina, Rabobank, Shell, garnalenbedrijf 
Heiploeg, Super de Boer, Sara Lee/Douwe Egberts en Philips.

Waarom samenwerken met bedrijven?
Armoede is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Bijna de helft van de wereld-
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bevolking, namelijk 2,5 miljard vrouwen, kinderen en mannen, hebben hooguit  2 
Amerikaanse dollar per dag te besteden. In Oost-Azië en Afrika bezuiden de Sahara 
betreft dit zelfs 60 tot 80 procent van de bevolking. Bijna 1 miljard mensen (18 pro-
cent van de wereldbevolking) kan zelfs slechts 1 dollar per dag maximaal besteden 
(World Bank 2007: 40, 65). Terwijl overal een groeiende middenklasse de vruchten 
plukt van economische ontwikkeling, blijft zeker eenderde van de wereldbevolking 
daarvan uitgesloten. 77 Miljoen kinderen, van wie 44 miljoen meisjes, krijgen geen 
onderwijs (Oxfam Novib 2007: 6–7).

In 2000 verbonden de regeringsleiders van de lidstaten van de Verenigde Naties 
zich aan de ‘millenniumdoelen’ voor 2015 voor belangrijke wereldproblemen 
(www.millenniumdoelen.nl/page.php?page=3). Het eerste millenniumdoel is: hal-
vering van het percentage mensen dat moet rondkomen van minder dan 1 dollar per 
dag en halvering van het percentage mensen dat honger lijdt ten opzichte van 1990 
(www.minbuza.nl/nl/themas,armoedebestrijding). 

Regeringen kunnen dat echter niet in hun eentje verwezenlijken. ngo’s en 
burgerinitiatieven voor ontwikkelingshulp ook niet. Daarvoor is een goed samen-
spel nodig tussen overheden, bedrijfsleven en organisaties van burgers, waaron-
der ontwikkelings-ngo’s. Vandaar het toenemende verschijnsel dat steeds meer 
ngo’s, die enkele decennia geleden het bedrijfsleven nog links lieten liggen of juist 
strijd leverden tegen bepaalde bedrijven, de laatste jaren overleg en samenwerking 
zoeken met bedrijven. 

Grote organisaties als icco, Oxfam Novib, Cordaid en Hivos zijn tevens finan-
cier van enige duizenden partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Zij stimule-
ren waar nodig ook die partners om in hún land het bedrijfsleven te betrekken bij 
hun missie. Daarnaast zitten zij vaak in internationale netwerken, die voor grote 
internationale bedrijven en merken een factor van beleidsbeïnvloeding zijn die zij 
niet zomaar kunnen negeren. Oxfam Novib bijvoorbeeld zit met twaalf gelijkge-
zinde ontwikkelingsorganisaties verspreid over twaalf landen in de confederatie 
Oxfam International. Cordaid is een van de ‘grotere jongens’ in een invloedrijk 
internationaal rooms-katholiek netwerk. Nederlandse ontwikkelingsorganisaties 
vormen onderling en met andere organisaties, vaak over de grenzen heen, allerlei 
allianties voor bepaalde deelterreinen of concrete doelen. Een flink deel daarvan 
betreft lobby of campagnes, vaak om overheden of internationale instellingen te 
beïnvloeden, maar in een aantal gevallen ook om druk uit te oefenen op bedrijven.

Over samenwerking met bedrijven wordt onder ngo’s niet gelijk gedacht. Ook 
komen verschillen van inzicht en van houding voor tussen de ontwikkelings-ngo 
en door haar gefinancierde partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Er is volop 
discussie over de rol die bedrijven kunnen spelen en over de juiste aanpak van die 
bedrijven. 

Welke actie onderneem je bijvoorbeeld als je via je partnerorganisaties in Azi-
atische landen weet dat de dure schoenen en sportkleding van grote sportmerken 
die in Nederland worden verkocht, afkomstig zijn uit ateliers waar de (vrouwelijke) 
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werknemers worden uitgebuit, onderbetaald, seksueel lastiggevallen en ontslagen 
als ze contact opnemen met een vakbond? 

Die verhalen zijn vaak heel concreet. Medewerkers van partnerorganisaties 
komen met voorbeelden van vrouwen die sportschoenen in elkaar zetten voor 
bekende merken. Een productielijn van 36 vrouwen moet dagelijks 2000 paar afle-
veren. Ze werken op blote voeten, staan de hele dag en het is heet, lawaaierig en 
stoffig. Ze verdienen omgerekend 23 euro per maand. Er is een aanwezigheidstoe-
slag van 2 euro, maar die ben je kwijt als je één dag ziek bent. Als je klaagt, kun 
je gaan – voor jou 10 anderen. Bij de vrouwen thuis komt wel eens een manager 
om hen te intimideren. Het betreffende sportmerk heeft soms een inspecteur in 
de fabriek, maar die controleert alleen de kwaliteit van de schoenen; op de werk-
omstandigheden let hij niet. Werkneemsters worden regelmatig geslagen, moeten 
vaak zonder betaling overwerken om een opdracht op tijd af te krijgen en kunnen 
om niks ontslagen worden. Vakbonden worden tegengewerkt en buiten de deur 
gehouden. Zo komen er bij ontwikkelings-ngo’s veel verhalen binnen via partner-
organisaties.

Die 23 euro maandloon ligt onder het verplichte minimumloon en is voor de 
meeste vrouwen ook niet voldoende om dagelijks van rond te komen. In ontwikke-
lingslanden met zwak bestuur hebben regeringen vaak wel de verdragen van de ilo 
(Internationale Arbeidsorganisatie van de vn) goedgekeurd en de eigen wetgeving 
aangepast, maar is men niet in staat of niet echt bereid de naleving af te dwingen.

Grote sportkledingmerken besteden hun productie uit aan bedrijven in lagelo-
nenlanden. Daar woedt tussen de fabrikanten een felle concurrentie om opdrachten 
van deze grote opdrachtgevers binnen te slepen. In de bedrijven is de onderhan-
delingspositie van de meeste vrouwelijke werknemers zwak. Maar hetzelfde geldt 
voor de onderhandelingspositie van de fabrikanten tegenover de grote opdrachtge-
vers. Zij willen graag de productie niet alleen nóg goedkoper, maar ook nog sneller 
om te kunnen inspelen op nieuwgesignaleerde modetrends. Consumenten in rijke 
landen betalen voor een merkshirt zonder moeite bedragen van 50 euro. Hiervan 
komt echter slechts 20 cent terecht bij de werkneemsters als in bovenstaand ver-
haal.

Opnieuw de vraag: wat doe je als ontwikkelings-ngo met dit soort informatie 
die je krijgt van partnerorganisaties en op werkbezoeken in ontwikkelingslanden? 
Treed je achter de schermen in overleg met de grote sportmerken om hen aan te 
spreken op hun medeverantwoordelijkheid voor wat er in het begin van de produc-
tieketen gebeurt? Of probeer je de grote merken en de sportkledingbranche met 
de feitelijke gegevens van de partnerorganisaties genadeloos aan de schandpaal te 
nagelen?

Of doe je in Nederland niets en laat je het over aan de partnerorganisaties die je 
financiert en ondersteunt in de herkomstlanden van die sportartikelen om daar op 
te komen voor redelijke beloning, tegen slechte en gevaarlijke arbeidsomstandig-
heden, voor vakbondsrechten en overige arbeidsrechten? Ben je dan niet aan het 
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dweilen met de kraan open? Wel geld sturen naar die partners, maar niet proberen 
de motor achter de ellende stop te zetten, namelijk bedrijven in rijke landen die op 
onverantwoordelijke wijze hun marktpositie en machtspositie uitbuiten tegenover 
leveranciers in ontwikkelingslanden met een zwakke onderhandelingspositie. De 
schandpaal kan averechts werken wanneer zo’n sportmerk acuut een kwalijk in het 
nieuws gekomen leverancier schrapt van het lijstje. De werkneemsters in dit verhaal 
raken dan zo goed als zeker hun werk kwijt en komen van de regen in de drup.

Overleg én campagne
Het blijkt echter ook mogelijk beide te doen, zowel campagne voeren als in overleg 
treden. Zoals in 2004 met de campagne ‘Fair Play op de Spelen’ in de aanloop naar 
de Olympische Spelen in Athene. Het betrof een internationale actie in 35 landen, 
opgezet door Oxfam International, Global Unions Federation en de Clean Clothes 
Campaign. In Nederland deden Schone Kleren Kampagne (skk), fnv Mondiaal en 
Oxfam Novib mee. Deze organisaties activeerden ook hun relaties en partnerorga-
nisaties in ontwikkelingslanden en hun internationale netwerken. De Oxfams bij-
voorbeeld hebben samen zo’n 4000 partnerorganisaties. Overal werden de bekende 
sportmerken aangesproken op de herkomst van hun producten en de manier 
waarop die tot stand komen. Atleten, vakbonden en ‘celebrities’ werden ingescha-
keld. Een half miljoen mensen heeft handtekeningen gezet en e-cards verstuurd 
(www.fairolympics.org). 

In Nederland overhandigde Agnes Jongerius van de fnv in augustus 2004 meer 
dan 29.000 handtekeningen aan de Europese directeur van Asics, de sponsor van 
noc*nsf bij de spelen in Athene en gevestigd in Hoofddorp. Asics zei de zorg 
van de ondertekenaars te delen en ook noc*nsf reageerde positief. Maar niet het 
Internationale Olympische Comité (ioc). Dat verkocht voor veel geld het gebruik 
van het Olympische logo aan sportmerken, maar weigerde deze sportmerken aan te 
spreken op hun ketenverantwoordelijkheid. Het comité daarentegen dat de Olym-
pische Winterspelen van 2010 in Vancouver voorbereidt, wil zich weer wél ervan 
verzekeren dat licentiehouders van het Olympisch logo de arbeidsrechten zoals 
vastgelegd in internationale verdragen naleven. De werkwijze van zowel een (kri-
tische) dialoog met bedrijven als gelijktijdig deze bedrijven publiekelijk kritiseren, 
heeft succes.

De campagne sprak met name middelgrote sportmerken aan zoals Fila, Asics, 
Mizuno en Puma. De grootste merken (Nike, Adidas, Reebok) waren al in bewe-
ging gekomen. Nike, Levi’s en gap lieten later hun leveranciers in landen met lage 
lonen weten dat de ‘Jo-in code’ moet worden nageleefd. Deze code, ‘Joint Initiative 
on Corporate Accountability & Workers’ Rights’, bevat punten over de vrijheid van 
vakbonden, veiligheid en gezondheid (www.jo-in.org/documents.htm en www.
jo-in.org/pub/docs/JoIn-varns-in-codes-of-conduct.pdf).

Recentere voorbeelden zijn het Amerikaanse koffiemerk Starbucks en de Zwit-
serse medicijnenproducent Novartis. Starbucks heeft een naam hoog te houden 
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bij ngo’s op het punt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deson-
danks probeerde de koffiegigant te verhinderen dat de Ethiopische regering haar 
3 beste koffiesoorten in de Verenigde Staten kon registreren als handelsmerken. 
Dan zouden ze 88 miljoen dollar per jaar meer opbrengen, waarvan vooral kleine 
koffieproducenten zouden profiteren. Na maanden vergeefs overleggen met Star-
bucks, zette Oxfam via lokale organisaties in de Verenigde Staten in oktober 2006 
een campagne op tegen Starbucks, wat niet eenvoudig is tegen een bedrijf met een 
positief merkimago. Maar Starbucks ging wel overstag.

Ook Novartis staat als progressief bekend. Niettemin spande zij een rechtszaak 
aan bij het Indiase Hooggerechtshof tegen het namaken van een van haar medicij-
nen. India is de belangrijkste producent ter wereld voor mensen die gepatenteerde 
medicijnen niet kunnen betalen. Meer dan tweederde van de productie gaat naar 
ontwikkelingslanden. Het betreft generieke medicijnen, waarvan het patent dus 
is verstreken. De prijs is een fractie van de kosten van gepatenteerde merkmedicij-
nen, zoals Glivec van Novartis. Farmaceutische bedrijven proberen soms patenten 
te verlengen door minieme veranderingen aan te brengen. India wijzigde echter de 
eigen wetgeving: zulke lichte wijzigingen worden niet langer erkend. India beriep 
zich hierbij op regels van de Wereldhandelsorganisatie die bepalen dat ontwikke-
lingslanden ook het recht hebben hun volksgezondheid te beschermen.

De rechtszaak die Novartis aanspande was dus een principezaak met potentieel 
veel precedentwerking. Er ontstond grote commotie over en ontwikkelingsorga-
nisaties zorgden voor veel aandacht van de media. In augustus 2007 besliste het 
Hooggerechtshof van India ten nadele van Novartis. Op ministeries van volksge-
zondheid in ontwikkelingslanden werd opgelucht ademgehaald.

Overwegingen tegen samenwerking
Geloofwaardigheid is onmisbaar ‘kapitaal’ voor ngo’s die het mede moeten 
hebben van donateurs en van zoveel mogelijk deelnemers aan hun campagnes. 
Bij een campagne als die in 2004 staat die geloofwaardigheid niet op het spel als 
ngo’s met ‘foute’ sportmerken om de tafel gaan zitten. Een tweeslachtige rela-
tie van enerzijds dialoog en anderzijds publiekelijk kritiseren of campagne voeren 
noopt wel tot voortdurend afwegen. Telkens weer is de vraag welke stap de meeste 
kans biedt op het bereiken van je doel: stille dialoog of publiekelijk kritiseren met 
het risico dat de dialooglijn knapt? De beoordeling wanneer dialoog niet genoeg 
resultaat oplevert en extra druk noodzakelijk is, blijft moeilijk.

Verlies van geloofwaardigheid en onafhankelijkheid is voor een aantal ngo’s 
een van de redenen om niet in relaties met bedrijven te stappen. De Engelse krant 
The Guardian wierp al eens de vraag op of het snel groeiende aantal relaties tussen 
ngo’s en bedrijven wel zinvol is voor de ngo’s: 

‘Does it pay to get in bed with business? [...] An increasing number of ngos 
are entering corporate alliances to achieve their campaigning aims. Do environ-
mental and non-governmental groups need to get into bed with big business in 
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order to change its behaviour?’ (The Guardian, 25 februari 2005).
Bij ngo’s komen de volgende overwegingen tégen relaties met bedrijven voor:
•	 verlies	van	onafhankelijkheid,	gevaar	zich	uit	te	leveren	aan	het	bedrijfsleven;
•	 vrees	voor	‘merkschade’	(goede	naam,	geloofwaardigheid);
•	 te	compromitterend	voor	de	eigen	missie	en	ambitie;
•	 argwaan	 tegenover	maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen	 (‘windowdres-

sing, gaat hun alleen om winst, sociale aspecten en milieu ondergeschikt’); geen 
zin in ‘soft deals’ zonder harde afspraken over concreet te bereiken doelen;

•	 vrees	de	typische	ngo-rol van kritische waakhond op te geven;
•	 vrees	dat	het	belang	van	fondsenwerving	het	kan	gaan	winnen	van	echte	resulta-

ten op het gebied waar de ngo werkzaam is;
•	 geen	zin	in	competitie	tussen	ngo’s onderling om fondsen of mooie samenwer-

kingsvormen.
Voor ngo’s uit ontwikkelingslanden is ‘maatschappelijk verantwoord onderne-
men’ of ‘corporate social responsibility’ vaak hetzelfde als ‘filantropie’. Bezwaarde 
ngo’s geloven meer in wereldwijde wet- en regelgeving om de oogmerken van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieu, mensenrechten, arbeidsrech-
ten, arbeidsomstandigheden) af te dwingen bij bedrijven. Laat regeringen en inter-
nationale instellingen kaders stellen en maatregelen opleggen.

Met name activistische ngo’s kiezen in de afweging tussen samenwerking en 
confrontatie eerder voor het laatste. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een over-
leg dat van ngo-zijde werd ingegaan met een relatief brede schakering van ngo’s, 
zodra het serieus over zaken gaat en er afwegingen moeten worden gemaakt, wat 
uitgedund raakt. Terwijl activistische ngo’s eruit stappen, gaan andere ngo’s 
(nog) door. Het zijn vaak moeilijke momenten voor de betrokken ngo’s, want de 
organisaties die ermee stoppen en hun overwegingen daarvoor publiek maken, 
discrediteren gemakkelijk de andere die nog doorgaan. Hun einddoelen zijn 
echter onveranderd en ook in de toekomst zullen zij elkaar blijven tegenkomen aan 
dezelfde kant van de scheidslijn. Daardoor gebeurt het eruit stappen vaak in stilte; 
de opstappende ngo heeft onvoldoende belang bij veel ruchtbaarheid, het publiek 
merkt het vanzelf wel een keer zodra het betreffende bedrijf weer object van acties 
of campagne wordt.

Overwegingen vóór samenwerking
ngo’s die samenwerking met het bedrijfsleven voorstaan, hebben vaak minder 
vertrouwen in de lengte van de arm van de overheid en in de betrouwbaarheid van 
overheden (zwakke staten, geen ‘goed bestuur’, onvoldoende budget). In de jaren 
tachtig kwam wereldwijd een proces op gang van privatisering en deregulering 
door overheden. Honderden staatsbedrijven zijn geprivatiseerd, vooral in ontwik-
kelingslanden. Voorzieningen die voordien traditionele overheidstaken waren, 
werden overgedragen aan marktpartijen, al dan niet onder toezicht van een over-
heidsinstantie.
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Overwegingen vóór samenwerking met bedrijven zijn:
•	 de	 eigen	 doelen	 worden	 niet	 bereikt	 als	 de	 zakenwereld	 ertegenin	 (blijft)	

werken;
•	 de	eigen	continuïteit	(overheidssubsidies	nemen	af,	sponsoring	door	bedrijven	

is wenselijk);
•	 het	bedrijfsleven	 is	 een	 sterke	machtsfactor	 in	de	markteconomie.	Die	macht	

kan en moet worden ingeschakeld voor sociale en milieu-verduurzaming (‘the 
fortune at the bottom of the pyramid’ – zie hoofdstuk 9 in deze bundel); 

•	 samenwerking	met	het	bedrijfsleven	schept	kansen	voor	aandacht	van	media	en	
consumenten (naamsbekendheid, aandacht voor haar werk, goed voor imago);

•	 ngo’s zijn gebaat bij de kennis en expertise van bedrijven op het gebied van 
handel en marketing. Die kennis is nodig om duurzame producten (Max Have-
laar-merk bijvoorbeeld) in de markt te zetten en om organisaties van kleine 
boeren in ontwikkelingslanden te ondersteunen hun productie en het vermark-
ten te verruimen en te verbeteren. (Bij ‘duurzaam’ gaat het hier – en meestal 
in discussies over maatschappelijk verantwoord ondernemen – niet alleen om 
milieuaspecten maar ook om sociale aspecten: mensenrechten, arbeidsrechten 
enzovoort);

•	 samenwerking	biedt	mogelijkheden	om	in	overleg	met	bedrijven	normen	voor	
milieu, mensenrechten en arbeidsrechten te ontwikkelen (keurmerken, certifi-
cering, gedragscodes en naleving ervan) (Oxfam Novib/ncdo 2006: 8).

Overigens groeit het aantal contacten en relaties tussen bedrijven en ngo’s hard, 
maar houdt het in veel gevallen een incidenteel karakter. Tot echte samenwerking 
komt het nog niet veel.

Voordelen voor bedrijven
Dat samenwerking met ngo’s ook voor bedrijven voordelen kan hebben, toonde de 
Amerikaanse bananenonderneming Chiquita Brands International aan. In okto-
ber 2005 kondigde zij in grote advertenties in Europese kranten aan dat zij trots 
is op het kikvorsje op haar sticker. Dat kikvorsje is het symbool van de eveneens 
Amerikaanse milieu-ngo Rainforest Alliance, opgericht in 1987. Jarenlang waren 
zij aartsvijanden, Chiquita en Rainforest Alliance. Chiquita was voor mensen die 
milieu en ontwikkelingssamenwerking ter harte gaan zo’n beetje de verpersoon-
lijking van het kwaad: een roofzuchtige multinational, uitbuiting van plantage-
arbeiders, lange dagen, gevaarlijke arbeidsomstandigheden, (drink)water besmet 
met chemicaliën, vernietiging van tropisch regenwoud voor aanplantingen. Toch 
legde de general manager van Chiquita in Costa Rica contact met Rainforest Alli-
ance. In stilte, de top van de multinational zou hem anders tot de orde geroepen 
hebben.

Dertien jaar later zit de general manager van Costa Rica zelf in de top van de 
multinational als directeur milieu en sociaal. En pronkt Chiquita met het kikvorsje 
op haar sticker. Het kikvorsje geeft aan dat het hier gaat om ‘betere bananen’ die 
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zijn gecertificeerd door Rainforest Alliance. Ze zijn tot stand gekomen onder betere 
omstandigheden voor mens en milieu. ‘Het heeft liefst twaalf jaar gekost om te vol-
doen aan de meer dan 200 eisen van de Rainforest Alliance,’ aldus Chiquita in de 
krantenadvertentie.

Wie nu op Google de woorden chiquita, rainforest en alliance intikt, krijgt 
duizenden hits, de eerste honderden vrijwel allemaal positief getoonzet. ‘For 
more than a century, the banana producer was nobody’s idea of a role model. 
Now it’s forging new ground in corporate responsibility,’ schrijft cnn op haar 
website ‘Money’ (w w w.money.cnn.com/magazines/business2/business2_
archive/2006/08/01/8382241/index.htm). Een grauw merk heeft in korte tijd weer 
glans gekregen. Met miljoenen kostende mediacampagnes was dat Chiquita niet 
gelukt. Met Rainforest Alliance wel. En er zijn meer voordelen dan het imago: de 
kosten voor bestrijdingsmiddelen zijn fors gedaald.

De voordelen voor bedrijven van samenwerking met ngo’s op een rijtje (Oxfam 
Novib/ncdo 2006):
•	 beter	imago;
•	 mogelijkheid	om	bekende	en	goed	gewaardeerde	keurmerken	of	certificeringen	

te verkrijgen voor consumentenproducten;
•	 benutten	van	de	kennis	van	ngo’s bij het uitwerken van beleid voor maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen en bij de keuze van projecten voor invulling van 
dat beleid;

•	 toegang	tot	het	netwerk	van	ngo’s in ontwikkelingslanden, met name contac-
ten met lokale gemeenschappen om nieuwe markten aan te boren;

•	 opzetten	van	ketensamenwerking	tussen	ondernemingen	van	producent	via	tus-
senhandel naar consument (bijvoorbeeld voor bananen, koffie, hout, kleding, 
wijn);

•	 defensieve	redenen:	
 – conflicten of negatieve publiciteit vóór zijn;
 – niet achterblijven bij concurrenten die mogelijk marktvoordeel kunnen halen 

uit hun samenwerking met ngo’s.

Niche of mainstream?
De successtory van Chiquita stelt ontwikkelingsorganisaties echter voor een 
dilemma. Het kikvorsje betekent niet per se dat de armoede van de werkers in de 
bananenproductie vermindert. Het kikvorsje garandeert geen minimumprijs voor 
kleinere bananenboeren en voorkomt geen hongerlonen voor plantagewerkers. 

Rainforest Alliance schrijft ‘fair treatment and good working conditions for 
workers’ voor. Dat betekent onder meer: geen kinderarbeid onder vijftien jaar, 
geen gedwongen arbeid, beschermende maatregelen bij gebruik van bestrijdings-
middelen, cao-loon of wettelijk minimumloon als die bestaan in het betreffende 
land, of anders ten minste een loon dat neerkomt op het gemiddelde van de laagste 
lonen in het land, vrijheid om vakbonden te vormen voor loononderhandelingen 
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(www.rainforest-alliance.org /programs/agriculture/certified-crops/documents/
standards_2005.pdf).

Dat is anders met bijvoorbeeld de Oké-banaan die Max Havelaar in Nederland 
introduceerde in 1996. De (kleinere) bananenboeren krijgen een gegarandeerde 
minimumprijs, net als bij de andere producten met Max Havelaar-keurmerk: koffie, 
cacao, thee, vruchtensap, honing, rijst, wijn, mango’s, avocado’s, druiven, sperzie-
bonen, sinaasappels. De gegarandeerde ‘eerlijke prijs’ dekt niet alleen de kosten 
zodat de boeren en hun coöperaties in staat zijn te overleven, maar zorgt ook voor 
een marge om hun bedrijf verder te ontwikkelen (www.maxhavelaar.nl/pages /tem-
plate.asp?rID=139). Is de wereldmarktprijs te laag, dan passen de dragers van het 
Max Havelaar-keurmerk het verschil bij. Om die reden doen zij aan fondsvorming, 
zodat zij over een buffer kunnen beschikken. 

Toen bijvoorbeeld acht jaar na de start in Nederland de 150-miljoenste Oké-
banaan werd verkocht, ontving de producent die leverde aan de grote merken Chi-
quita, Delmonte en Dole de wereldmarktprijs van zo’n 13 eurocent per kilo (op een 
winkelprijs in Nederland van zo’n 1,95 euro; de rest gaat naar transport, distributie 
in Europa, belastingen en 40 cent winstmarge). Max Havelaar echter garandeerde 
de producent meer dan het dubbele. De wereldmarktprijs schommelt sterk, per jaar 
en per seizoen. Soms komt zij boven de garantieprijs van Max Havelaar, vaker zit 
zij er (ver) onder.1 

Voor de consument betekent een verdubbeling van de prijs voor de boer uiter-
aard lang geen verdubbeling van de prijs. In het rekenvoorbeeld van Max Havelaar 
gaat nog steeds slechts 14 procent van wat de consument betaalt naar de boer. 
Bovendien nemen de leveranciers van Oké-bananen genoegen met een marge van 
6 procent, waar de reguliere bananenleveranciers 20 procent nemen. Daar staat 
echter tegenover dat distributie van Oké-bananen meer kost dan bulkdistributie 
van reguliere bananen. Per saldo betaalt de consument meer voor Max Havelaar-
producten, maar doorgaans aanzienlijk minder dan 10 procent. Bepalend is vooral 
het verschil tussen de sterk schommelende prijzen op de wereldmarkt en de vaste 
gegarandeerde minimumprijs van Max Havelaar.

In de eerste 8 jaren van de Oké-bananen verschaften Nederlandse consumen-
ten van Max Havelaar 3,5 miljoen euro extra inkomsten aan de (kleinere) bana-
nenboeren en hun organisaties. Wereldwijd was de Oké-banaan zelfs goed voor 27 
miljoen euro extra. Dat is bepaald niet niets. Toch had de Oké-banaan na 8 jaar in 
Nederland nog slechts een marktaandeel van 3 procent. Van de 14 landen waar de 
Oké-banaan toen te koop was, sprong Zwitserland eruit met een marktaandeel van 
50 procent. Meer dan de helft van de bananen die in Europa worden verkocht, zijn 
van Chiquita, Delmonte of Dole. Max Havelaar blijft beperkt tot een zogenaamde 
niche-markt. Wereldwijd is het marktaandeel voor Fair Trade-gecertificeerde pro-
ducten ongeveer 1 procent, schrijft Stichting Max Havelaar in haar jaarverslag over 

1 Zie voor de prijsopbouw van bananen www.maxhavelaar.nl/pages/template.asp?rID=57. 
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2006 (Max Havelaar 2006: 3). Het gaat met name om koffie, thee, bananen, vruch-
tensappen, cacao, wijn, honing en sperziebonen; en wat betreft fruit om mango’s, 
avocado’s, sinaasappels, druiven en ananas. Ter verduidelijking: ‘Fair Trade’ is het 
internationale keurmerk van Fairtrade Labelling Organizations (flo) Internatio-
nal, waarbij het Nederlandse Max Havelaar is aangesloten.

Intussen blijven de werkers die zorgen voor de productie van de overige 99 pro-
cent onderhevig aan de ‘race to the bottom’. Zo kopen grote bananenbedrijven hun 
bananen steeds vaker in landen met lage lonen en weinig vakbonden. Een op de drie 
bananen die in Europa worden verkocht, komt uit Ecuador – een land met lonen 
van 5 dollar per dag en de laagste organisatiegraad ter wereld, aldus Max Havelaar 
op haar website. Weliswaar steeg de afzet van producten met Fair Trade-label of 
Max Havelaar-keurmerk wereldwijd in 2006 met 40 procent weer sterk. Maar een 
indrukwekkend percentage van een klein volume blijft nog jaren een klein volume. 
En lange tijd bleven ‘strenge’ keurmerken als Fair Trade, eko of Max Havelaar 
steken op een marktaandeel van een procent of 5.

Van niche naar mainstream
Willen ‘eerlijke producten’ zoden aan de dijk zetten voor de armoedebestrijding, 
dan is het zinvol ook de (grote) bedrijven die opereren in de mainstream van de 
markt aan te spreken op hun medeverantwoordelijkheid voor wat er in de keten van 
productieplaats tot winkel gebeurt. Fair Trade Original, de Nederlandse tak van de 
fairtrade-beweging, is twee jaar geleden die weg met succes ingeslagen. De organi-
satie is vooral bekend als de grossier van de Wereldwinkels, maar deze winkels zijn 
nog slechts goed voor rond tweevijfde van de omzet van Fair Trade Original. De rest 
gaat naar andere afzetkanalen, met name in de mainstream.

Zoals v&d, waar Fair Trade Original in de Utrechtse vestiging in mei 2007 een 
‘shop-in-shop’ opende. Inmiddels vinden klanten op de afdeling ‘wonen’ van de 28 
grootste v&d-vestigingen een merkshop van Fair Trade Original van 25 vierkante 
meter met sieraden, tassen, vazen, serviezen en levensmiddelen, gemaakt door 
kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Ook de overige v&d-winkels verkopen 
producten van Fair Trade Original. Ruim 30 handelspartners van Fair Trade Origi-
nal zijn betrokken bij de levering en voor elf leveranciers van veelal handgemaakte 
producten betekende de introductie bij v&d een omvangrijke extra order (www.
fairtrade.nl/UserFiles/File/F-Commerce_001.pdf). v&d is het eerste grote waren-
huis in Nederland met een breed scala fairtrade-producten in zijn assortiment.

Winkelketens voor voedingsmiddelen waren v&d voorgegaan. Super de Boer 
tekende in november 2005 een overeenkomst met de Stichting Natuur en Milieu 
en Oxfam Novib over geleidelijke verduurzaming van haar productieketens. Medio 
2006 nam Super de Boer zo’n dertig producten van Fair Trade Original in het assor-
timent op. ‘Daarmee is Super de Boer de supermarktformule met de meeste Fair 
Trade Original-producten van Nederland,’ meldt de supermarkt met kennelijke 
trots op haar website (www.superdeboer.nl/Page/index.asp?ItemID=4893). Ook 
werkt Super de Boer samen met Rainforest Alliance.
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In dezelfde tijd ruimde Albert Heijn schapruimte in voor producten van Fair 
Trade Original, niet in een apart hoekje, maar fairtrade-rijst op de rijstschap, fair-
trade-sappen bij de andere vruchtensappen enzovoort. Het moederbedrijf Ahold 
maakt er melding van op een aparte webpagina ‘Ahold Sustainable Trade Develop-
ment’ (www.ahold.com/page/4213.aspx), die ook verwijst naar fairtrade-producten 
in Ahold-winkels buiten Nederland. ‘The Fair Trade organic pineapple salad from 
Ghana was awarded “Best Fruit Innovation of 2005” by the leading supermarket 
magazine (Vakblad Supermarkt) in The Netherlands.’

Vervolgens kwamen Jumbo, Coop en Deen met ‘eerlijke producten’ van Fair 
Trade Original, zoals rijst, olie, azijn, chocolade en sappen. Jumbo maakte een 
apart schap met 47 fairtrade-producten – relatief een groot aantal. De omzet van 
Fair Trade Original bij supermarkten maakte in 2006 een grote sprong van 300.000 
naar 1,3 miljoen euro, en voor 2007 verwacht de organisatie opnieuw een stijging 
met wel 50 procent. De Wereldwinkels reageerden in eerste instantie huiverig; zij 
maken zich zorgen over concurrentie van de supermarkten uit de mainstream.

Vanuit de mainstream naar duurzaam
De markt in de mainstream kan langs twee wegen ‘veroverd’ worden ten gunste van 
armoedebestrijding. Introductie van fairtrade-producten, gemaakt onder strenge 
normen op sociaal en milieugebied, zoals hierboven beschreven, is de ene weg. De 
andere is om bestaande producten in de mainstream van de markt stukje bij beetje 
te verduurzamen. De strategie van ngo’s is hier om in eerste instantie genoegen te 
nemen met zachtere normen, die dan wel gelden voor meteen een flink stuk van de 
markt. En dus van de producerende werknemers en kleinere boeren. Het kikvorsje 
van Rainforest Alliance is een voorbeeld: een ‘zachter’ keurmerk uit oogpunt van 
armoedebestrijding, maar wel erin geslaagd Chiquita te ‘veroveren’. Doel van de 
ngo’s is uiteraard om de normen in de loop der jaren aangescherpt te krijgen.

Al van 2001 dateren de contacten tussen Albert Heijn en icco (Nederlandse 
interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) om kleine Afri-
kaanse boeren ananassen en mango’s te laten produceren voor de winkels van AH. 
Het project verliep met vallen en opstaan en was tekenend voor de interne twee-
strijd tussen overwegingen vóór en overwegingen tégen samenwerking. Maar eind 
2002 lagen de eerste bakjes Ghanees fruit in een Albert Heijn in Arnhem (Trouw, 5 
februari 2003). 

De samenwerking ontwikkelde zich verder. In september 2007 maakten Albert 
Heijn, icco en FairMatch Support een partnerschap bekend om de inkoop van 
groenten en fruit uit Afrika verder te verduurzamen. FairMatch Support brengt 
Europese bedrijven in contact met producenten uit het midden- en kleinbedrijf in 
ontwikkelingslanden en zij ondersteunt boeren om te voldoen aan de kwaliteitsei-
sen van supermarktketens. Een nieuw opgerichte ‘Albert Heijn Foundation’ gaat 
projecten in onder andere Kenia, Ghana en Zuid-Afrika financieren. Albert Heijn 
haalt veel fruit en groenten uit Afrika. ‘We willen ook deze grote volumes verder 
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verduurzamen en een bijdrage leveren aan de verbetering van leefomstandigheden 
en toekomstperspectieven van lokale producenten, toeleveranciers, medewerkers 
en hun families,’ aldus directievoorzitter Dick Boer in een gezamenlijk persbericht 
van Albert Heijn, icco en FairMatch Support (www.icco.nl/delivery/main/nl/doc.
phtml?p=persberichten2&index=473). De Ahold-website meldt ook dat Ahold in 
samenwerking met usaid, de Amerikaanse regeringsorganisatie voor ontwik-
kelingshulp, heeft gezorgd voor Fair Trade-certificaten voor een groep boeren in 
Ghana die fruitsalades leveren voor Albert Heijn.

Het bekendste voorbeeld van de ngo-strategie ‘vanuit de mainstream naar 
duurzaam’ is Utz Kapeh (‘goede koffie’ in de taal van de Maja’s). Ook Utz Kapeh, 
opgericht in 1997, stelt minder strenge eisen dan Max Havelaar of het biologische 
keurmerk eko, en er is evenmin een gegarandeerde minimumprijs voor de kof-
fieboer. Maar het werd in Nederland wel een succes op de mainstream-markt. In 
twee jaar tijd verdubbelde de afzet. Vooral daardoor steeg in Nederland het markt-
aandeel voor gecertificeerde koffie (Max Havelaar, eko, Rainforest Alliance en 
Utz Kapeh) van nog geen 3 procent in 2001 naar 28 procent in 2006 (Koffiecoalitie 
2006). Dat kwam vooral doordat twee mainstream-merken erin stapten: Ahold met 
het eigen Albert Heijn-huismerk Perla, en Douwe Egberts (de). de is onderdeel van 
de multinational Sara Lee, een van de vier grote koffiebranders die de wereldmarkt 
domineren. Van de wereldwijde koffieafzet van Sara Lee/de heeft inmiddels meer 
dan 5 procent het keurmerk Utz Kapeh. Het concern heeft voor 2008 een verdub-
beling van de keurmerk-koffie aangekondigd en wil over tien jaar alleen nog maar 
gecertificeerde koffie leveren. Ahold verkoopt nu al uitsluitend Utz Kapeh-koffie.

Op deze wijze zorgde het ‘zachte’ keurmerk Utz Kapeh voor een doorbraak naar 
de mainstream-markt. Het volgde op veel werk van de Koffiecoalitie, opgericht in 
2002 om de werk- en leefomstandigheden aan het begin van de koffieketen te verbe-
teren. De coalitie bestaat uit zeven ngo’s en twee vakbonden: Hivos, Oxfam Novib, 
Oikos, Solidaridad, Zuid Noord Federatie, ikv Pax Christi, Landelijke Vereniging 
van Wereldwinkels, fnv Bondgenoten en cnv Bedrijvenbond. In 2003 kwamen zij 
bij Douwe Egberts het feestje van het 250-jarig bestaan bederven met acties onder 
het motto ‘Douwe Egberts is jarig, toch is het geen feest’, vanwege de mensonwaar-
dige omstandigheden voor koffieplukkers en kleine koffieboeren. Tot dan toe had 
de zich altijd afzijdig gehouden van zaken als Max Havelaar, ooit begonnen als 
keurmerk voor koffie. Voor wie partijen in de mainstream in beweging wil krijgen, 
was de actie dus enigszins riskant. Zou de zich sluiten als een oester? Dat gebeurde 
echter niet, er kwam in de jaren die volgden juist overleg op gang, met de hierboven 
vermelde resultaten.

Het succesverhaal kreeg in oktober 2007 een vervolg met de naamsverandering 
in ‘utz certified’. Want het gaat inmiddels niet meer om alleen koffie. De grote 
winkelketens Cargill, Heinz (met de merken De Ruijter, Venz en Kwatta) en Ahold 
begonnen toen een vergelijkbaar programma voor cacao, samen met de Neder-
landse ngo Solidaridad en gesteund door Oxfam Novib (www.utzcertified.org). 
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Het cacao-programma concentreert zich op Ivoorkust, de grootste cacaoleveran-
cier van Europa. Voor koffie is utz certified inmiddels het grootste keurmerk. 
In 2007 groeide de omzet met bijna 40 procent naar rond 50.000 ton ‘groene’ kof-
fiebonen, goed voor zo’n 5,7 miljard (!) kopjes koffie. De omzet was eind 2007 3,5 
procent van de wereldproductie en gaf voordeel aan rond 100.000 koffieboeren en 
-boertjes.

Regelmatig leveren initiatieven van ngo’s met de mainstream spanningen op 
met ngo’s die voor de nichemarkt werken. De lancering van Utz Kapeh leidde tot 
verhitte discussies met Max Havelaar. Hetzelfde gebeurde in Engeland, waar de 
introductie van Rainforest Alliance-koffie in 2004 gepaard ging met veel debat met 
de fairtrade-beweging. De verschillende keurmerken geven verwarring bij consu-
menten; ngo’s van mainstream-initiatieven voelen verwijten dat zij goede sier met 
zich laten maken in ruil voor te kleine stapjes; ngo’s in de nichemarkt voelen zich 
in de hoek gezet van degenen die het onderste uit de kan willen hebben en dus het 
lid op de neus krijgen.

Een heel ander terrein waarop samenwerking groeit tussen ontwikkelings-ngo’s 
en ondernemingen in de mainstream, betreft microkredieten en microverzekerin-
gen. Microfinanciering blijkt een belangrijke succesfactor voor mensen in armoede 
om zich met eigen bedrijvigheid in landbouw of nijverheid aan de armoede te ont-
trekken. Meestal gaat het om kredieten van enkele honderden euro’s en daarin is 
het reguliere bankwezen in ontwikkelingslanden doorgaans niet geïnteresseerd. 
De laatste jaren zijn veel ‘alternatieve’ instellingen voor microfinanciering (mfi) 
ontstaan – de niche-benadering. Nederlandse ontwikkelings-ngo’s voorzien een 
aantal van deze mfi’s van kapitaal. Er is een internationaal netwerk uit gegroeid, 
inafi (International Network of Alternative Financial Institutions). De ruim 200 
aangesloten organisaties uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika bedienen meer dan 
25 miljoen klanten. Maar tegelijkertijd ontwikkelt zich samenwerking met grote 
mainstream-banken – die ongetwijfeld ook een nieuwe markt ontwaren en zich 
afvragen hoe de inafi-leden erin slagen zonder verliezen te draaien, terwijl de 
grootbanken dachten dat dat onmogelijk was met al die arme, kleine en bewerke-
lijke klanten.

Zo werd in 2006 de samenwerking beklonken tussen Rabobank en gapi Sarl in 
Mozambique, een coöperatie van boeren en partnerorganisatie van Oxfam Novib. 
Er is een publiek-privaat partnerschap opgezet met subsidie van het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel is de oprichting van een nieuwe commer-
ciële bank in Mozambique voor het platteland. De Mozambikaanse overheid zit in 
een begeleidingscommissie, evenals Oxfam Novib.

Het Nederlandse ict-bedrijf Ordina heeft een project met inafi voor ‘Social Per-
formance Management’ van mfi’s. Waarin schuilt het succes van de ‘alternatieve’ 
microfinanciering? Met harde gegevens over de sociale effecten op de families en 
gemeenschappen van de ontvangers kan microfinanciering nog gerichter worden 
ingezet voor armoedebestrijding. Doel is dat een aantal mfi’s vanaf 2008 dergelijke 
sociale indicatoren kan gaan hanteren.
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Cordaid en abn Amro sloten medio 2006 een overeenkomst om hun expertise 
en capaciteit voor microfinanciering te bundelen. Beide partijen stoppen rond 1,5 
miljoen euro in gezamenlijke uitbouw van microfinanciering. abn Amro werkt al 
80 jaar in India. Haar Micro Finance Unit werkt samen met 19 mfi’s. Cordaid werkt 
sinds 1970 in India en ondersteunt er 17 mfi’s.

Cordaid organiseerde in mei 2007 een reis met 7 Nederlandse ondernemers, 
onder wie de directeur van Rabobank Leiden, naar cran (Christian Rural Aid Net-
work) in Ghana, een van de grootste mfi’s en partnerorganisatie van Cordaid. De 
ondernemers werden ‘gekoppeld’ aan Ghanese ondernemers, die via microkrediet 
van cran een eigen bedrijf zijn begonnen.

Multi Stakeholder Initiatives
Naast vormen van samenwerking met afzonderlijke bedrijven zoals hierboven 
genoemd, zijn er zogenaamde multistakeholder-initiatieven (msi’s). Deze ronde-
tafel-overleggen concentreren zich meestal op één product en brengen belangrijke 
‘spelers’ uit de hele keten van boer/fabriek naar winkelschap rond de overlegtafel. 
msi’s vallen dus in de categorie ‘vanuit de mainstream naar duurzaam’. Belangrijke 
voorbeelden van msi’s worden hieronder besproken; het overzicht is niet uitput-
tend. Het gaat in de meeste gevallen om producten die voor mensen die afhanke-
lijk zijn van kleinschalige landbouw – wereldwijd zo’n 2,5 tot 3 miljard vrouwen, 
mannen en kinderen – een groot belang vertegenwoordigen, voor hun bestaan en 
vaak zelfs hun simpele overleven. Hetzelfde geldt voor de miljoenen – meest vrou-
welijke – werkenden in de kledingsector in arme landen.

Koffie
De Common Code for the Coffee Community ofwel 4C is een overleg van koffieproducen-
ten, handel en industrie, vakbonden en ngo’s over duurzame productie, verwer-
king en handel van/in mainstream-koffie. In 2004 bereikten 70 deelnemers aan 
4C – waaronder de drie grootste koffiebranders ter wereld Nestlé, Kraft en Sara 
Lee/Douwe Egberts – overeenstemming over een gedragscode met sociale, milieu-
technische en economische richtlijnen. Aan ngo-zijde zijn belangrijke deelnemers 
Oxfam International (via medewerkers van Oxfam Novib), Rainforest Alliance (vs) 
en het Britse Pesticide Action Network. In 4C maken de ngo’s goed gebruik van 
onderzoek en ervaringen van partnerorganisaties, zoals coöperaties van kleine 
koffieboeren. Partnerorganisaties participeren tevens bij lobby en campagnes of 
zetten die op in eigen land. Oxfam vindt de bereikte code belangrijk. De meeste 
punten die zij erin wilde, zijn er ingekomen.

Kleding
Fair Wear Foundation is in 1999 opgericht voor menswaardige arbeidsomstandighe-
den in de kledingindustrie die met name afzet heeft in Europa. In het bestuur zitten 
onder meer de bedrijven Mitex en Modint. Onder de 38 merken voor mode, sport-
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kleding en bedrijfskleding die de gedragscode volgen, horen onder meer mexx, 
Falcon en klm Kleding. Voorzitter is Gerrit Ybema, voormalig Nederlands staats-
secretaris van Economische Zaken. In de Raad van Deskundigen zit ook de Clean 
Clothes Campaign (Schone Kleren Kampagne). In deze campagne werken coalities 
van ngo’s en vakbonden uit 11 Europese landen samen.

Palmolie
De Roundtable on Sustainable Palm Oil (rspo) streeft naar normen voor duurzame 
productie en eindproducten en betrekt daarbij alle belangrijke spelers in de hele 
productieketen: palmtelers, eigenaren van oliemolens, handel, ngo’s voor ont-
wikkelingshulp en voor milieu, banken en beleggers, producenten van consu-
mentenproducten en winkelbedrijven. rspo werkt met een gedragscode en een 
klachtenprocedure. Unilever levert de voorzitter van het bestuur. Daarin zitten 
verder onder meer verenigingen van palmolieproducenten uit Indonesië en Malei-
sië, het Wereld Natuur Fonds, The Body Shop International en Oxfam International. 
Oxfam Novib levert onder meer gegevens en ervaringen van Indonesische partner-
organisaties en voorbeeldzaken (‘cases’), legt contacten voor samenwerking en zet 
lobby’s op voor verscherping en bredere toepassing van criteria voor arbeid, milieu, 
landrechten en de positie van kleine producenten. De grote vraag van China naar 
palmolie leidt er bijvoorbeeld toe dat in Indonesië miljoenen hectaren bos en land-
bouwgrond van kleine boeren en zelfvoorzienende dorpsbewoners plaats moeten 
maken voor palmplantages. De groeiende markt voor biobrandstoffen kan een-
zelfde effect veroorzaken.

Textiel
MultiFibre Arrangement Forum ontstond na de liberalisering van de wereldhandel in 
textiel en kleding in 2005, waardoor een einde kwam aan de voorkeursbehandeling 
van een aantal minst-ontwikkelde landen om bepaalde quota kleding beschermd 
te mogen afzetten in met name de Europese Unie. Dit bedreigde in die landen veel 
werkgelegenheid en zette lonen en arbeidsomstandigheden onder zware druk. Het 
mfa Forum is een netwerk van internationale instellingen (zoals de Internationale 
Arbeidsorganisatie ilo), ngo’s (waaronder Oxfam International en het Canadese 
Maquila Solidarity Network) en merken en winkelbedrijven voor kleding. Er is een 
‘raamwerk voor samenwerking’ met een aantal principes, die worden onderschre-
ven door onder andere Marks & Spencer en Nike. In het netwerk zitten meer grote 
namen uit de mainstream van de kledingsector, zoals Levi Strauss, Wal-Mart, 
h&m, gap, mango en Tesco.

Een van de deelnemers is de Fair Labour Association (fla), dat zelf weer een 
coalitie is van ondernemingen, universiteiten en ngo’s, met onder de deelnemers 
namen als Adidas, Asics, h&m, Nike, Puma en Reebok.
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Katoen
Better Cotton Initiative is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds met als doel de 
katoenteelt minder milieuschadelijk te maken (waterverbruik, landbouwgif) en 
voor de rond 30 miljoen vaak kleine katoenboeren gezonder, rendabeler en socia-
ler. In het bestuur zitten onder meer de merken en winkelbedrijven Adidas, h&m 
en ikea, de ngo’s icco en Wereld Natuur Fonds, en het milieufonds van de Ver-
enigde Naties unep.

Garnalen
De World Summit on Sustainable Development (wssd) in 2002 in Johannesburg 
leidde tot oprichting van publiek-private partnerschappen (ppp) tussen overheden, 
bedrijven en ngo’s (zie ook hoofdstuk 9 in deze bundel). De Nederlandse overheid 
neemt of nam deel aan wel 20 wssd-partnerschappen. Eén daarvan, opgezet door 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, betrof tropische gar-
nalen. Nederlandse visimporteurs, de Indonesische overheid, Indonesische ngo’s 
en de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landbouw werden 
bij elkaar gebracht. Van ngo-zijde deden Oxfam Novib, Milieudefensie en iucn 
Nederland mee.

De sterk groeiende vraag naar tropische garnalen in Europa en elders leidde tot 
grootschalige productie in landen als Indonesië en Vietnam. Grote stukken man-
grovegebied weken voor aquaculturen, aldus een einde makend aan middelen van 
bestaan voor kleine vissers en schade toebrengend aan het milieu (pesticiden, ver-
zwakking kustbescherming [zoals onder meer bleek bij de grote tsunami]). Met 
Milieudefensie voerde Oxfam Novib de campagne ‘Het tragische verhaal achter de 
tropische garnaal’ om consumenten op het probleem te wijzen. Nederlandse visim-
porteurs werden in contact gebracht met kleine vissers en partnerorganisaties in 
Indonesië. In 2007 zijn ook in Indonesië overheden en grootschalige producenten 
belobbyd.

De Nederlandse ngo’s stapten echter in 2005 uit het garnalen-ppp. De nadruk 
lag daar te veel op vergroting van de afzet van tropische garnalen in Nederland, en 
te weinig op beperking van de nadelen van de huidige productiewijze voor mens 
en milieu in Indonesië. Uitsluitend zich richten op productie en afzet naar Europa 
vergróót juist ginds de armoede en milieuschade. Het bleek echter onmogelijk 
armoedebestrijding en milieu in de ppp aan de orde te stellen, vanwege diploma-
tieke gevoeligheid tussen Nederland, Indonesië en Maleisië. Maar de ngo’s bleven 
wel in dialoog met Nederlandse bedrijven, met name Heiploeg uit Zoutkamp, de 
grootste importeur van tropische garnalen in Europa. Heiploeg nam adviezen 
van de twee ngo’s voor verbetering van de ecologische en sociaal-economische 
omstandigheden over in zijn inkoopvoorschriften (www.heitrans.nl/duurzaam-
heid.nl_NL.html). En bij Eurepgap drong Heiploeg aan op aanvullende sociale 
normen voor het certificaat. Eurepgap is een organisatie van agrarische producen-
ten en afnemers die wereldwijde vrijwillige certificering regelt voor producten en 
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procedures, tot nu toe vooral gericht op voedselveiligheid. Alle grote supermarkten 
in Europa zijn lid van Eurepgap. De organisatie schijnt verdeeld over invoering van 
sociale normen en had in september 2007 nog niet beslist. Die normen zouden ook 
niet tot alleen garnalen beperkt kunnen blijven.

Naast productiebedrijven zijn ook winkelbedrijven en de consument belangrijke 
factoren om productieketens duurzaam te maken en te laten bijdragen aan armoe-
debestrijding elders in de wereld. Daarom namen iucn Nederland en Oxfam 
Novib Albert Heijn op sleeptouw in de garnalenzaak en brachten medewerkers van 
Heiploeg en Albert Heijn een werkbezoek aan India en Indonesië (www.iucn.nl/
iucn_nederlands_comiteacute/jaarverslagen/).

Wijn
Eind 2006 kwam het boek De nieuwe wijnmakers uit, een journalistieke ‘speurtocht 
naar eerlijke wijnen uit nieuwe wijnlanden’ (Zuid-Afrika, Chili) en de te vaak inhu-
mane omstandigheden waaronder ze worden geproduceerd. De opdracht voor dit 
boek kwam van Baarsma Wijn Groep, de grootste wijnimporteur van Nederland, 
en Oxfam Novib. Via haar Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie ‘Women on Farms’ 
kende Oxfam Novib de deels schokkende omstandigheden van vrouwelijke werk-
nemers op wijnboerderijen. Met die gegevens opende Oxfam Novib overleg met wij-
nimporteurs (Baarsma, Great Grapes, Wine Excel) en grote winkelketens (Ahold, 
Tesco) over hun ketenaansprakelijkheid en de ‘sociale kwaliteit’ van hun produc-
ten. Baarsma zet nu een wijnmerk in de markt dat aan sociale criteria voldoet. En 
Super de Boer prijst op haar website haar ‘lekkere en eerlijke wijnen’ én het boek 
aan (www.superdeboer.nl/archive/index.asp?itemid=4914&archiveid=50).

Grondstoffen, hout
Voluntary Principles, opgericht in 2000, beoogt naleving van mensenrechten, 
bescherming van het milieu en veiligheid voor werkenden en omgeving bij de win-
ning van grondstoffen en hout (‘extractives’). Leden zijn regeringen (de Noorse, 
Nederlandse, Amerikaanse en Britse), bedrijven (waaronder ExxonMobil, bp, Shell, 
Chevron, Anglo American, Billiton) en ngo’s (waaronder Amnesty International, 
Human Rights Watch, Oxfam America, ikv Pax Christi).

( Jaar)verslagen
Geen echt rondetafel-overleg over een product of een sector is het Global Reporting 
Initiative (gri). Oogmerk is dat bedrijven, instellingen en overheden in hun (jaar)
verslagen even degelijk rapporteren over hun prestaties op milieugebied en sociaal 
gebied als over hun financiële en economische prestaties. gri promoot daartoe 
haar ‘Sustainability Reporting Guidelines’. In het bestuur van gri zitten onder 
meer mensen van Anglo American, de Indiase industriereus Tata, de vn-milieu-
organisatie unep, secretaris-generaal Kumi Naidoo van Civicus (World Alliance 
for Citizen Participation) en tevens voorzitter van ‘Global Call to Action against 
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Poverty’ (www.whiteband.org), een wereldwijde campagne voor de millennium-
doelen. Een ander instrument van gri is het ‘boundaries protocol’, inhoudende dat 
leveranciers in het kader van hun ketenverantwoordelijkheid moeten rapporteren 
over duurzaamheid.

Het ministerie van Economische Zaken heeft aanbevelingen van ngo’s – ver-
tegenwoordigd onder andere door het mvo Platform van 35 Nederlandse maat-
schappelijke organisaties – op basis van gri overgenomen in haar nieuwe 
transparantiebenchmark. In deze benchmark worden de grootste beursgenoteerde 
en niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven beoordeeld op verslaglegging over 
hun mvo-beleid.

ngo’s proberen ook invloed uit te oefenen op regelingen als iso 26000 (richtlij-
nen voor mvo van de Internationale organisatie voor standaardisatie) en de oeso-
richtlijnen (aanbevelingen voor multinationale ondernemingen over mvo). Nadruk 
ligt op het belang van herkomstcriteria en transparantie, alsmede betrokkenheid 
van boeren en arbeiders zodat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de genoemde 
instrumenten.

Tegenstelling niche–mainstream vervaagt
De tegenstelling in ngo-kring tussen voorstanders van de niche-aanpak en voor-
standers de mainstream-benadering is aan het verflauwen. Over het einddoel is 
weinig verschil van mening: de strenge ‘gouden standaards’ van Fair Trade, Max 
Havelaar en eko. Het dispuut gaat over de weg erheen. En of een garantieprijs voor 
(kleine) producenten als einddoel haalbaar is, is nog de vraag. Garantieprijzen 
werken goed zolang het een nichemarkt betreft. Wordt die niche de mainstream, 
dan kunnen garantieprijzen overproductie veroorzaken. Garantieprijzen zijn dan 
niet vol te houden en zullen vroeg of laat worden verlaagd of losgelaten.

Het debat speelt zich met name af in het mvo Platform, een netwerk van Neder-
landse maatschappelijke organisaties actief op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen met 35 lidorganisaties, waaronder Amnesty Internati-
onal, Consumentenbond, fnv, cnv, Milieudefensie, Greenpeace, Max Havelaar, 
de Koffiecoalitie en de ontwikkelingsorganisaties Oxfam Novib, icco, Cordaid, 
Plan Nederland en Hivos. Sommige organisaties neigen meer naar campagnes en 
acties van buitenaf gericht op bedrijven. Andere zien (ook) een rol voor zichzelf in 
overleg zónder publiciteit. Dat geeft wel eens wrijving als in een samenwerking de 
ene ngo geen perspectief meer ziet in het overleg met een bedrijf of een bedrijfs-
sector en tot publieke actie wil overgaan, terwijl andere ngo’s het daarvoor nog te 
vroeg vinden.

Lastige dilemma’s
De mainstream-aanpak lijkt gezien het bovenstaande zeker zoveel perspectief te 
hebben als de niche-benadering. Want ook al gaat het slechts om kleine stapjes, er 
is – doordat het om zulke grote hoeveelheden gaat – toch veel winst mee te boeken 
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voor duurzaamheid en armoedebestrijding. Niettemin zijn er ook nadelen:
•	 Het	 zijn	 vooral	 de	 grote	 producenten	met	 een	 grote	 naam	 die	 als	 eersten	 de	

gedragscodes volgen en hun producten certificeren. Kleinere producenten 
kunnen er minder tijd in stoppen en hebben vaak niet het geld voor investerin-
gen om aan de certificatie-eisen te voldoen. Dit kan leiden tot verkleining van het 
marktaandeel van deze kleinere producenten zodra het marketinggeweld van 
de grote marktpartijen losbarst. Certificering kan uitlopen op handelsbarriè-
res-zonder-tarief voor uitgerekend zwakkere kleine producenten. ‘Hoge normen 
[...] kunnen grote producenten en de groothandel bevoordelen,’ waarschuwden 
experts in september 2007 in een studie in opdracht van de Nederlandse rege-
ring. Rijke importerende landen moeten daarom terughoudend zijn met het 
steeds meer eisen stellen aan geïmporteerde goederen. De experts pleiten voor 
‘internationale harmonisatie van standaarden’ (Vanden Bossche et al. 2007: 
24).

•	 Een	 bodemprijs	 voor	 kleine	 producenten,	 nodig	 om	menswaardig	 te	 kunnen	
(over)leven en wat over te houden voor investeringen, is praktisch onmogelijk in 
mainstream-initiatieven, vanwege het verbod op kartelvorming.

•	 Bedrijven	in	de	mainstream	zetten	niet	altijd	door.	Goede	contacten	met	ngo’s 
en zich aansluiten bij gedragscodes kan het imago al zó oppoetsen dat de lust 
om ook de praktijken daadwerkelijk aan te passen vermindert. Consumenten 
weten dat niet automatisch. ngo’s en vakbonden moeten alert zijn op zulk mis-
bruik van de samenwerking waarin zij zich begeven.

•	 Grote	winkelbedrijven	beginnen	vaak	met	een	deel	van	de	schapruimte	vrij	 te	
maken voor gecertificeerde producten met keurmerk en wachten eerst eens af of 
de consument er belangstelling voor heeft. Neemt dat geen grote vlucht, dan kan 
het blijven bij die paar schappen. Feitelijk levert al de moeite met mainstream-
bedrijven dan toch niet meer op dan een nichemarkt, waarin ‘strenge’ keurmer-
ken als Max Havelaar, Fair Trade en eko al voorzien.

•	 Multistakeholder-initiatieven	met	grote	partijen	in	de	mainstream	kosten	ngo’s 
en vakbonden veel tijd voor bijeenkomsten, voorbereiding en research. Voor 
kleinere ngo’s en bonden, die vaak afhankelijk zijn van donateurs, subsidies of 
contributies, is in de praktijk tijd kostbaarder dan voor grote ondernemingen.

•	 Overleg	met	mainstream-bedrijven	kan	blijven	steken	 in	windowdressing	van	
hun kant. Vaak begint zo’n overleg met medewerkers die erin geloven. Als het 
goed is, krijgen zij hun bedrijfsleiding en het hele bedrijf mee. Tevoren vast staat 
dit niet.

•	 Bij	een	zeer	brede	bezetting	van	de	tafel	aan	de	bedrijvenkant	en	vooral	bij	tegen-
gestelde belangen wordt de uitkomst gemakkelijk bepaald door de grootste 
gemene deler, ofwel een slap aftreksel van wat in de aanvang op tafel lag.

•	 ‘Zwakke’	keurmerken	van	mainstream-bedrijven	kunnen	marktaandeel	kosten	
aan de ‘strenge’ keurmerken. De vrees daarvoor bij deze merken kan spannin-
gen veroorzaken tussen ngo’s.
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Factoren voor succes of falen
De ervaringen van ngo’s en bedrijven in onderlinge relaties en samenwerking 
maken het mogelijk een aantal factoren op een rijtje te zetten die de kans op slagen 
of mislukken bepalen (Oxfam Novib/ncdo 2006: 14).

Factoren voor succes
•	 Het	overleg	aangaan	met	een	positieve	houding.
•	 Veel	tijd	besteden	aan	het	bouwen	en	onderhouden	van	de	relatie.
•	 Over	en	weer	de	belangen	erkennen	die	meespelen.
•	 Zorgen	voor	steun	in	de	eigen	organisatie,	zowel	bij	de	top	als	bij	de	staf.
•	 Bereid	zijn	tot	een	compromis.
•	 Risico	durven	nemen	en	buiten	de	geijkte	paden	durven	gaan.
•	 Flexibel	zijn,	met	name	als	nieuwe	situaties	ontstaan.
•	 Zichzelf	concrete	en	realistische	doelen	stellen.
•	 De	voortgang	van	het	proces	bewaken.

Factoren voor mislukking
•	 Een	belangrijke	partij	is	niet	betrokken	bij	de	samenwerking.
•	 Onduidelijkheid	of	gebrek	aan	overeenstemming	over	de	basisprincipes	van	de	

samenwerking.
•	 Gebrek	aan	enthousiasme.
•	 Snelle	wisseling	van	contactpersonen.
•	 Verlies	van	contact	met	de	‘thuisbasis’.
•	 Een	doel	gesteld	dat	achteraf	slecht	meetbaar	blijkt.
•	 Te	weinig	menskracht	beschikbaar	gesteld	voor	het	opzetten	en	 leiden	van	de	

samenwerking.
•	 Te	veel	blijven	praten,	te	weinig	handelen.
•	 Onvoldoende	aandacht	voor	interne	en	externe	communicatie.

Specifieke factoren voor ngo’s

Voor slagen:
•	 Een	bedrijf	kiezen	dat	in	grootte	past	bij	de	eigen	organisatie.
•	 De	missie	van	de	eigen	organisatie	goed	vergelijken	met	wat	het	bedrijf	wil	met	

het samenwerkingsproject.
•	 Zakelijke	uitgangspunten	formuleren.
•	 Zusterorganisaties	inlichten	over	het	overleg.
•	 Accepteren	dat	het	bedrijf	winst	wil	maken.
•	 Toelaten	dat	het	bedrijf	publiciteit	zoekt	met	de	samenwerking.
•	 Aanvaarden	dat	het	bedrijf	niet	100	procent	duurzaam	is.
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Voor mislukken:
•	 Geen	oog	voor	de	belangen,	het	bestaan	van	concurrenten	en	het	winstmotief	

van het bedrijf.
•	 Te	weinig	kennis	van	de	zakenwereld	en	de	betreffende	branche.
•	 Onvoldoende	professionaliteit.
•	 Gebrek	aan	pragmatisme.
•	 Onenigheid	over	hoe	met	de	‘thuisbasis’	om	te	gaan.

Specifieke factoren voor bedrijven

Voor slagen:
•	 Aanvaarden	dat	de	ngo sociale en milieudoelen nastreeft.
•	 Erop	letten	dat	de	samenwerking	aansluit	bij	de	kernactiviteiten	van	het	bedrijf.
•	 Zonodig	het	samenwerkingsproject	coördineren	binnen	de	eigen	branche.
•	 Meedenken	met	de	ngo, geen visie of mening opleggen.

Voor mislukken:
•	 Onvoldoende	betrokkenheid	bij	‘maatschappelijk	verantwoord	ondernemen’.
•	 Ongeduld,	te	veel	te	snel	willen.
•	 Denken	dat	nu	de	armoede	gaat	worden	opgelost.
•	 Geen	visie	voor	de	lange	termijn.
•	 Het	effect	van	de	samenwerking	op	de	merknaam,	in	de	media	en	bij	de	consu-

ment is moeilijk te meten.
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8 Vraag bedrijven niet de wereld te redden

Marleen Janssen Groesbeek

De maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingen groeit onstuimig. Overhe-
den, maatschappelijke organisaties, goede doelen, allemaal willen ze dat bestuurs-
voorzitters hun bedrijf inzetten om de problemen van de wereld – oneerlijke 
welvaartsverdeling, klimaatverandering, honger – op te lossen. Dat is een slechte 
ontwikkeling. Het streven naar een betere wereld moet een gezamenlijk krachtsin-
spanning zijn van alle partijen: overheden, consumenten en bedrijven. Laat onder-
nemingen zich vooral concentreren op het verduurzamen van hun bedrijfsvoering 
en productie. Daar is nog een wereld te winnen.

Menig beursgenoteerde onderneming noemt zich tegenwoordig een ‘corporate 
citizen’ of zelfs een ‘good corporate citizen.’ De term ‘corporate citizenship’ 
ofwel bedrijfsburgerschap is niet nieuw. Deze duikt al op in de eerste discussies 
over maatschappelijk verantwoord ondernemen begin jaren negentig. De roep om 
bedrijfsburgerschap laat zien dat de samenleving een bredere verantwoordelijk-
heid van bedrijven verwacht, een meer maatschappelijke rol naar voorbeeld van de 
burger. Maar dat vraagt een andere opstelling van bedrijven dan wat zij tot nu toe 
hebben gedaan. Door de globalisering zijn de burgers wereldburgers geworden, en 
dat zou dan, als de samenleving erop staat, ook gelden voor bedrijven.

Ronald Jeurissen formuleerde het in 2002 in een interview met Het Financieele 
Dagblad als volgt: ‘Burgerschap is een dragende institutie in de liberaal-democra-
tische samenleving. De burger is als het ware de microkosmos van de republiek. 
Burgerschap is het verantwoordelijke bestaan als een actief lid van de politieke 
gemeenschap, dat in zijn houdingen en gedrag gericht is op de continuïteit van de 
liberale samenleving. Naarmate ondernemingen een belangrijke sturende rol in de 
samenleving gaan spelen, wordt de vraag urgent hoe zij zich inzetten voor de con-
tinuïteit van de liberaal-democratische samenleving. Dat is de vraag naar corporate 
citizenship.’1

Wensen van de samenleving
Zolang ondernemingen bestaan, hebben ze rekening moeten houden met de 
wensen en eisen van de samenleving. ‘The business of business is business,’ het 
adagium van de Amerikaanse econoom Milton Friedman, klinkt wel leuk, maar 
geen business zonder in te spelen op de wensen van consument, overheid en andere 

1 Marleen Janssen Groesbeek, interview met Ronald Jeurissen, ‘Iedere onderneming moet een 
wereldburger zijn,’ Het Financieele Dagblad, 4 oktober 2002.
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ondernemers. Het is de maatschappij die de onderneming haar reden van bestaan 
en toestemming om te opereren geeft, niet andersom.

Het grote verschil met de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of die 
van Adam Smith, de stamvader van de economie, is dat bedrijven meer verantwoor-
delijkheid voor de problemen in de complexe samenleving hebben gekregen. Daar-
naast worden ze gedwongen veel meer informatie te geven over hun doen en laten 
– financieel en niet-financieel – en zijn ze door de snelheid waarmee die (financiële) 
informatie wordt verspreid veel gevoeliger voor de publieke opinie en niet te verge-
ten de aandeelhouders.

Maatschappelijk ongewenst gedrag van ondernemingen als uitbuiting van 
mensen of grote vervuiling is de afgelopen eeuw door overheid en vakbonden, 
vooral in het Westen, afgestraft via wetgeving en collectieve afspraken. Dat wil niet 
zeggen dat de misstanden alleen nog maar in ontwikkelingslanden of opkomende 
economieën plaatsvinden. Amerikaanse ondernemingen die proberen vakbonden 
buiten de deur te houden of aan kinderarbeid doen, lopen nog altijd de kans, zoals 
Wal-Mart, veroordeeld te worden.

Maar juist de voorlopers in het streven naar duurzaamheid zijn het meest kwets-
baar voor kritiek van milieu- en mensenrechtenorganisaties. Die vinden dat deze 
bedrijven nog lang niet genoeg hun best doen. En als het gaat om de ondernemin-
gen die achterblijven, is die kritische houding helemaal terecht.

In de afgelopen twee eeuwen zijn er voorbeelden genoeg te vinden van onder-
nemers die meer voor de samenleving hebben betekend dan alleen een succesvol 
bedrijf te zijn begonnen. Daarnaast waren er industriëlen die inzagen dat het ver-
beteren van sociale omstandigheden van hun werknemers of het verbeteren van 
bijvoorbeeld de waterkwaliteit in hun omgeving goed waren voor én het bedrijf én 
de omgeving.

Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen pas in 2000 een grote vlucht 
genomen heeft, ligt de start van de huidige ontwikkelingen aan het begin van de 
jaren negentig: The Body Shop, Van Melle, Ahrend, Ben & Jerry’s namen het voor-
touw bij het beter presteren op het terrein van milieu, mens en dier. De pioniers van 
toen zijn, op Ahrend na, intussen opgegaan in een groot concern. Maar ondanks 
dat hebben vele, vooral beursgenoteerde, ondernemingen hun streven naar meer 
duurzaamheid gevolgd. Niet omdat ze daar onmiddellijk een bedrijfsstrategische 
reden voor hadden, maar meer vanuit een defensieve houding.

Die houding kwam niet uit de lucht vallen. Ze werd ingegeven door de Brent 
Spar-affaire rond Shell. Het voornemen van het olieconcern voor het afzinken van 
het laadstation voor olietankers leidde, onder aanvoering van milieuorganisatie 
Greenpeace, tot een grote verontwaardiging onder de consumenten. In Duitsland 
werd Shell getroffen door een kopersstaking.

Dat het voor het milieu uiteindelijk beter was geweest om het laadstation af te 
laten zinken, zoals Shell bedacht had, was voor veel ondernemingen een bewijs 
dat het streven naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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vooral neerkwam op slimme communicatie met maatschappelijke organisaties en 
andere stakeholders. Menige duurzaamheids- of mvo-werkgroep is zo terechtgeko-
men onder de verantwoordelijkheid van de  afdeling ‘corporate communications’. 
Dat is nooit een ideale plek geweest, vanwege de grote afstand tot beslissingen over 
de kernactiviteit. Bovendien geeft die positie de mensen binnen en buiten het bedrijf 
niet het signaal dat maatschappelijk verantwoord ondernemen deel uitmaakt van 
de dagelijkse gang van beslissingen.

Maar ook als maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel is van bij-
voorbeeld de risicomanagementafdeling, zoals bij abn Amro, of deel uitmaakt van 
het strategisch kader, zoals bij de Rabobank, dan nog is het twijfelachtig of het 
in het dna van de onderneming gaat zitten. Het probleem is dat het verantwoord 
ondernemen door de buitenwereld vooral wordt beoordeeld op de ecologische en 
sociaal-ethische prestaties en zo weinig op de bijdrage aan de operationele winst.

Hoeveel winstgevender is een onderneming geworden door meer diversiteit in 
het managementteam? Was de nettowinst van de bank lager uitgekomen als de 
klanten was geadviseerd niet meer te beleggen in het Franse olieconcern Total? En 
wie weet welke klanten er zijn weggebleven, omdat er belegd wordt in bedrijven die 
zaken doen met regimes die de mensenrechten ernstig schenden?

Total is niet van plan zich terug te trekken uit Birma, met als argument dat er 
geen wet is die het concern verbiedt daar te zijn. Maar daar mist de onderneming 
een belangrijke trend: de grenzen tussen wat wet is en de door de samenleving 
gepercipieerde verantwoordelijkheid vervaagt. Denk aan tabak, suikerrijke fris-
dranken en fastfood. Er is geen wet die ze expliciet verbiedt, maar bedrijven worden 
wel aangesproken op het aanbod ervan.

Meer dan ooit moeten ondernemingen een goede radar ontwikkelen voor de 
veranderende wensen van de samenleving. Niet omdat acties van de milieugroep 
een gevaar opleveren voor de reputatie van de onderneming en daarmee de beurs-
koers. Die beurskoers is een paar weken later wel weer hersteld. Het gaat hier om 
strategische keuzes: nieuwe markten, nieuwe producten. Een verkeerde keuze kan 
het einde van de onderneming betekenen. Monsanto’s voortbestaan heeft aan een 
zijden draadje gehangen, omdat het de weerstand tegen genetisch gemodificeerde 
producten had onderschat. Toyota was de eerste met een hybride auto en plukt 
daar nu de vruchten van. Het is op weg de grootste autofabrikant van de wereld te 
worden vanwege een strategische visie.

De bedrijven die er nu uitspringen, hebben strategische keuzes gemaakt waar 
de samenleving om vraagt: armoedebestrijding, klimaatverandering, mensenrech-
ten et cetera. Zij gaan verder dan het zijn van een toonbeeld van transparantie. De 
raad van bestuur kan er niet meer onderuit deze zaken zelf op te pakken. Uit een 
onderzoek van McKinsey blijkt dat ze daar wel klaar voor zijn, maar wachten op een 
teken. Dat kan een nieuwe Brent Spar zijn. Maar voor mij is een nieuw goedkoop 
malariamedicijn inspirerender om iedereen weer een nieuwe verantwoorde impuls 
te geven.
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Of het gewenst is of niet, bestuurders van bedrijven staan meer en meer onder 
druk om verantwoordelijkheid te nemen voor mondiale dilemma’s. Ze moeten 
leren daar strategischer mee om te gaan. Het zijn de bedrijven met een duurzame 
toekomstvisie die daar het meest op voorbereid zijn en ook steeds duidelijker het 
voortouw nemen. Niet het minst door de samenwerking die zij opzoeken met maat-
schappelijke organisaties.

Corporate citizenship
Bedrijven die het ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties hebben onderschre-
ven, hebben zichzelf verplicht zich te gedragen als een goede wereldburger. Deze 
‘bedrijfsburger’ zal, aldus de afspraken, zijn best doen de nadelige effecten van 
globalisering, de opwarming van de aarde en de ongelijkheid in de wereld te ver-
minderen.

Het Global Compact is in 2000 door de toenmalige secretaris-generaal van de 
vn Kofi Annan opgezet. Het is een internationaal initiatief waarbinnen bedrijven 
en vn-organisaties, vakbonden en het maatschappelijk middenveld zich verplich-
ten tot het bevorderen van tien beginselen voor mensenrechten, arbeidsomstandig-
heden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Letterlijk schrijft het Global 
Compact:

‘Through the power of collective action, the Global Compact seeks to advance 
responsible corporate citizenship so that business can be part of the solution to 
the challenges of globalisation [...] [and] a more sustainable and inclusive global 
economy’ (www.unglobalcompact.org).

Het Global Compact vraagt dus niet alleen van bedrijven om de ellende van de 
wereld op te lossen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van maatschap-
pelijke organisaties, burgers (lees: consumenten), overheid en bedrijfsleven om 
iets te doen aan de urgente problemen van de wereld. Volgens de Verenigde Naties 
zijn dat op dit moment armoede, mensenrechten, corruptie, het verslechterende 
milieu, klimaat en onrechtvaardige verdeling. En als we naar de verschillende 
partijen kijken die samen de samenleving maken, zijn het vooral de milieu-, ont-
wikkelings- en mensenrechtenorganisaties en het bedrijfsleven die een serieuze 
inspanning leveren om de wereld een beetje beter te maken. De consumenten en de 
overheden laten het wereldwijd vooralsnog flink afweten.

Dicht bij huis schoot de Nederlandse burger bij de laatste jaarwisseling voor 
60 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in, zich niet realiserend dat er daarbij niet 
alleen veel co2 vrijkomt, maar dat er ook zware metalen inzitten. Mondiaal lieten 
de regeringsleiders het kort daarvóór flink afweten met een klimaatbijeenkomst op 
het Indonesische Bali. Een minimale inspanningsverplichting die op het nippertje 
moest worden afgedwongen.

Kortom, het zijn de ondernemingen die op dit moment vooroplopen. De meeste 
grote ondernemingen trekken de kar. Sommige wat meer enthousiast dan andere. 
Helaas kunnen we Shell niet meer een voorloper noemen. Het bedrijf lijkt zich meer 
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dan tien jaar na de Brent Spar meer dan ooit te richten op zijn fossiele brandstoffen. 
Zijn bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer roept zelfs de overheid op niet te ambiti-
eus te zijn met de doelstellingen voor vermindering van co2-uitstoot.

Maar onder het ledenbestand van de werkgeversorganisatie vno-ncw – met een 
bestuur dat maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt te haten – bevindt zich 
nog een aantal voorlopers: abn Amro, Akzo Nobel, dsm, Philips, Numico, Reed 
Elsevier, tnt, Unilever. Niet dat ze 100% duurzaam zijn. Dat doel is nog lang niet 
in zicht. Maar de meeste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen sloven zich 
sinds het begin van deze eeuw uit om meer te doen aan het milieu en de mensen, en 
zo meer waarde te creëren. Meer waarde voor hun aandeelhouders, maar ook voor 
hun afnemers, hun klanten en hun personeel. Waarom bedrijven duurzaam onder-
nemen? Er zijn vele redenen en bij de meeste bedrijven is sprake van een combinatie. 
De ‘oude’ ondernemingen als Akzo, Shell, dsm, klm en Unilever zullen zeggen dat 
ze altijd al rekening gehouden hebben met wensen uit de samenleving. Zij noemen 
dat de ‘license to operate’. Als het bedrijf niet inspeelt op de eisen van de overheid, 
maatschappelijke organisaties en werknemers, komt zijn positie in het gedrang en 
loopt het zelfs de kans te verdwijnen. Arie de Geus, voormalig hoofd ‘Corporate 
Strategic Planning’ bij Shell, heeft dat beschreven in zijn beroemde boek The Living 
Company, waarin hij een analyse maakt waarom bepaalde bedrijven honderd jaar 
en langer kunnen bestaan en andere niet. Oude ondernemingen hebben een goed 
gevoel voor de veranderende samenleving en passen zich daaraan aan. Of liever 
gezegd, de mensen die er de leiding hebben sturen het ondernemingsbeleid bij.

Een andere stijl van een nieuwe leider kan ook een impuls zijn voor duurzaam 
ondernemen. Bij tnt is het bestuursvoorzitter Peter Bakker die zijn werknemers op 
sleeptouw neemt in de strijd tegen honger en sinds kort het klimaat. Feike Sijbesma 
van dsm is doordrongen van de verantwoordelijkheid voor volgende generaties en 
van het feit dat een bedrijf niet succesvol kan zijn als de omgeving dat niet is. Peter 
Hartman, bestuursvoorzitter van klm, wordt gedreven door het geloof in steeds 
schonere en stillere vliegtuigen en het streven naar optimale veiligheid van perso-
neel en passagiers. Greg Tucker van Aegon is enthousiast over de inkomensverze-
keringen in opkomende markten, waardoor de mensen in die landen een zekerder 
bestaan kunnen opbouwen.

Ondernemen heeft, naast de directe voordelen voor de samenleving zoals werk-
gelegenheid en het leveren van producten en diensten, ook allerlei externe effecten, 
positief en negatief. Bedrijven hebben in de afgelopen jaren steeds meer de reke-
ning gepresenteerd gekregen voor externe effecten zoals milieuvervuiling via het 
principe ‘de vervuiler betaalt’. Maar ze zijn in ieder geval meer gaan betalen voor 
hun energie, water, grondstoffen en afvalverwerking. Dat is voor veel ondernemin-
gen een impuls geweest om efficiënter met die zaken om te gaan. Minder energie 
gebruiken scheelt niet alleen in de uitstoot van de broeikasgassen, maar ook aan-
zienlijk in de portemonnee. En daar kan de aandeelhouder tevreden over zijn.

Een aandeelhouder van een onderneming die nog niet zo gericht is op duurzaam 
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ondernemen zou zich zorgen moeten maken. Zelfs als die aandeelhouder zelf niet 
eens zo duurzaam is. De discussie of duurzaam beleggen meer rendement oplevert 
dan traditioneel beleggen zal nog wel even voortduren. Maar die verliest aan belang, 
omdat beide vormen van beleggen uiteindelijk hun keuze maken op basis van het 
financiële rendement: de best renderende bedrijven komen in de portefeuille.

Het grote verschil zit in een aantal zaken. Duurzame ondernemingen hebben 
een doordacht beleid over het aantrekken en behouden van getalenteerde werk-
nemers. Ze bevorderen diversiteit, zijn eco-efficiënt en hebben door hun aandacht 
voor goed bestuur een helder beeld van de financiële en niet-financiële risico’s. Ze 
hebben een doordachte toekomstvisie en zijn innovatiever en creatiever omdat ze 
geleerd hebben goed naar de werkvloer te luisteren. Op die manier zijn deze onder-
nemingen beter geprepareerd voor de snel veranderende wereld.

License to operate
Ondernemingen zijn een onmisbaar onderdeel van de economie omdat zij zorgen 
voor meer welvaart. En meer welvaart is nu eenmaal wat de mensheid drijft. Intus-
sen ondervinden we als wereldburgers aan den lijve dat meer welvaart voor iedereen 
niet per definitie goed is voor iedereen. Sterker nog, door onze behoefte aan onge-
breidelde groei hebben we ons op verschillende manieren in de nesten gewerkt. Er 
is grote schaarste aan grondstoffen. De biodiversiteit wordt kleiner en kleiner. We 
vernietigen in onze gulzigheid voor meer en meer allerlei ecosystemen die noodza-
kelijk zijn om als mensen op termijn te kunnen blijven leven.

Al in 1840 constateerde de filosoof Alexis de Tocqueville dat burgers niet per 
definitie geneigd zijn om ‘de eigen begeerten de baas te blijven’: ‘Volledig in beslag 
genomen door de zorg er zelf beter van te worden, verliezen ze het zicht op de nauwe 
band die ieders persoonlijk welzijn verbindt met de welvaart van het geheel.’2 Maar 
in plaats dat de wereldburger vanwege de hedendaagse discussies over het klimaat 
en ongelijkheid naar zijn eigen gedrag kijkt, kijkt hij eerst naar een andere partij. 
De partij die hem zo in de verleiding heeft gebracht om een onverzadigbare consu-
ment te worden: de bedrijven. Het zijn de bedrijven die de consument op het slechte 
pad hebben gebracht en zij mogen daarop aangesproken worden, zo is een veelge-
hoorde redenering bij maatschappelijke en met name milieuorganisaties.

Dat ondernemingen de consument willen verleiden om hun producten te kopen 
en dat ze bij het streven naar dat doel niet altijd even verantwoordelijk omgaan met 
mens en milieu, dat ligt voor de hand. Bedrijven hebben geen moraal. Het zijn de 
mensen die het bedrijf leiden en er werken die bepalen of een onderneming een ver-
antwoordelijke onderneming is. De consumenten kunnen daarin een sturende rol 
spelen. Als zij, vanwege het slechte gedrag van het bedrijf, de producten niet meer 
kopen, dan heeft het geen bestaansrecht meer. Zijn bestaan wordt niet meer door 

2 A. de Tocqueville, De democratie in Amerika, Bloemlezing, ingeleid door Andreas Kinneging, 
samengesteld door prof.dr. J.M.M. de Valk (Kampen: Agora, 2004).
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de samenleving gerechtvaardigd. Zijn ‘license to operate’ is ingetrokken.
Maar meer dan vijf jaar na het Global Compact moeten we constateren dat de rol 

van bedrijven als burger beperkt is gebleven. Weliswaar hebben vele bedrijven dit 
initiatief van de Verenigde Naties onderschreven, maar van een actieve politieke rol 
ter bevordering van de continuïteit van de liberale samenleving is geen sprake. Zo 
nu en dan doen directeuren en bestuursvoorzitters van bedrijven een oproep aan 
de politiek om meer te streven naar duurzaamheid, zoals recentelijk bijvoorbeeld 
de ‘Leaders for Nature’ onder de paraplu van iucn Nederland.3 Maar vooralsnog 
hebben maar weinig bedrijven de behoefte gevoeld om een sturende rol in het duur-
zaamheidsdebat te spelen. En dat is maar goed ook, want de rol van probleemop-
losser die bedrijven toegemeten krijgen in de huidige samenleving wordt veel te 
groot.

Ondernemingen kunnen geen internationale akkoorden afsluiten. Zij kunnen 
niet zorgen voor hun eigen gelijke speelveld.4 Dat moeten regeringen doen. Die zijn 
verantwoordelijk voor collectieve goederen en regelgeving. Bedrijven zijn er voor 
goede banen en arbeidsomstandigheden, en voor duurzame producten gemaakt 
op een duurzame manier tegen een eerlijke prijs. Dat ze dan ook nog een financiële 
bijdrage willen leveren aan kunst, vrijwilligerswerk, sport en ontwikkelingshulp, 
is mooi meegenomen.

Dat maatschappelijke organisaties de grenzen opzoeken van wat bedrijven alle-
maal zouden moeten doen in hun ogen, is hun goed recht, zelfs hun bestaansrecht. 
Maar de slagkracht die de bedrijven wordt toegedacht gaat soms wel erg ver. En 
bedrijven kunnen het nooit goed doen. Dat maakt dat de ondernemingen die hun 
nek uitsteken op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten, ook het meest 
kwetsbaar worden. En die kwetsbaarheid maakt andere, niet zo moedige bedrijven 
weer minder geneigd om zich in te zetten voor een betere wereld.

De rauwe werkelijkheid is dat bedrijven de wereld niet kunnen redden, hoe groot 
ze ook zijn. Als Shell of Unilever of Philips iets doen wat de regering van het land 
waar ze gevestigd zijn niet bevalt, dan kunnen ze vertrekken. In landen met een 
andere cultuur dan een liberaal-democratische is het moeilijk opereren. Dat wil 
niet zeggen dat de grote bedrijven hun normen en waarden bij de grens moeten ach-
terlaten. Integendeel, maar we moeten ook geen wonderen verwachten van onder-
nemingen in landen als China, Nigeria en Rusland. Hoogstens zouden bedrijven 
ervoor kunnen kiezen om zich niet in dat soort landen te vestigen. Maar dat creëert 
weer het dilemma dat de mensen in die landen tekort wordt gedaan. Buitenlandse 

3 iucn Nederland is de Nederlandse tak van de World Conservation Union, een organisatie 
opgericht in 1948 die zich inzet voor de bescherming van de biodiversiteit in de wereld. iucn 
wil een brug zijn tussen maatschappelijke organisaties, de overheid, het bedrijfsleven en de 
wetenschap op allerlei onderwerpen die te maken hebben met het tegengaan van het verlies aan 
biodiversiteit en het werken aan een oplossing van mondiale natuur- en milieuvraagstukken.

4 Zo nu en dan proberen ze het wel. Denk aan de ‘Equator Principles’ voor de internationale 
banken.
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bedrijven zijn voor veel ontwikkelingslanden met of zonder slechte regimes toch 
een belangrijke motor achter de economische ontwikkeling.

Partnerschappen
Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hebben bedrijven altijd kritisch 
gevolgd. Publieke verontwaardiging over de politieke houding van bedrijven, of 
liever gezegd het gebrek daaraan, kennen we al in de jaren zeventig. Denk aan Shell 
en de shv die in Zuid-Afrika bleven ondanks de protesten over het apartheidsre-
gime, met als argument dat dat beter was voor de lokale bevolking. Een argument 
dat heden ten dage ook nog steeds veel gebruikt wordt door ondernemingen geves-
tigd in landen met dubieuze regimes.

Met de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de kritische 
houding van maatschappelijke organisaties tegenover bedrijven niet afgenomen. 
Integendeel, met de kritiek is er ook een – aanvankelijk voorzichtige – toenadering 
gekomen tussen ngo’s en ondernemingen. Deze dialoog heeft in sommige geval-
len geleid tot samenwerking.

Een voorbeeld daarvan is het ‘Economy Light’-project van de Stichting Natuur & 
Milieu en Laurus (sinds 1 januari 2008 Super de Boer). Doel van deze samenwerking 
is om een meer duurzame en efficiënte bedrijfsvoering en productontwikkeling te 
bevorderen. De Stichting Natuur & Milieu doet meer projecten met grote en kleine 
bedrijven onder het programma van Economy Light. Het goede van dat programma 
is dat het zich richt op de activiteiten van de onderneming zelf. Het komt dus tege-
moet aan de wens van de samenleving voor een meer duurzame productie, maar 
tegelijkertijd is het ook in het eigen belang van de onderneming.

Een ander voorbeeld, op gotere schaal, dat goed doen en eigenbelang combi-
neert is tnt en de samenwerking met het World Food Programme van de Ver-
enigde Naties. De samenwerking, die in 2002 begon, is inmiddels wereldberoemd 
en bestrijkt vijf projecten: noodhulp, logistieke samenwerking, transparantie en 
accountability, fondsenwerving en een ‘voedsel op school’-campagne. Elk project 
heeft een lid van de raad van bestuur van tnt als sponsor, en senior managers van 
tnt en wfp als projectmanagers. Behalve de bijdrage aan een betere wereld zat er 
ook wel degelijk een eigen belang achter. Bestuursvoorzitter Peter Bakker zei in een 
interview met Het Financieele Dagblad: ‘Wij moeten zorgen dat de mevrouw achter 
het loket en de postbode efficiënt en aardig zijn. Ze moeten gemotiveerd zijn. Als 
ik mijn 148.000 mensen een beetje trotser op hun bedrijf kan laten zijn omdat wij 
een poging doen met onze kennis en expertise de honger in Afrika een beetje te 
verkleinen, dan zijn ze ook gemotiveerder.’5

In 1996 nam Unilever het initiatief tegen overbevissing. Het voedingsconcern 
richtte samen met het Wereld Natuur Fonds de Marine Stewardship Council (msc) 
op, een organisatie die certificering organiseert voor milieuverantwoorde vis-

5 ‘Ik was en ben geen idealist,’ Het Financieele Dagblad, 1 maart 2003. 
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vangst. Doel was destijds dat msc snel op eigen benen zou komen te staan, maar 
uiteindelijk moest Unilever vier jaar lang msc financieel steunen om deze overeind 
te houden. Inmiddels is de viscertificeerder een wereldwijd erkende autoriteit.

Willem Ferwerda, de directeur van iucn Nederland, gelooft dat maatschappe-
lijke organisaties en ondernemingen in de toekomst steeds intensiever zullen gaan 
samenwerken. Zijn argument is dat bedrijven steeds meer de verantwoordelijkheid 
zullen voelen voor de wereld om hen heen en meer van hun winst daaraan zullen 
besteden en minder zullen uitkeren aan de aandeelhouder. En, zo denkt hij, maat-
schappelijke organisaties zullen steeds zakelijker en efficiënter worden, omdat ze 
leren dat die aanpak meer resultaat oplevert.6

Het is een interessante gedachte, maar ik denk dat die situatie nog ver in de 
toekomst ligt. Daarvoor is de relatie tussen ondernemingen en maatschappelijke 
organisaties nog te ongemakkelijk. En de vraag is of intensivering van de samen-
werking zo goed is voor het imago van beide partijen. Hoewel bedrijven door het 
publiek intussen wel hoger worden aangeslagen dan politici, zijn het nog steeds de 
niet-gouvernementele organisaties die boven alles vertrouwd worden. Het is niet in 
hun belang om te veel omgang te hebben met ondernemingen. Het publiek zou hen 
minder kunnen gaan vertrouwen, en aangezien de maatschappelijke organisaties 
een deel van hun inkomsten halen uit hun leden, is het maar de vraag of ze dat 
risico willen lopen. Een tijdelijke samenwerking is zo opgezegd. En kan ook nog 
publicitair uitgebuit worden.

Het lijkt me voor bedrijven ook niet echt wenselijk om vaste partners in de vorm 
van ngo’s aan zich te binden. De raad van bestuur krijgt een soort groene of soci-
ale politie op de achtergrond, die het besluitvormingsproces rond investeringen en 
andere beslissingen een stuk lastiger maakt. Bovendien zou het de onderneming 
voor de minder duurzame of sociale aandeelhouders minder aantrekkelijk maken.

Los-vaste contacten tussen bedrijfsleven en goede doelen of maatschappelijke 
organisaties zijn vooralsnog de beste vorm. Bedrijven kunnen zich concentreren 
op het verduurzamen van hun kernactiviteit en een aantal projecten steunen dat op 
instemming van de medewerkers kan rekenen. Mochten de werknemers een ander 
maatschappelijk doel belangrijker vinden, dan is de overstap snel gemaakt.

Milieu- en sociale organisaties kunnen als dat nodig is harder tegen de onder-
nemingen aanschoppen, waardoor hun effectiviteit groot blijft. Een consumenten-
boycot tegen een bedrijf is makkelijker als de ngo daar niet elke week aan tafel zit. 
En hun reputatie als onafhankelijke partij blijft zo beter bewaard.

Toekomst
Op dit moment is het aantal bevlogen ondernemers en bankiers – hoewel snel groei-
ende – nog te klein om het bedrijfsleven werkelijk op de duurzame weg te zetten. 

6 Ilona Hofstra en Marleen Janssen Groesbeek, tv-interview met Willem Ferwerda, ‘Een duur-
zaam gesprek’, Het Gesprek, 15 januari 2008.
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Er zitten nog te veel mensen in de bezemwagen. Consumenten, ondernemers en 
bestuurders die denken dat het hun tijd wel zal duren. Die geloven dat de volgende 
generatie de problemen van klimaatverandering wel zelf kan oplossen. Die zich bij-
voorbeeld niet realiseren dat een stijgende zeespiegel betekent dat mensenmassa’s 
op drift raken, omdat hun landbouwgronden zijn verdwenen.

Meer energie halen uit zon, wind en andere alternatieve energiebronnen zorgt 
voor een betere nachtrust voor burger en politicus. Niet alleen omdat de co2-uit-
stoot drastisch vermindert, maar ook omdat er minder reden is om te vechten om 
pijpleidingen en gebieden met veel olie en gas. Helaas, de werkelijkheid is anders: 
het ijs op de Noordpool begint te smelten en de eerste territoriumvlaggen zijn al 
weer geplant.

Wie bovenstaande argumenten te sentimenteel, te politiek of te vergezocht vindt 
om iets aan duurzaamheid te doen, kan het altijd nog doen voor het geld. Het stre-
ven naar duurzame producten en diensten zorgt voor nieuwe markten. Het blijft 
een mysterie waarom organisaties als vno-ncw, mkb-Nederland en lto zo bang 
zijn om concrete prestaties af te spreken met de overheid, terwijl dat soort afspra-
ken leidt tot nieuwe investeringsimpulsen en innovaties waar bedrijven nog jaren 
plezier van zullen hebben. Een verklaring is dat zij niet de belangen behartigen van 
de grootste gemene deler van hun leden, maar vooral de duurzame achterblijvers 
vertegenwoordigen.

Toch zijn de grootste achterblijvers op dit moment overheid en consumenten. 
Zij laten het nog flink afweten. Het zou geen kwaad kunnen als maatschappelijke 
organisaties ook hun pijlen zouden richten op de burger die uit gemakzucht niet 
kiest voor duurzame, verantwoorde producten en de auto niet vaak genoeg laat 
staan. De burger blijft een consument die zijn begeerten moeilijk de baas kan. Ook 
zouden de ngo’s nog meer de ministeries achter hun broek aan mogen zitten om 
minder convenanten af te sluiten en beter te controleren op sociale en milieuover-
tredingen.

De overheid is het aan haar stand verplicht om er een tandje bij te doen. Honderd 
procent duurzaam inkopen in 2010 voor de Rijksoverheid alleen is niet genoeg, als 
die norm al gehaald wordt. Ook de lagere overheden kunnen verschil maken. Het 
is voor iedereen nu een kwestie van doorpakken en doorzetten. De wereld netjes 
achterlaten voor kinderen en kleinkinderen is nu eenmaal hard werken voor alle 
partijen.
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9 Nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven en 
civil society: de volgende fase

Paul van Seters1

De Bijenkorf en bsci
Het streven naar duurzaamheid in relatie tot het bedrijfsleven staat bekend als 
duurzaam, of maatschappelijk verantwoord, ondernemen. In dat verband werken 
bedrijven steeds vaker samen met maatschappelijke organisaties. Bij het ontwikke-
len van samenwerkingsrelaties gaan zij ook steeds creatiever te werk. Neem de Bij-
enkorf. Dit bedrijf, onderdeel van Maxeda (voorheen Vendex kbb), is een keten van 
gerenommeerde warenhuizen in Nederland. De Bijenkorf is een van de casestudies 
in een recent onderzoek van Jacqueline Cramer (2005, 2006). In die casestudie komt 
Pieter Huygens aan het woord, de merchandise controller die verantwoordelijk is 
voor de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de goederenstroom van de Bij-
enkorf. Huygens benadrukt hoe lastig het is voor zijn organisatie om de ketenver-
antwoordelijkheid in kaart te brengen, vanwege de grote variëteit aan producten. 
Ter illustratie toont hij een brief van een maatschappelijke organisatie (tegenwoor-
dig vaak aangeduid als niet-gouvernementele organisatie of ngo), waarin deze 
informeert naar de herkomst van een paar bij de Bijenkorf gekochte leren hand-
schoenen. De brief graaft heel diep, en wil zelfs opheldering over het proces van 
leerlooien en de leefomstandigheden van de geit waarvan het leer afkomstig is! 
Huygens: ‘Toch vonden we dat we deze brief serieus moesten beantwoorden. Uit-
eindelijk zijn ngo’s wel de thermometers van de maatschappij’ (Cramer 2005: 92).

Vervolgens legt Huygens uit met wat voor problemen zijn bedrijf te maken krijgt 
op het moment dat besloten wordt om ‘duurzaam’ in te kopen:

‘De Bijenkorf heeft 300.000 artikelen in het assortiment. Die worden betrokken 
van ruim 1.000 verschillende leveranciers uit de gehele wereld. De inkoop van 
deze producten gebeurt door 30 inkopers en nog eens een flink aantal agen-
ten. Doordat de taken van deze inkopers rouleren, kunnen ze niet veel specifieke 
knowhow opbouwen over productgroepen. Hoewel de Bijenkorf centraal wordt 
geleid, komen zaken zonder draagvlak – in dit geval bij de inkopers – moeilijk 
van de grond. Dat is typisch de Bijenkorf-cultuur’ (ibid.).

Ondanks deze hindernissen slaagt de Bijenkorf erin vanaf 2003 een heus duur-
zaam-inkoopbeleid te ontwikkelen. Eerst is er een ondernemingscode opgesteld, 
die weergeeft hoe de Bijenkorf maatschappelijk verantwoord ondernemen invult. 

1 Met dank aan Rob Maessen voor zijn gedetailleerde, kritische commentaar op eerdere versies 
van dit hoofdstuk.
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Vanwege de noodzaak prioriteiten te stellen, is vervolgens begonnen met de pro-
ducten die het bedrijf onder eigen label verkoopt – tenslotte draagt het bedrijf voor 
die labels zelf verantwoordelijkheid. Huygens nogmaals:

‘Op grond van de ondernemingscode hebben we voor deze producten een hand-
leiding met een checklist gemaakt voor inkoop. De checklist bedraagt per fase 
van het inkoopproces tips, checks, vragen en acties ten aanzien van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. De handleiding dient als naslagwerk. De 
bedoeling is dat elke inkoper van de Bijenkorf dat informatiemateriaal als basis 
voor zijn handelen gaat gebruiken’ (Cramer 2005: 93).

Het grootste probleem hier is natuurlijk de betrouwbaarheid van de ingevulde 
checklists. Huygens voor de laatste maal: ‘Hoe konden we nagaan of onze toeleve-
ranciers deze naar eer en geweten invulden? Het was voor ons ondoenlijk om zelf 
te gaan monitoren en auditen bij onze toeleveranciers.’ Op zeker ogenblik is de Bij-
enkorf daarom in zee gegaan met het Business Social Compliance Initiative (bsci). 
‘Deze organisatie sloot goed aan bij onze behoefte,’ aldus Huygens (ibid.).

bsci is een brancheorganisatie die in 2003 is opgericht op initiatief van de 
Foreign Trade Association (fta) in Brussel, vooral met het oog op belangenbehar-
tiging van de Europese detailhandel (www.bsci-eu.org). bsci is operationeel sinds 
2004; inmiddels zijn 80 organisaties (detailhandelaren, importeurs, en producen-
ten) uit 10 landen aangesloten. Het doel van bsci is de verbetering van arbeids-
omstandigheden in alle toeleverende landen en voor alle consumentengoederen. 
Daartoe is door bsci een gemeenschappelijke gedragscode opgesteld, op basis 
waarvan audits worden uitgevoerd bij toeleveranciers door onafhankelijke bureaus 
die zijn geaccrediteerd door Social Accountability International (sai, de club die 
de SA8000 standaard creëerde). Sinds 2004 hebben ongeveer 2000 van dergelijke 
audits plaatsgevonden (bsci 2007).

Dit voorbeeld van de Bijenkorf en bsci maakt ten minste twee dingen duidelijk. 
Ten eerste, bij de ontwikkeling van het eigen duurzaamheidsbeleid hecht het bedrijf 
kennelijk veel belang aan de mening van maatschappelijke organisaties (‘thermo-
meters van de maatschappij’). Ten tweede, het bedrijf investeert in datzelfde kader 
doelbewust in nieuwe vormen van samenwerking met maatschappelijke organisa-
ties. bsci is, zoals gezegd, een brancheorganisatie, dat wil zeggen een zaak van 
en voor het bedrijfsleven; het lidmaatschap is formeel beperkt tot organisaties uit 
de private sector. Maar bsci heeft een uitgesproken ‘maatschappelijke’ doelstel-
ling (‘verbetering van arbeidsomstandigheden’) en onderhoudt nauwe banden met 
uiteenlopende organisaties uit de civil society en de publieke sector: bsci beschikt 
over een Adviesraad om de belangen van belangrijke stakeholders (vakbonden, 
ngo’s, brancheorganisaties van toeleveranciers, de Europese Commissie, en de 
Internationale Arbeidsorganisatie [ilo]) te behartigen; bovendien maakt bsci 
gebruik van de expertise van maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij de 
ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de gedragscode, bij de ontwikke-
ling van management tools, en bij de organisatie van rondetafelbijeenkomsten in 
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toeleverende landen (bsci 2007). Het beleid van bsci met betrekking tot deze sta-
keholders is overigens niet onomstreden (Merk en Zeldenrust 2005; Egels-Zandén 
en Wahlqvist 2007). Aan het slot van dit hoofdstuk zal nader op die kritiek worden 
ingegaan.

Dit hoofdstuk stelt dat de toenadering tussen bedrijven en civil-societyorga-
nisaties die zichtbaar wordt in de casus van de Bijenkorf en bsci, exemplarisch 
is voor een meer algemene verandering in de verhouding tussen de private en de 
maatschappelijke sector. Die verandering hangt nauw samen met de opkomst van 
duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen in de afgelopen periode. 
De richting van die verandering wordt bepaald door allerlei nieuwe vormen van 
samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ter adstructie 
van deze stelling wordt in de volgende paragraaf eerst aandacht besteed aan de 
discussie over maatschappelijk (verantwoord) ondernemen. Daarna komen in drie 
afzonderlijke paragrafen achtereenvolgens drie moderne vormen van samenwer-
king tussen bedrijfsleven en civil society aan de orde, alledrie gebaseerd op een 
groot aantal praktijkvoorbeelden. In de afsluitende paragraaf wordt betoogd dat 
deze variaties wijzen op overeenkomstige veranderingen in de verhouding tussen 
de private en de maatschappelijke sector. De gemeenschappelijke noemer van deze 
nieuwe vormen van samenwerking kan dan ook het beste gezien worden als een 
volgende fase in de historische ontwikkeling van maatschappelijk ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het bekende rapport De winst van waarden van de Sociaal-Economische Raad (ser 
2000) begint met een historische schets van maatschappelijk georiënteerd onder-
nemerschap in Nederland. Bij de opkomst van het grootschalige fabriekssysteem in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw werd het verlies aan sociale opvang door 
het opbreken van bestaande netwerken van familie, kerk, en buurt soms opgevuld 
door fabrikanten. Bekende voorbeelden van sociale voorzieningen voor de eigen 
werknemers speelden bij de Twentse textielindustrie (Gelderman) en machinebouw 
(Stork), de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft (Van Marken), en Philips 
Gloeilampen in Eindhoven. Het ging bijvoorbeeld om de instelling van zieken- en 
spaarfondsen en van uitzetfondsen voor ongetrouwde arbeidsters. Uit die tijd date-
ren overigens ook de eerste verenigingen van arbeiders die zich inzetten voor zaken 
als een ziekenkas of een weduwen- en pensioenfonds (ser 2000: 19–22).

Gaandeweg de twintigste eeuw werd de verantwoordelijkheid voor deze onder-
werpen van sociale zekerheid steeds meer overgenomen door de overheid, en ver-
schoof het accent bij maatschappelijk ondernemerschap van sociale voorzieningen 
voor de eigen werknemers naar maatschappelijke vraagstukken die gelegen zijn 
buiten de muren van de eigen onderneming. De jaren zestig en zeventig zagen de 
opkomst van de aandacht voor mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen. 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso) publi-
ceerde in 1976 de eerste versie van haar invloedrijke Guidelines for Multinational Enter-
prises (ser 2000: 23).
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Vervolgens verscheen in de loop van de jaren zeventig de zorg voor het natuur-
lijke leefmilieu op de agenda, aanvankelijk in de vorm van saneringsoperaties onder 
druk van overheidsregulering als reactie op de maatschappelijke onrust over mili-
euschandalen (ser 2000: 23). In de jaren tachtig en negentig werd die milieuagenda 
vervolgens stapsgewijs verder verbreed en ten slotte uitgebreid met het mondiale 
ontwikkelingsvraagstuk tot de zorg voor ‘duurzame ontwikkeling’, vooral onder 
invloed van het baanbrekende rapport van de commissie-Brundtland (wced 1987) 
en van de vn-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992, 
de eerste ‘Earth Summit’ (Roorda 2005). Maatschappelijk verantwoord onderne-
men of mvo – een term die overigens pas in de tweede helft van de jaren negen-
tig ingeburgerd raakte – kreeg hiermee de betekenis van ondernemen dat gericht 
is zowel op economische prestaties als op sociale en ecologische resultaten. Dit 
komt er, kort gezegd, op neer dat een bedrijf zich bewust toont van zijn bijdrage 
aan maatschappelijke vraagstukken en daarnaar handelt (zie de website van mvo 
Nederland, www.mvonederland.nl). De ser concludeerde destijds:

‘Maatschappelijk ondernemen wisselt [...] in de loop der tijden, afhankelijk van 
tijd en plaats, van verschijningsvorm en inhoud [...] Een rode draad bij de wis-
selende verschijningsvormen is een zekere complementariteit tussen overheid, 
bedrijfsleven  en maatschappelijke organisaties met betrekking tot de oplossing 
van maatschappelijke vraagstukken’ (ser 2000: 24).

De begrippen ‘duurzaam ondernemen’ (afgeleid van ‘duurzame ontwikkeling’) en 
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zijn dus nauw met elkaar verweven, 
ook wat hun ontstaansgeschiedenis betreft. In feite zijn de twee begrippen sinds 
het einde van de jaren zestig steeds meer naar elkaar toegegroeid en hebben ze 
thans min of meer dezelfde betekenis. Tabel 9.1 brengt deze historische ontwik-
keling in kaart.

Tabel 9.1
Duurzaam Ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam Ondernemen
(bron: VROM 2002)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(bron: SER 2000)

eind jaren ’60 zorg voor milieu: fundamentele arbeidsnormen & mensenrechten
1970–1985 sanering & milieuzorg

• license to produce
1986–2000 beheer & duurzame ontwikkeling

• Brundtland rapport (1987)
• economie & milieu
• license to operate

vanaf 2001 integratie & maatschappelijk verantwoord ondernemen
• maatschappij & economie & milieu
• triple value model MVO
• profit, people, planet
• license to grow
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Tegen de hier geschetste achtergrond komt de ser met een opvallend heldere en 
efficiënte definitie van mvo. Of in onze tijd ‘met recht’ van maatschappelijk (ver-
antwoord) ondernemen gesproken kan worden, zo stelt het ser-rapport, hangt ‘in 
de kern’ af van ‘twee elementen’:
•	 ‘het	bewust	 richten	van	de	ondernemingsactiviteiten	op	waardecreatie	 in	drie	

dimensies – Profit, People, Planet – en daarmee op de bijdrage aan de maatschap-
pelijke welvaart op langere termijn’; en

•	 ‘een	 relatie	met	de	verschillende	belanghebbenden	onderhouden	op	basis	 van	
doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaar-
digde vragen uit de maatschappij’ (ser 2000: 86).

Het eerste element in deze omschrijving verwijst overduidelijk naar het bekende 
boek van John Elkington, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century 
Business, dat in 1997 het licht zag (Elkington 1997). Dat boek introduceerde de 
bekende trits ‘Profit, People, Planet’ of ‘Triple P’ – een frase die sindsdien bezig is 
aan een onstuitbare opmars in het bedrijfsleven. Het tweede element is onmisken-
baar geïnspireerd door de stakeholdertraditie, waarin het klassieke werk uit 1984 
van Ed Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, centraal staat (Free-
man 1984). 

Deze twee elementen staan overigens niet los van elkaar, maar zijn onderling 
nauw verbonden. Relaties met belanghebbenden zijn voor ondernemingen noodza-
kelijk om erachter te komen hoe zij waardecreatie in drie dimensies kunnen verwe-
zenlijken. En omgekeerd, de oriëntatie van bedrijven op een ruim welvaartsbegrip 
is noodzakelijk voor een vruchtbare relatie met stakeholders. Deze intrinsieke ver-
bondenheid vormt de basis van wat eerder een relationele benadering van mvo is 
genoemd (Maessen et al. 2007; Maessen en Van Seters 2007). In de veranderende 
relaties die bedrijven onderhouden met hun omgeving, wordt zichtbaar hoe maat-
schappelijk ondernemen zich in de tijd ontwikkelt. Het is een historisch proces. In 
de nu volgende paragrafen worden drie recente oriëntaties in relatievorming naar 
voren gehaald en nader toegelicht.

Bottom of the Pyramid (BoP)
Enige jaren geleden publiceerden C.K. Prahalad en Stuart L. Hart samen een baan-
brekend artikel onder de titel ‘The Fortune at the Bottom of the Pyramid’ (Prahalad 
en Hart 2002). Het idee achter hun piramidemetafoor is betrekkelijk simpel. Ver-
deel de ruim zes miljard bewoners van de aarde in drie lagen van een economische 
piramide. Dan bevat de bovenste laag 800 miljoen mensen met een inkomen van 
meer dan 15.000 dollar per jaar; de middelste laag 1,5 miljard mensen met een jaar-
inkomen tussen de 1.500 en 15.000 dollar; en de onderste laag vier miljard mensen 
met een jaarinkomen van minder dan 1.500 dollar. Deze laatste vier miljard mensen 
zitten met hun inkomen dus onder de door undp vastgestelde armoedegrens: 
minder dan twee dollar per dag (undp 2006). De piramide van Prahalad en Hart is 
weergegeven in figuur 9.1.
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In 2005 publiceerde zowel Prahalad als Hart ieder een eigen boek waarin deze pira-
midemetafoor theoretisch verder is onderbouwd en uitgewerkt aan de hand van 
praktijkvoorbeelden. Het boek van Prahalad is getiteld The Fortune at the Bottom of 
the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits; dat van Hart heet Capitalism at the Cross-
roads: The Unlimited Business Opportunities in Solving the World’s Most Difficult Problems 
(Prahalad 2005; Hart 2005, 2007). De stelling van Prahalad en Hart is tweeledig. 
Het gevestigde bedrijfsleven richt zich tot nu toe vrijwel exclusief op de ruim twee 
miljard mensen in de bovenste twee lagen van de economische piramide. Wan-
neer datzelfde bedrijfsleven erin zou slagen diensten en goederen te ontwikkelen 
die afgenomen kunnen worden door de vier miljard potentiële consumenten in de 
onderste laag, dan liggen daar fabelachtige mogelijkheden voor nieuwe afzetmark-
ten, en dus voor nieuwe winsten.

Behalve op de nieuwe profijtelijke kant van het kapitalisme wijst de BoP-theorie 
op het opheffen van de armoede in de ontwikkelingslanden en het realiseren van 
het ideaal van mondiale duurzaamheid. Sterker nog, Prahalad en Hart zijn ervan 
overtuigd dat dit eigenlijk de enige manier is om daadwerkelijk iets te doen aan 
de bestaande armoede en aan andere problemen van gebrek aan duurzaamheid. 
Vandaar de ambitieuze ondertitels van beide boeken. En vandaar ook dat zij naar de 
BoP-theorie verwijzen als een vorm van ‘inclusief kapitalisme’: 

‘By creating a new, more inclusive brand of capitalism, one that incorporates the 
previously excluded voices, concerns, and interests, the corporate sector could 

Figuur 9.1 

Bodem van de Piramide

Bron: Hart (2005: 111)

Mondiale economische piramide

Lage-inkomensmarkten
(Bodem van de Piramide)

Opkomende 
middenklasse

Welvarend

Koopkrachtpariteit in US-dollars

$ 1.500 - 15.000

> $ 15.000 800

4.000< $ 1.500

Bevolking in miljoenen

1.500
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become the catalyst for a truly sustainable form of global development—and 
prosper in the process’ (Hart 2005: xli).

Prahalad en Hart zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar baseren hun BoP-theorie 
op een groot aantal voorbeelden. Het boek van Prahalad bijvoorbeeld beschrijft 
twaalf casestudies, die uitgebreid geanalyseerd worden. Die casestudies worden 
opgesomd en summier geschetst in tabel 9.2.

Tabel 9.2
Innovatieve praktijken op de Bodem van de Piramide
Bedrijf Innovatie
Casas Bahia ‘In fifty years, Casas Bahia has grown from one man selling blankets and 

bed linens door-to-door to the largest retail chain in Brazil, offering elec-
tronics, appliances, and furniture. With its emphasis on serving the poor 
customer, its low prices, and credit determined by payment history rather 
than formal income (70 percent of Casas Bahia customers have no formal 
or consistent income), Casas Bahia grosses over $1 billion, and has invo-
ked deep loyalty in its customers.’

Cemex ‘The third largest cement manufacturer in the world, Cemex decided it 
needed to move from selling materials to selling solutions. With low fixed 
prices, materials on credit, pre-costed housing designs, and even super-
vised construction services for Mexicans working abroad, Cemex makes 
housing affordable and possible for the poor in Mexico.’

Annapurna Salt–HLL ‘In India, Iodine Deficiency Disorder hinders the growth and intellectual 
development of 70 million people, with twenty percent of the population at 
risk. Yet up to fifty percent of the iodine in iodized salt can be lost during 
storage, transportation, and Indian cooking. Using world-class technology, 
Hindustan Lever Ltd. has developed a more stable iodine for salt that is 
effective in preventing IDD and affordable; using village-based entrepre-
neurs to sell products in remote areas, HLL is ensuring its availability, as 
well as providing jobs, income, and self-respect for the poor.’

Soap–HLL ‘Around the world, 2.2 million people die from diarrheal disease every 
year. Children are especially at risk - one child dies every 30 seconds. 
India alone contributes thirty percent of the world’s diarrheal deaths. By 
teaching and demonstrating the benefits of handwashing through both UN 
and branded programs that reach into the villages, Hindustan Lever Ltd. 
[in India] is reducing infectious disease and improving soap sales.’

Aravind Eye Hospital ‘From an eleven-bed clinic, Aravind Eye Hospital [in India] has grown to 
the largest eye care facility in the world, their innovations in operations, 
materials, and patient care support seeing over 1.4 million patients, and 
performing over 200,000 sight-restoring surgeries, each year. Two-thirds 
of its patients are served at no cost—and those who pay, pay an average 
of $75.’

e-Choupal–ITC ‘In setting up rural farmer-entrepreneurs with Internet access, and using 
modern technology to accurately weigh farmers’ crops (and paying them 
promptly), ITC’s e-Choupal system is transforming India’s agricultural 
supply chain, reducing systemic corruption and giving farmers both better 
prices for their crops and a sense of dignity and confidence in being con-
nected to the rest of the world.’
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Bedrijf Innovatie
ICICI Bank ‘As the second-largest bank in India, ICICI Bank has led multiple initiatives 

to provide banking services at affordable costs to the poor. ICICI has part-
nered with others to co-locate ATMs with rural Internet kiosks, and explore 
SmartCard technology to provide secure, low-cost transactions and loan 
management. More importantly, ICICI Bank has created a network of eight 
thousand Self Help Groups, each with twenty women, to serve as the 
vehicle for creating successful, microfinanced businesses. In the process, 
ICICI Bank has given these women the means to transform their social 
and economic lives, their families, and their villages.’

Jaipur Foot ‘With five and a half million amputees, there is an almost overwhelming 
need for an inexpensive artificial foot/lower limb prosthesis in India. Any 
solution also has to meet the needs of the Indian lifestyle—walking bare-
footed, squatting, and sitting cross-legged. With innovative design and use 
of materials, Jaipur Foot (a non-profit organization) has created a low-cost 
prosthesis that it fits on sixteen thousand patients annually, allowing their 
return to their chosen professions in the fields and cities without loss of 
income or productivity.’

Voxiva ‘Peru’s struggle in the early 1990s to control a cholera outbreak took 
years, cost thousands of lives, and meant over $770 million dollars in 
lost productivity, trade, and tourism for Peru’s economy. Voxiva’s product, 
Alerta, is one tool Peru is using to fight back against infectious disease 
outbreaks. It transforms the typical village telephone into a tool for effec-
tively reporting health conditions and disease outbreaks in rural areas, 
improving the speed and quality of medical responses and saving lives.’

EID Parry ‘Like ITC, EID Parry [in India] provides local entrepreneurs the technolo-
gical backing to run Internet kiosks in rural villages. EID Parry has also 
created its own Internet portal, to support farmers with access to fertili-
zers and tools, education and crop disease diagnosis, and a direct market 
for their crops of rice and sugarcane. While the cases are similar, the EID 
Parry [case] focuses on the entrepreneur, and highlights how a single com-
puter can change a whole village.’

E+Co’s investment in 
Technosol

‘By providing growth capital to local entrepreneurs, E+Co helps deliver 
alternative energy solutions to people around the world. In Nicaragua, 
where nearly fifty percent of the population is ‘off the grid,’ E+Co’s 
investment in solar energy provider Tecnosol means people can have 
refrigeration, lights, running water, and jobs. The Nicaraguan government 
welcomes this effort, as scarce financial resources have stymied efforts to 
completely build out the electric grid.’

E-Governance in 
Andhra Pradesh

‘Partnering with business to deliver government services electronically is 
fundamentally altering the relationship between government and citizens 
in Andhra Pradesh, the fifth-largest state in India. Government processes 
are more transparent; bribes paid to officials to facilitate transactions 
through a bureaucratic, paper-based system are eliminated. Citizens find it 
easy to pay bills and get answers, and easier to trust their government.’

Bron: Prahalad (2005)

De theorie van Prahalad en Hart stoelt op twee centrale elementen:
•	 een	nieuw	businessmodel	is	nodig	–	de	ontwikkeling	van	BoP-producten	vergt	

een radicaal andere aanpak dan wat gebruikelijk is voor de gevestigde markten; 
voor succes in de BoP kan niet worden teruggevallen op vertrouwde kaders; alles 
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moet anders: van planning en ontwerp, tot productie en distributie, tot verkoop 
en reclame; en

•	 samenwerking	met	andere	partijen	is	daarbij	onontbeerlijk	–	voor	de	verovering	
van BoP-markten is het bedrijfsleven aangewezen op intensieve samenwerking 
met lokale zelfhulpgroepen, civil-societyorganisaties, grass-rootsclubs, niet-
gouvernementele organisaties, etc.

Beide onderdelen van deze theorie komen scherp naar voren in het inmiddels – 
dankzij de Nobelprijs voor de Vrede 2006 – wereldwijd bekende voorbeeld dat ook 
de meeste aandacht krijgt in het werk van Prahalad en Hart: microfinanciering, 
zoals uitgevonden door Mohammad Yunus en zijn Grameen Bank in Bangladesh 
(Bornstein 1997).

In alle gevallen illustreren deze casestudies dus hoe bedrijven (in één geval gaat 
het overigens om een non-profitorganisatie) in opkomende economieën in staat 
zijn geweest nieuwe initiatieven te ontwikkelen van waardecreatie in drie dimen-
sies dankzij intensieve vormen van samenwerking met personen en organisaties 
uit de civil society die in het gebruikelijke businessmodel vaak juist niet als belang-
hebbend worden gezien, de ‘previously excluded voices’.

Sociaal ondernemerschap
In 2004 publiceerde David Bornstein zijn onderzoek naar sociaal ondernemerschap 
onder de titel How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas 
(Bornstein 2004). Een Nederlandse vertaling verscheen in 2007 (Bornstein 2007). 
Bornstein ziet sociaal ondernemers eerst en vooral als ‘omvormende krachten’: 
‘mensen met nieuwe ideeën om de grote problemen aan te pakken, die onophou-
delijk hun visie najagen, die gewoonweg niet weten wat “nee” betekent, en die niet 
opgeven tot zij hun ideeën zo breed mogelijk hebben verspreid’ (Bornstein 2007: 
16). De studie van Bornstein is gebaseerd op uitgebreide interviews met 34 van der-
gelijke bevlogen sociaal ondernemers uit vijf verschillende continenten. Een volle-
dig overzicht van deze ondernemers en hun initiatieven is te vinden in tabel 9.3.

Tabel 9.3
Sociaal ondernemers en hun initiatieven
Persoon Plaats Project
Paul Rice Oakland, VS Marketing van Fair Trade koffie
Seth Berkeley New York, VS Ontwikkeling van aids vaccin
James P. Grant New York, VS Revolutie in de overlevingskansen van 

kinderen
Ellison Pierce Boston, VS Patiëntveiligheid
J.B. Schramm Washington, DC, VS Toegang tot universiteiten voor arme stu-

denten
Bill Drayton Arlington, VS Wereldwijd netwerk van sociaal onderne-

mers
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Persoon Plaats Project
Fábio Rosa Porto Alegre, Brazilië Goedkope elektriciteit voor het platteland
Marilena Lazzarina São Paulo, Brazilië Consumentenbescherming
Ismael Ferreira Valente, Brazilië Markttoegang voor kleine sisalboeren
Harley Henriques do Naci-
mento

Salvador, Brazilië Aids behandeling en preventie

Vera Cordeiro Rio de Janeiro, Brazilië Hervorming gezondheidszorg
Rodrigo Baggio Rio de Janeiro, Brazilië Computeronderwijs in sloppenwijken
Gisèle Yitamben Douala, Kameroen Markttoegang voor vrouwelijke zelfstandige 

ondernemers
Halidou Quédraogo Ouagadougou, Burkina 

Faso
Bewaken van mensenrechten

Beulah Thumbadoo Johannesburg, Zuid-
Afrika

Bevordering van lezen en toegang tot 
boeken

Veronica Khosa Mamelodi, Zuid-Afrika Thuiszorg voor aidspatiënten
Thomasz en Basha 
Sadowski

Poznan, Polen Zelfbestuurde gemeenschappen voor dak-
lozen

Jadwiga Lopata Stryszow, Polen Promotie van kleinschalige ecologische 
landbouw

Wojchiech Onyszkiewicz Warschau, Polen Ruilhandel tussen platteland en steden
Jacek Bozek Bielsko-Biala, Polen Behoud van de rivier Vistula
Erzsébet Szekeres Boedapest, Hongarije Begeleid wonen voor gehandicapten
Imre Furmann Boedapest, Hongarije Bescherming mensenrechten van de Roma
Ela Bhatt Ahmedabad, India Organisatie van vrouwelijke zelfstandige 

ondernemers
Jeroo Billimoria Mumbai, India Nationale kinderbescherming
Gloria de Souza Mumbai, India Hervorming lagere-schoolonderwijs
Nalina Nayak Trivandrum, India Bescherming levensonderhoud van vissers
Ravi Agarwal Delhi, India Beheer van chemisch afval
Javed Abidi Delhi, India Gehandicaptenrechten
Joe Madiath Orissa, India Gemeenschapsontwikkeling
Thara Srinivasan Madras, India Gezinszorg voor schizofrenie-patiënten
Anil Chitrakar Kathmandu, Nepal Milieubewustzijn van jongeren
Ibrahim Sobhan Dhaka, Bangladesh Hervorming van plattelandsscholen
Fazle Abed Dhaka, Bangladesh Plattelandsontwikkeling en onderwijs
Muhammad Yunus Dhaka, Bangladesh Microkrediet voor arme dorpen

Bron: Bornstein 2007: 12–13

Deze 34 voorbeelden van sociaal ondernemerschap zijn alle geïnitieerd vanuit de 
civil society en zijn alle gericht op de oplossing van concrete maatschappelijke pro-
blemen. In veel gevallen is daarbij echter gekozen voor een zakelijke opzet of wordt 
samenwerking met het bedrijfsleven nagestreefd.

Sociaal ondernemerschap is natuurlijk niet een volstrekt nieuw verschijnsel 
– net zomin als maatschappelijk ondernemerschap (ser 2000). Creatieve indivi-
duen die vanuit de samenleving initiatieven nemen om nijpende maatschappelijke 
problemen aan te pakken zijn van alle tijden (Bornstein [2007: 17] verwijst naar 
Franciscus van Assisi). In de inleiding van zijn boek benadrukt Bornstein echter de 
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nieuwe kanten van modern sociaal ondernemerschap. Heden ten dage is sociaal 
ondernemerschap vooral verbonden met wat hij omschrijft als ‘de opkomst van de 
mondiale burgersector’ (de ‘global civil society’): 

‘De groei van sociaal ondernemerschap kan worden beschouwd als het speer-
punt in een opmerkelijke ontwikkeling die zich de afgelopen dertig jaar over de 
hele wereld heeft voltrokken: de opkomst van miljoenen nieuwe burgerorgani-
saties’ (Bornstein 2007: 17).

Hij citeert Peter Goldmark, van 1988 tot 1997 voorzitter van de Rockefeller Foun-
dation: ‘Je kunt er niet omheen dat er een kwart eeuw geleden buiten de Verenigde 
Staten heel weinig ngo’s waren en dat er nu overal in de wereld miljoenen zijn’ 
(ibid.;zie ook Edwards 2004).

Vervolgens bespreekt Bornstein hoe deze wereldwijde mobilisering van burgers 
nieuwe impulsen geeft aan sociaal ondernemerschap, waarbij hij het belang van de 
volgende omstandigheden benadrukt:
•	 ‘De	omvang	van	het	fenomeen	is	groter	dan	ooit.’
•	 ‘De	organisaties	zijn	gevarieerder	en	meer	verspreid	over	de	wereld	dan	in	het	

verleden.’
•	 ‘We	zien	steeds	vaker	dat	organisaties	verder	gaan	dan	het	bieden	van	geïmprovi-

seerde oplossingen, door een systematischer aanpak van de problemen – betere 
recepten, niet alleen meer koken.’

•	 ‘Burgerorganisaties	worden	minder	belemmerd	door	kerk	en	staat,	en	kunnen	
zelfs grote druk uitoefenen op overheden (zoals bijvoorbeeld in de internatio-
nale campagne voor het uitbannen van landmijnen en de vorming van het Inter-
nationale Strafhof).’

•	 ‘Burgerorganisaties	smeden	samenwerkingsverbanden	met	bedrijven,	academi-
sche instellingen en regeringen en zorgen in vele gevallen voor een verbetering 
van de vertegenwoordigende functie van de overheid.’

•	 ‘Dankzij	het	natuurlijke	gevecht	om	de	beste	plek,	dat	zich	altijd	voordoet	als	
nieuwe spelers het veld opstormen bij plotselinge “vrije toegang” tot een eerder 
beperkt toegankelijke sector, ondergaat de burgersector de positieve effecten 
van ondernemingsgerichte activiteiten, toegenomen concurrentie en samen-
werking, en een verhoogde aandacht voor prestaties’ (Bornstein 2007: 18–19).

Sociaal ondernemers staan er trouwens niet helemaal alleen voor. Er is een aantal 
nieuwe stichtingen dat zich wereldwijd inzet voor het bevorderen van sociaal onder-
nemerschap. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn Ashoka (www.ashoka.
org), de Skoll Foundation (www.skollfoundation.org), en de Schwab Foundation 
for Social Entrepreneurs (www. schwabfound.org). Sinds 2006 is er ook in Neder-
land een soortgelijke stichting aan het werk: de Stichting Sociaal Ondernemer-
schap (sso) (www.sso.nl).

Sociaal ondernemerschap vertegenwoordigt dus een complex patroon van vaak 
nieuwe relaties tussen personen en organisaties uit de maatschappelijke en de pri-
vate sector, dat gedreven wordt door de wens van individuen om bij te dragen aan 
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welvaart in de ruime zin en op de langere termijn. Er is een duidelijke overlap met 
Bottom-of-the-Pyramid-initiatieven, zij het dat sociaal ondernemerschap typisch 
uitgaat van de civil society, niet van het bedrijfsleven.

Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling
De afgelopen jaren is er wereldwijd een opvallende toename van nieuwe vormen 
van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, en civil society, gericht op het 
verwezenlijken van duurzame ontwikkeling. Sinds de World Summit on Sustaina-
ble Development van de vn in Johannesburg in 2002 worden die nieuwe vormen 
van samenwerking steeds vaker aangeduid als ‘partnerschappen voor duurzame 
ontwikkeling’ (www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm; Glasbergen et al. 2007). 
Alternatieve algemene benamingen voor hetzelfde fenomeen zijn ‘netwerken voor 
duurzame ontwikkeling’ en ‘multistakeholder initiatieven’. Tabel 9.4 biedt een 
overzicht van de belangrijkste literatuur over dit verschijnsel en van de etiketten die 
daarbij worden gehanteerd.

Tabel 9.4
Partnerschappen en netwerken voor duurzame ontwikkeling
Acroniem Volledige naam Bron
CC
CO
CP
CSCA
CSOC
CSP
GAN
GIN
GPPN
IA
IP
LP
MAC
MSI

Coalition for Change Benner et al. 2002
Consortium Organization Updegrove 1995
Civil Partnership Zadek 2004
Cross-Sectoral Collaborative Alliance Gray 1996
Cross-Sector Organizational Collaboration Johnson 2002
Cross-Sectoral Partnership Googins & Rochlin 2002
Global Action Network Waddell 2003
Global Issue Network Rischard 2002
Global Public Policy Network Reinicke & Deng et al. 2000
Issue-based Alliance Benner et al. 2002
Intersectoral Partnership Waddell & Brown 1997
Local Partnership Kjaer 2003
Movement Advocacy Coalition Ruzza 2004
Multi-Stakeholder Initiatief Oldenziel et al. 2003

MSP Multi-Stakeholder Process Hemmatti et al. 2002
NSP New Social Partnership Nelson & Zadek 2000
SP Strategic Partnership Ashman 2001
SPO Social Partnership Organization Waddock 1991
TAN Transnational Advocacy Network Keck & Sikkink 1998
TCS Transnational Civil Society Florini 2000

Steve Waddell, de man van het etiket ‘Global Action Network’, publiceerde in 2005 
een studie getiteld Societal Learning and Change: How Governments, Business and Civil 
Society Are Creating Solutions to Complex Multi-Stakeholder Problems (Waddell 2005). In 
deze studie presenteert Waddell een aantal casestudies, maar werkt hij ook zijn 
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theorie over samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, en civil society verder 
uit. De kern van die theorie bestaat uit een analyse van de verschillende wederzijdse 
voordelen van samenwerking voor diverse actoren. Tabel 9.5 geeft een schematisch 
overzicht van de ratio die Waddell ziet in dergelijke samenwerking.

Tabel 9.5
Potentiële wederzijdse voordelen van overheid–bedrijfsleven–civil society samenwerking
Overheid Bedrijfsleven Civil society
‘Provide ways to increase 
effectiveness of public ser-
vice provision and account-
ability (if right system 
created!)’
‘Reduce direct involvement 
in rule enforcement while 
increasing its effectiveness’
‘Improve welfare’
‘Provide infrastructure’

‘Expand markets’
‘Ensure supplies’
‘Develop new products’
‘Lower production and delivery 
costs’
‘Expand investments’
‘Improve human resources’
‘Build support for local activity’
‘Improve quality, regularity’

‘Increase access of the poor to 
goods and services’
‘Provide new economic oppor-
tunities’
‘Improve basic medical, educa-
tion and health’
‘Reduce environmental impact’
‘Strengthen local cultures’
‘Social cohesion’

Bron: Waddell (2005: 98)

Deze tabel maakt duidelijk wat de bijzondere voordelen zijn voor het bedrijfsleven 
om samen te werken met de civil society (zoals dat in het voorgaande aan de orde 
was in verband met de Bottom of the Pyramid), en ook waarom het zo aantrekkelijk 
is voor de civil society om samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven (zoals 
hiervoor al werd aangeduid met betrekking tot sociaal ondernemerschap). Tabel 
9.5 voegt daar een derde dimensie aan toe, waarin aan de orde is wat de overheid 
in het bijzonder te verwachten heeft van samenwerking met het bedrijfsleven en de 
civil society, en omgekeerd, wat die laatste twee voor voordelen hebben bij samen-
werking met de eerste.

In 2001 startte Waddell met een speciaal netwerk van gan’s en met een eigen 
website: Global Action Network Net (www.gan-net.net). Op deze website zijn thans 
41 actuele voorbeelden te vinden van actieve gan’s. Tabel 9.6 geeft een overzicht 
van de gan’s die Waddell heeft verzameld.
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Tabel 9.6
Global Action Networks
Building Partnerships for Development in Water 
and Sanitation

The Business Alliance Against Chronic Hunger

The Climate Disclosure Standards Board The Climate Group
Cooperative Programme on Water and Climate Ethical Trading Initiative
Fair Labor Association Forest Stewardship Council
Forests Dialogue Global Alliance for Improved Nutrition
Global Alliance for Workers and Communities Global Compact
Global Education Initiative Global Forest and Trade Network
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria

Global Health Initiative

Global Knowledge Partnership Global Partnership for the Prevention of Armed 
Conflict

Global Reporting Initiative Global Water Partnership
Global Youth Action Network Greenhouse Gas Protocol
Healthy Cities Movement International Centre for Trade and Sustainable 

Development
International Fair Trade Association International Federation of Organic Agriculture 

Movements
International Labour Organization International Youth Foundation
Marine Stewardship Council Microcredit Summit Campaign
Partnership for Principle 10/The Access Initia-
tive (TAI)

Renewable Energy & Energy Efficiency Partner-
ship

Roll Back Malaria Partnership Social Accountability International
Stop TB Partnership Transparency International
UnitAid West-Islamic World Dialogue
The World Conservation Union World Water Council
Youth Employment Summit

Bron: GAN-Net, www.gan-net.net

Dit zijn dus 41 voorbeelden van initiatieven die betrekking hebben op de oplos-
sing van specifieke mondiale kwesties, en die alle gebaseerd zijn op uitdrukkelijke 
samenwerking tussen overheden, bedrijven, en civil-societyorganisaties.

De volgende fase
In het voorgaande is gesteld dat maatschappelijk ondernemen een historisch 
proces is dat zichtbaar wordt in de veranderende relaties tussen bedrijven en hun 
omgeving. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is het vooral de globalise-
ring die deze relaties, dat wil zeggen de plaats van het bedrijf in de samenleving, 
diepgaand beïnvloedt (Cramer 2005, 2006; Maessen en Van Seters 2007). De drie 
hierboven gepresenteerde ontwikkelingen – Bottom of the Pyramid, sociaal onder-
nemerschap, en partnerschappen voor duurzame ontwikkeling – laten zich alledrie 
lezen als illustraties van deze veranderende relaties in de nieuwe, de eenentwintig-
ste eeuw. Daarbij vallen twee zaken op. Ten eerste, de genoemde ontwikkelingen 
laten een bepaalde dynamiek zien in de samenwerking tussen bedrijven en civil-
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societyorganisaties: bij de BoP gaat het om initiatieven vanuit het bedrijfsleven, dat 
samenwerking zoekt met de civil society; bij sociaal ondernemerschap gaat het om 
het omgekeerde, namelijk om initiatieven vanuit de civil society, die samenwerking 
zoekt met het bedrijfsleven; en partnerschappen voor duurzame ontwikkeling zijn 
initiatieven waarbij men van meet af aan bewust kiest voor samenwerking tussen 
bedrijven en civil-societyorganisaties (en vaak, zij het niet altijd, ook overheden). 
Gaat het hier in feite niet om drie varianten van eenzelfde verschijnsel? En zo ja, 
mag dan worden verondersteld dat deze drie historische ontwikkelingen ook de 
neiging zullen hebben mettertijd samen te vloeien of convergeren? Dat de Grameen 
Bank van Mohammad Yunus nu al geldt als sleutelvoorbeeld van een succesvol BoP-
initiatief en tegelijkertijd als voorbeeld van geslaagd sociaal ondernemerschap, is 
in dit verband veelzeggend.

In de tweede plaats valt op dat de drie besproken voorbeelden nauw verwant zijn 
aan de discussie over mvo, zonder dat zij overigens dit stempel uitdrukkelijk affi-
cheren of opgeplakt krijgen. Gaat het hier wellicht om een ‘volgende fase’ in de his-
torische ontwikkeling van maatschappelijk ondernemen?  En mag dan nog wel van 
mvo gesproken worden, gelet op de invulling die dat begrip in de afgelopen periode 
heeft gekregen? Is het misschien tijd voor een nieuw begrip of vocabulaire, ‘voorbij 

mvo’? Bovenstaande conclusies en overwegingen zijn samengevat in figuur 9.2.
Kan de casus van de Bijenkorf en het Business Social Compliance Initiative (bsci) 
eveneens gezien worden als een voorbeeld van zo’n ‘volgende fase’ van maatschap-
pelijk ondernemen, of van de historische ontwikkeling ‘voorbij mvo’? Aan het 

Figuur 9.2 

Voorbij MVO?

Bron:

Volgende fase
van maat-
schappelijk
ondernemen

Civil Society

SE PSD

Bedrijfsleven

BoP

SE: Social Entrepreneurs (Sociaal ondernemers)
PSD: Partnerships for Sustainable Development (Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling)
BoP: Bottom of the Pyramid (Bodem van de Piramide)
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begin van dit hoofdstuk is gesteld dat bsci een bijzondere vorm van samenwerking 
tussen bedrijfsleven en civil society belichaamt. Enerzijds is bsci een initiatief van 
en voor het bedrijfsleven, anderzijds wordt daarbij op een aantal manieren naar 
samenwerking met de civil society gestreefd ter realisering van een maatschappe-
lijke doelstelling. Vanwege dit hybride karakter is bsci onlangs zelfs aangemerkt 
als voorbeeld van een ‘post-partnerschap strategie’: bedrijven die aanvankelijk 
gebruikmaken van crosssectorale partnerschappen bij hun streven naar duurzame 
ontwikkeling, raken gefrustreerd door de inefficiëntie en onproductiviteit van der-
gelijke partnerschappen, en doen het vervolgens weer op exclusieve basis, dat wil 
zeggen als bedrijven onder elkaar (Egels-Zandén en Wahlqvist 2007).

Vanwege dit exclusieve karakter is bsci door vertegenwoordigers van de civil 
society bovendien scherp bekritiseerd. Met name de Schone Kleren Kampagne 
(skk) – een netwerk van ngo’s in elf Europese landen, dat is gericht op verbetering 
van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in lagelonenlanden – laat 
zich in dit opzicht gelden. In 2005 publiceerde skk een rapport met stevige kri-
tiek op bsci (Merk en Zeldenrust 2005), en meer recentelijk werd ouderwets actie 
gevoerd tegen de hema, tot voor kort onderdeel van Maxeda. In een briefwisseling 
in de maanden april–juni 2007 verweet skk de hema dat het bedrijf de ‘vrijblij-
vende informatie-uitwisseling’ die het pleegt als lid van bsci gebruikte om zich 
te onttrekken aan zijn echte verantwoordelijkheid (www.schonekleren.nl). Voor de 
Schone Kleren Kampagne is bsci niet veel meer dan een schaamlap.

Deze kritiek vanuit de civil society is wel erg eenzijdig, zoals blijkt uit het meest 
recente jaarrapport van bsci (bsci 2007). Om te beginnen is bsci nog maar een 
betrekkelijk jong initiatief; op allerlei manieren is men bezig te leren van ervarin-
gen, en investeert men daarbij in experimentele vormen van samenwerking met 
civil-societyorganisaties (adviesraad, kwaliteitsstandaarden, management tools, 
rondetafelbijeenkomsten, etc.). Dat alles bij voorbaat afdoen als ‘vrijblijvende’ of 
‘onechte’ samenwerking is geen kritische reflectie, maar dogmatiek. Maar boven-
dien klopt er iets niet in wat de Schone Kleren Kampagne beweert in de hierbo-
ven genoemde briefwisseling met de hema. skk schrijft daar: ‘Tot op heden heeft 
echter nog geen enkele maatschappelijke organisatie willen deelnemen aan de 
adviesraad van bsci’ (www.schonekleren.nl). In het Jaarrapport 2006–2007 vertelt 
Nico Roozen, directeur van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad (en medeo-
prichter in 1987 van de Stichting Max Havelaar), een heel ander verhaal: Solidaridad 
wil graag samenwerken met bsci, ziet dit als belangrijk voor de verwezenlijking 
van haar eigen doelstelling (‘fair trade’), en kijkt uit naar een grotere betrokken-
heid van zichzelf en andere ngo’s bij het werk van bsci (bsci 2007: 18).

Het standpunt van Solidaridad is dus veel positiever dan dat van de Schone 
Kleren Kampagne. Er is bij bsci wel degelijk meer aan de hand dan mooie praatjes 
en ‘green wash’, zoals de Schone Kleren Kampagne ons wil doen geloven. Met hulp 
van bsci zijn belangrijke partijen in de Europese detailhandel bezig hun verant-
woordelijkheid in de keten door te lichten. Kritische reflectie blijft daarbij geboden, 
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maar moet niet uitmonden in het dogmatisch in stand houden van stereotiepe, 
onoverbrugbare tegenstellingen tussen bedrijfsleven en civil society. Maatschap-
pelijk ondernemen wordt in werkelijkheid steeds meer geënt op nieuwe, creatieve 
vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven en civil society: de volgende fase.
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Over Synthesis

De stichting Synthesis is een ideële instelling die zich ten doel stelt de cohesie van 
de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over 
maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Synthesis werd op 28 april 
1964 opgericht door de heer Jenneskens, destijds lid van de raad van bestuur van 
Philips. De Stichting streeft naar verwezenlijking van haar doelstelling door
•	 het	doen	verrichten	van	onderzoek	naar	maatschappelijke	tegenstellingen;
•	 het	verbreiden	van	de	resultaten	van	dit	onderzoek;
•	 het	entameren	van	discussies	over	de	mogelijkheden	tot	overbrugging	van	maat-

schappelijke tegenstellingen.
De Stichting laat zich in haar activiteiten niet beïnvloeden door partij-ideologische 
overwegingen of de waan van de dag. Gelet op de sociaal-culturele functie die de 
universiteit heeft (of behoort te hebben) als plaats van kritisch en onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek en discussie, onderhoudt de stichting bij het nastreven 
van haar doelstellingen nauwe contacten met de universitaire wereld. In de periode 
1981-2001 financierde Synthesis een bijzondere leerstoel aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam. Deze werd achtereenvolgens bezet door prof. dr. A.J.F. Köbben en 
prof. dr. A.P. Schmid. Sinds 1 januari 2003 ondersteunt de Stichting aan de Univer-
siteit van Tilburg het onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschap-
pelijke tegenstellingen’ van prof. dr. P. Dekker (www.tilburguniversity.nl /globus /
synthesis/; e-mail: paul.dekker@uvt.nl).

Het bestuur van de Stichting is, met het oog op de verwezenlijking van de hier-
boven omschreven doelstelling, samengesteld uit personen die affiniteit hebben 
met deze doelstelling en tevens uit hoofde van hun functie of maatschappelijke 
positie over een visie beschikken met betrekking tot relevante ontwikkelingen 
die zich in de samenleving en in het wetenschappelijk onderzoek voordoen op het 
gebied waarop de stichting zich beweegt. De Stichting streeft bij de keuze van haar 
bestuursleden een pluriforme samenstelling na.

Het bestuur van de Stichting Synthesis bestaat begin 2008 uit Mr. N.J. Westdijk 
(voorzitter), Dr. J.J.M. Hendriks (secretaris), Drs. E.A.W. Bolle, Drs. H. Kaspers, 
Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. C.J.M. Schuyt.

Het secretariaat van de Stichting Synthesis is gevestigd ten kantore van de secre-
taris: AO, Postbus 112, 3970 AC Driebergen; e-mail: j.hendriks@ao.nl.
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Synthesispublicaties

Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society
Redactie Paul Dekker; met bijdragen van Paul de Beer, Andries van den Broek, Dirk Duijzer, 
Mark Elchardus, Tineke van den Klinkenberg en Kees Schuyt
Driebergen: Stichting Synthesis, 2005; isbn 90 77916 01 6; 120 p.; € 10,00

‘Civil society’ is in Nederland inmiddels een gangbare aanduiding van de vrijwil-
lige verbanden op het maatschappelijk middenveld tussen overheid en de markt. 
De aanduiding roept positieve verwachtingen op van samenwerking en goede 
bedoelingen. Maatschappelijke tegenstellingen blijven makkelijk buiten beschou-
wing. In deze bundel staan juist spanningen en conflicten in en rond de civil society 
centraal. Aan bod komen tegenstellingen tussen generaties, werkenden en niet-
werkenden, gelovigen en ongelovigen, allochtonen en autochtonen, en politiek 
betrokkenen en buitenstaanders. Maatschappelijk onbehagen en onderwijsver-
schillen zijn terugkerende onderwerpen.

Politiek cynisme
Redactie Paul Dekker; met bijdragen van Koen Abts, Henk Dekker, Hans Dijkstal, Frans van 
Dorp, Matthijs Elenbaas, Jan Hendriks, André Krouwel, Peggy Schyns en Claes H. de Vreese
Driebergen: Stichting Synthesis, 2006; isbn 90 77916 02 4; 136 p. ; € 11,90

‘Politiek cynisme’ is een invloedrijke diagnose van de negatieve stemming die de 
laatste jaren rond de politiek in Nederland heerst. De bevolking zou massaal over-
tuigd zijn geraakt van de immoraliteit en incompetentie van politici en politieke 
instellingen. In deze publicatie wordt politiek cynisme begripsmatig en historisch 
verkend en worden negatieve en sceptische houdingen van de bevolking tegenover 
de politiek in de tijd en landenvergelijkend empirisch onderzocht. Ook wordt inge-
gaan op de rol van de media en het cynisme van politici en overheidsorganisaties.  

Bedrijfsleven en civil society
Driebergen: Stichting Synthesis, 2008; isbn 978 90 77916 03 2; 140 p. ; € 12,90

Bovenstaande publicaties zijn verkrijgbaar in de boekhandel. 
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