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Graag wil ik DHV hartelijk bedanken voor de uitnodiging om hier te spreken.
DHV neemt op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)een
bijzondere positie in. Naast de verantwoordelijkheid die DHV voor de eigen
onderneming neemt, doet DHV veel aan het verspreiden van kennis op dit
terrein. De DHV website is een begrip. De laatste nieuwtjes, veel artikelen,
de nationale en internationale MVO-agenda. Het is allemaal te vinden op de
site. Mijn complimenten voor deze maatschappelijke dienst.

Daarnaast creëert DHV eigen nieuws. Zo staat vandaag het DHV-onderzoek van
Christelle Kapoen van de Universiteit van Twente centraal. De heer Rob van
Tilburg van DHV en mevrouw Kapoen zullen straks een toelichting geven op de
ordening van een aantal modellen voor samenwerking tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Ik wil graag mijn visie op die samenwerking
geven – en welke rol ik daarbij zie weggelegd voor de overheid.

Voor alle duidelijkheid wil ik twee begrippen scheiden. Bedrijven kunnen
maatschappelijk betrokken zijn en bedrijven kunnen maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Over maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven wil ik kort
zijn. Ik heb veel waardering voor bedrijven die goede doelen financieel willen
ondersteunen. Maar dat kan geen aflaat voor onverantwoord gedrag in zaken die
het hart van de onderneming vormen - zoals de behandeling van de eigen
werknemers en de zorg voor het milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is veel omvattender en veel
belangrijker. De OESO-richtlijnen zijn hier richtinggevend. De ondernemer moet
deze richtlijnen verantwoord uitvoeren. Juist in ontwikkelingslanden is dit
van groot belang, omdat de wetgeving en het toezicht zwakker zijn dan hier.
Een ondernemer kan en mag zich niet verschuilen achter tekort schietende
lokale wet- en regelgeving. Bij milieubelastende productiviteit zal hij als
een rentmeester zijn eigen verantwoordelijkheid moeten tonen. Chemisch afval
mag niet gedumpt worden, ook niet als wetgeving of controle ontbreekt.


