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MVO: Perspectieven uit het veld 
Hoe kunnen bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in landen 
waar men het niet zo nauw neemt met mensenrechten? Deze vraag plaatst bedrijven 
vaak voor dilemma's. Zo'n honderd deelnemers kwamen op 23 april naar de oude 
raadszaal van de Tweede Kamer om onder leiding van Pierre Hupperts (bureau Visie 
en Strategie) te discussiëren over deze dilemma's op het symposium 'Making a Diff'e
rence', georganiseerd door de SWB-werkgroep Mensenrechten en Buitenlands Beleid 
en het NCDO. De sprekers uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisa
ties traden in een levendig debat met de zaal. 
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Ander dilemma: trek je je terug uit een 
land als elke investering een regime 
steunt dat mensenrechten schendt? Of in-

ge productiviteit van arme mensen, waaraan zij doorgaans zelf 
weinig kunnen doen. Want enerzijds is zij gerelateerd aan hun 
kansen (lage scholing), anderzijds aan de omgeving (slecht func
tionerende markten). De overheden van rijke landen kunnen 
beide problemen bestrijden met ontwikkelingshulp, waarmee 
overheden van arme landen publieke investeringen kunnen doen 
in zaken als infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. De 
hulp wordt overigens steeds meer gericht op de particuliere sec
tor en het maatschappelijk middenveld. 

Win-win-situaties 

vesteer je juist wel om zo mensen te steu
nen die ondanks het regime een beter sociaal klimaat willen schep
pen? En hoever moet een bedrijf gaan met gezondheidszorg, pen
sioenvoorziening, onderwijs en training van werknemers? Hoeveel 
extra kosten kun je je permitteren zonder jezelf uit de markt te 
prijzen? 

Moeilijke vragen 

Mensenrechtenambassadeur Renée Jones-Bos van Buitenlandse 
Zaken benadrukte als eerste spreker dat MVO aan belang wint, 
juist ook in debatten over mensenrechten. Wat voorheen gezien 
werd als een verantwoordelijkheid voor overheden (mensenrech-

Voor het bedrijfsleven is een eigen rol weggelegd. 
MVO gaat over de keuzes van bedrijven bij investe
ringen en het betrekken van (intermediaire en finale) 
goederen en diensten uit arme landen. Zij zijn daar
bij geplaatst voor de verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van mensen en het streven naar zoveel moge
lijk winst. Dat hoeft geen tegenstrijdigheid te zijn, 
want een rijker ontwikkelingsland kan een interes
sante afzetmarkt worden. Centraal in de discussie 
stond daarom de uitdaging voor bedrijven in het creë
ren van win-win-situaties waarbij de belangen van 
producenten en consumenten, van werkgevers en 
werknemers zo worden gediend dat een optimaal wel
zijn ontstaat. 
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Welke bijdrage kan het (Nederlandse) bedrijfsleven 
hieraan leveren, bij voorbeeld met salarissen? 'Te' lage 
lonen dragen direct bij tot armoede, 'te' hoge lonen 
indirect. Hogere lonen moeten immers tot uiting ko
men in hogere prijzen en die leiden weer tot een lage
re vraag en dus minder werkgelegenheid. Geen maatschappelijk 
verantwoord ondernemen dus zonder maatschappelijk verant
woord consumeren. Max Havelaarkoffie is vaak duurder dan gewo
ne koffie, maar heeft niettemin al een marktaandeel verworven. 

De a.uteurs zijnlid van de werkgroep Mensenrechten en Buit.enlands Beleid 
van Stichting Wet.enschappelijk Burea.u 066 (S WB). Een verslag van de bij
eenkomst kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het. SWB. 
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ten zijn een rode draad in buitenlands beleid) en niet-gouverne
mentele organisaties (ngo's), komt ook steeds meer op het bord 
van bedrijven terecht. Jones-Bos gaf een overzicht van de be
schikbare instrumenten op het gebied van maatschappelijk ver
antwoord ondernemen zoals de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de Mens en het VN-BuPo-verdrag, OECD-richtlij
nen en ILO-conventies. Toch blijven er dilemma's want het is 
misschien duidelijk dat je in Birma en Irak niet moet investeren, 
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maar wat doe je met landen in grijs gebied? Kies je voor isolering 
of juist betrokkenheid? Hoe kun je de mensenrechtensituatie het 
meest effectief verbeteren? Moeilijke vragen zonder makkelijke 
antwoorden, maar wel een goede aanzet voor een debat, aldus 
Jones-Bos. 

Happyfew 

Toenmalig staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Za
ken bevestigde dat MVO steeds meer aan belang wint. Het is 
geen thema voor alleen de 'happy few' maar ook voor het bedrijfs
leven, hoewel het zeker niet eenvoudig is om standaarden te ont
wikkelen. Rapportages zijn volgens hem noodzakelijk om sociale 
dilemma's aan het daglicht te brengen. Ybema sprak in Brazilië 
met vakbonden die de noodzaak van buitenlandse investeringen 
onderkenden maar ook de invloed van buitenlandse overheden 
om bewustwording te creëren. Op zijn reizen naar landen als Ni
geria en China vroeg hij aandacht voor de rechten van werkne
mers. Hij beschouwde het als zijn taak om bedrijven het goede 
voorbeeld te geven. Natuurlijk zijn er dilemma's maar de meeste 
bedrijven zijn zich terdege bewust van MVO. Ybema gelooft sterk 
dat ontwikkelingslanden de kans moeten krijgen, bijvoorbeeld 
door de markten open te stellen voor hun producten en Neder
landse bedrijven aan te moedigen om er te investeren. Sociaal
liberaal beleid kan verschil maken: er is een rol weggelegd voor 
bedrijven, voor individuen en voor andere stakeholders. 

Kinderarbeid 

Homé, verantwoordelijk voor Heineken-vestigingen in dertien 
Afrikaanse landen, gaf een indrukwekkend overzicht van inspan
ningen in de gezondheidszorg, onder andere voor aids-bestrij
ding. En De Heer, directeur van Holland Colours, dat in talloze 
landen plastics kleurt, liet de mogelijkheden zien van investerin
gen in mens en milieu. Hun betoog was dat deze strategie de 
enige manier is om op de lange termijn gezond te functioneren, 
met werknemers die zich verantwoordelijk voelen en loyaal zijn 
en een milieu waarop geen roofbouw is gepleegd. Financieel kan 
het ook goed uitpakken vanwege het vertrouwen van de consu
ment in een goed product en de goede reputatie van het bedrijf. 
Toch zijn er grenzen: nog schonere technieken zijn vaak te duur. 
En wat doe je als de behandeling van een ziek kind van een werk
nemer de helft van de jaarwinst in een land kost omdat het risi
co niet te verzekeren is? 
De bankiers in het gezelschap, ASN-directeur Goudzwaard en 
Bart JanKrouwel van de Rabobank, bevestigden dat maatschap
pelijk verantwoorde ondernemingen het financieel inderdaad 
goed doen. De ASN hanteert criteria om bedrijven scherp te hou
den, wat hen weer helpt in onderhandelingen met lokale part
ners. Maar hoe scherp kunnen criteria zijn? Soms help je arme 
gezinnen meer door kinderarbeid niet strikt te verbieden maar 
aanvullend scholing en gezondheidszorg van bedrijven te verlan
gen. Niet alleen voor de eigen werknemers maar ook voor toele
veranciers. Een van de dilemma's die Krouwel tegenkwam was 
de vraag of fmanciële instituties een prominente rol moeten spe
len in het creëren van een duurzame samenleving. Veel collega's 
vinden dat veel meer een taak van de overheid, maar daar was 
Krouwel het niet mee eens. Hij pleitte voor meer samenwerking 
tussen de verschillende spelers en een gunstiger belastingregime 
voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Badguys 

Loclewijk de Waal (FNV) koos een andere invalshoek. "We hadden 
de bad guys moeten uitnodigen", merkte hij op, want hier waren 
alleen goede verhalen en goede intenties te horen terwijl de prak
tijk toch iets anders laat zien. Isoleer je een land als China, of 
participeer je juist? Trekje je terug uit een land omdat elke inves
tering steun betekent aan een verkeerd regime of investeer je 
juist wel in de hoop dat je zo mogelijk de mensen steunt die 
ondanks het regime een beter sociaal klimaat willen scheppen? 
Waar ligt de grens? Men was het erover eens dat je maar bij wei
nig regimes voor isolement moet kiezen, misschien alleen Birma 
of Irak. Maar dan blijven er meestal ook geen krachten meer over 
die sterk genoeg zijn om dat regime te bestrijden. Hoe dan ook, 
realiteit blijft dat bedrijvenjuist wel in landen zoals China inves
teren omdat daar grote winsten zijn te behalen. Volgens De Waal 
kunnen we dus evenmin negeren dat bedrijven dus toch kiezen 
voor zulke landen, ondanks het 'slechte' klimaat voor de mede
werkers. De Waal wees ook op een andere verantwoordelijkheid 
voor bedrijven, want weten ze wel waar hun producten vandaan 
komen en onder welke omstandigheden ze zijn gemaakt? De 
Waal besloot dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor de wijze waarop hun producten tot stand komen. 
Verfrissend was de blik van de enige spreker uit een ontwikke
lingland, de Indiër Shankar Venkateswaran van Partners in 
Change, een ngo die al zeven jaar de invloed van bedrijven op 
armoede onderzoekt. Venkateswarans dilemma's gaven weer hoe 
moeilijk het is om gelijkwaardig mee te beslissen. Zoals veel spre
kers benadrukte Venkatesweran het belang van tripartiete over
eenkomsten tussen overheden, bedrijven en ngo's om te leren van 
elkaar en elkaars competenties te gebruiken. Deze actoren heb
ben elk een eigen rol waarin zij sterk zijn, hun samenwerking 
creëert een klimaat waarin maatschappelijk verantwoord onder
nemen kan gedijen. Dit standpunt werd door de zaal gedeeld. 

Persoonlijke keuze 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bleek in de eerste 
plaats een persoonlijke keuze van verschillende actoren met een 
belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Waar bedrijven verder gaan 
dan regels en conventies van ze vragen, kunnen zij zelfs een voor
trekkersrol spelen waarbij ze het leiderschap op zich nemen en zo 
dragers zijn van de beweging. Uit de vele dilemma's bleek ook dat 
MVO niet zonder risico's is. Anderzijds wordt MVO gemakkelijker 
als een aantal bedrijven trendsetter wordt omdat het dan moeilij
ker voor anderen is om niet mee te doen. Internationale afspraken 
en informatievoorziening maken vluchten moeilijker vanwege de 
rol van ngo's en de media. Een andere belangrijke conclusie was 
dat tripartiete arrangementen het beste klimaat scheppen voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven, ngo's en 
overheden hebben ieder een eigen rol maar kunnen hun kennis en 
meerwaarde delen. 
Tot slot: mensen nemen hun verantwoordelijkheid niet omdat er 
regels zijn, maar regels zijn er om te zorgen dat zij verantwoorde
lijkheid kunnen blijven nemen. Regels behoren een steun in de rug 
te zijn en geen hinderpaal. Zo werd een verplichte rapportage over 
de voortgang van MVO vooral als hinderlijk en niet als steun erva
ren. Van het indammen van het kwaad met regels en verplichtin
gen is minder positief effect te verwachten dan van het stimuleren 
van initiatiefnemers die op eigen kracht iets ~Jen bereiken. + 
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