
PERSPECTIEF 

People~ planet en profits 
Over betrokken ondernemerschap 

H et is niet allemaal pais en vree 
in Neerlands 'poldermodel'. 
Voortgekomen uit een andere 

tijd blijkt dit publiek-private ordeningsmo
del van het bedrijfsleven wonderwel te pas
sen in deze tijd van vervlechting en maat
schappelijke integratie. Toch kan een van 
de meest kenmerkende verhoudingen uit 
het bedrijfsleven nog immer de meest sto
rende zijn wanneer het om stabiliteit gaat. 
Dan gaat het over de concurrentieverhou
dingen zelf. 

Concurrentie 

Concurrentie wordt algemeen beschouwd 
als de drijvende kracht achter de onderne
mingsgewijze productie, maar tegelijk ook 
als mechanisme achter de voortdurende 
minimalisering van kosten. Het gevolg is 
dat, vanuit maatschappelijk oogpunt 
beschouwd, aan de 'secundaire' voorwaar
den van het productieproces nauwelijks of 
in elk geval te weinig aandacht wordt 
besteed: namelijk dat ze in sociaal en in 
milieuopzicht verantwoord is, gegeven de 
gemiddelde maatschappelijke standaard. 
[Zogenaamd 'secundair'], omdat het zo 
moge lijken vanuit de onderneming gezien. 
Echter, vanuit de omgeving naar het 
bedrijf gekeken, zal het al snel om primai
re voorwaarden blijken te gaan. 
Door de geschiedenis heen is altijd weer 
gebleken dat de onderneming niet de enige 
kracht is. De tegenpool in de relaties biedt 
weerstand. Dat waren aanvankelijk de 
werkers, later georganiseerd in de vakbe
weging en nog weer in later jaren de 
milieubeweging. Daarnaast lieten talrijke 
andere groepen hun stem horen, zoals de 
vrouwenbeweging, de mensenrechtenbe
weging, maar ook [ ... ] de consumentenbe-
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De kwestie van 'maatschap
pelijk en verantwoord onder

nemen' is zo oud als de 
onderneming zelf. De gewenste 

invulling is echter sterk aan 
veranderingen onderhevig. 
De oude, fabrieksmatige 

productie stelde andere finan
ciële, technische, ruimtelijke 

en sociale eisen dan de 
moderne, technologisch 

geleide productiesystemen. 
En de moderne 'stakeholder' 

in het Nederlandse polder
model heeft nog aanvullende 

verwachtingen ten aanzien 
van de sociale omgeving, het 
fysieke en culturele milieu en 

de verhouding tot de 
bestuurüjke omgeving. De 

tweede publicatie in de SWB
reeks Sociaal-Liberale 

Perspectieven geeft een andere 
invulling van Betrokken 

ondernemerschap. Vooruit
lopend op de presentatie in 

januari hier alvast een samen
vatting van de inleiding. 

disch, economisch en sociaal-cultureel 
weesfel ontstaan, zoals we dat we tegen
woordig kennen. 

Wederzijdse afltankelijkheid 

Na de periode die wordt gekenmerkt door 
maatschappelijke tegenstellingen is een 
van de meest kenmerkende eigenschap
pen van de nieuwe tijd de overgang naar 
het huidige politiek economisch systeem 
van wederzijdse afhankelijkheid. [ ... ] In 
ons drukbezette en overgeïnstitutionali
seerde land schept de netwerkmaatschap
pij een dergelijke context, waarin alles 
van alles afhankelijk wordt. [ .. . ] Vooral de 
toegenomen complexiteit en de cultuur 
die er het gevolg van is, maakt dat bedrij
ven niet meer alleen naar eigen goeddun
ken kunnen handelen. Wat de bedrijven 
intern al veel langer geleden leerden ken
nen, wordt nu dan ook een kenmerk van 
de betrekkingen tussen bedrijfsleven en 
de externe omgeving, namelijk dat de 
bedrijfsvoering ook en tegenwoordig zelfs 
in sterk toenemende mate, een normatie
ve component bevat. 
In internationaal opzicht vallen vergelijk
bare ontwikkelingen op. Multinationale 
bedrijven en transnationale consortia ont
moeten de grenzen aan de ongebreidelde 
exploitatie. Die worden hen gesteld door 
internationale afspraken, bestuurlijke 
autoriteiten en overheden en al evenzeer 
door internationaal optredende non-gou
vernementele organisaties. Overbekend is 
inmiddels het verhaal van Shell en de ver
wikkelingen rond de Brent Spar, alsook 
de ervaringen van de multinational in 
Nigeria. Opmerkelijker nog dan de 

- --------------.. inhoud ervan is de rol die het incident is 

weging. En [ ... ] daarbovenop natuurlijk de diverse overheden die 
regels stelden en beleid ontwikkelden. Uit de maatschappelijke 
dynamiek die het gevolg was van de onderlinge confrontaties is in 
de loop van met name de laatste eeuw het maatschappelijk, juri-

gaan spelen in de publieke opinie. De 
symbolische betekenis ervan is oneindig veel groter gebleken dan 
wat er feitelijk geschiedde. [ .. . ] 
Meerdere gebeurtenissen maken duidelijk dat ondernemen tevens 
een ethische component bevat. De combinatie 'Van ondernemen en 
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mensenrechten komt misschien wel het scherpst tot uitdrukking 
als het om menselijke uitbuiting gaat. Te denken valt dan met 
name aan de kinderarbeid. Of je hoeft alleen maar te kijken naar 
de rampzalige ontwikkelingen in het Zuidoost-Aziatische of het 
Amazonegebied, om te zien hoezeer de zaak van het milieu en de 
kwestie van de mensenrechten met elkaar samenhangen. Dan 
gaat het niet alléén om de arbeidsomstandigheden, of om de le
vensvoorwaarden van de lokale bevolking, maar in feite om de 
wereldgemeenschap in het algemeen. 
De duurzame medaille kent een andere zijde die altijd mede 
ethisch en moreel getint is. Dat laat ook zien dat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen niet iets is voor één onderneming, noch 
eenzijdig als verantwoordelijkheid van de onderneming als zoda
nig kan worden beschouwd. Een maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kan niet zonder behoorlijk maatschappelijk geëxplici
teerde kaders. Als het duurzaam gestalte moet krijgen, dan zal het 
van nadere democratische en juridische vormen moeten worden 
voorzien. [ ... ] 

People, planet en profits 

Je zou het hele historisch proces waarover we hier spreken ook 
kunnen aanduiden als een proces van maatschappijvorming waar
van de vermaatschappelijking van de onderneming onderdeel uit
maakt. [ ... ] Drijvende kracht achter dit hele proces is zonder twij
fel het samengaan van drie processen. [ ... ] De veelbesproken indi
vidualisering is de gangmaker van een versneld proces van eman
cipatie. Technologisering heeft de mogelijkheid gebracht van ver-

binding van uiteenlopende activiteiten en maatschappelijke sfe
ren. Mondialisering tenslotte heeft de schaal en daarmee de ver
houding tussen tijd en plaats herzien. [ .. . ] In dat licht kon 
Staatsecretaris Gerrit Ybema dan ook opmerken dat 'een bedrijf 
dat maatschappelijk onderneemt, rekening houdt met de belan
gen van mens, milieu en maatschappij (. .. ) Een bedrijf neemt dan 
een zichtbare rol in de maatschappij op zich die verder gaat dan 
de core business en dan waartoe de wet verplicht, en die leidt tot 
toegevoegde waarde voor het bedrijf en de maatschappij.' 
[ ... ] Ondernemen is méér is dan het streven naar een zo groot 
mogelijke winst. Natuurlijk, de strijd om de marktpositie moet 
gevoerd en aandeelhouders willen boter bij de vis, maar de onder
neming is ook actor in de samenleving. [ .. . l De vereiste van soci
aal beleid vormt daarvan al decennialang de bedrijfsinterne uit
drukking. In dat opzicht is 'maatschappelijk ondernemerschap' al 
veel langer een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. En de 
laatste jaren komt daar voor met name de grote bedrijven ook de 
bedrijfsinterne milieuzorg bij. Daarmee heeft de bedrijfsvoering 
definitief een bredere basis gekregen dan de economisch-strategi
sche. [ .. . ] 
People, planet en profits - het zijn deze langzamerhand overbe
kende drie P's die voor het bedrijfsleven de doorslag zullen gaan 
geven. En het zijn tegelijk ook deze drie factoren die de 'triple bot
tom line' voor de onderneming in de 21e eeuw zullen gaan bepa
len. [ ... l Het zal er voor de onderneming dan ook om gaan de zorg 
voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling om te zetten 
in een concurrentievoordeel - of in elk geval om het voorkomen 
van een toenemend concurrentienadeel in deze .• 
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Betrokken ondernemerschap, over 
de betekenis van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

Alexander Rlnnooy Kan, Gerard Schouwen Christiaan de Vries 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is hard op weg een 
markteigenschap te worden. De tegenwoordige markt is stijlgevoelig 
en werkt met verleiding. Dan wordt de stijl van ondernemen vanzelf 
belangrijk. 
In de nieuwe economie hebben de oude conflictmatige verhoudingen 
plaatsgemaakt voor betrekkingen van wederzijdse afhankelijkheid. 
'lUssen leiding en werknemers, maar vooral ook tussen bedrijf en 
omgeving. Draagvlak wordt steeds belangrijker en daarmee de aan
dacht voor de sociale en duurzame aspecten. Ondernemen is daarmee 
meer dan ooit een gezamenlijk leerproces . 
Dit boekje gaat over het curriculum van het verantwoord ondernemen, 
dat in het denken van D66 een voorname plaats inneemt. 

Sociaal-Liberale Perspectieven zijn schetsen die het sociaal-liberale 
denken voeden. 

Prijs f 15,-- excl. portokosten. 
U kunt dit boekje bestellen bij de SWB, tel. (070) 356 60 41, fax (070) 
3641917, of per e-mail swb®d66.nl 
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