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THEMA 

Maatschappelijk ondernemen 
.f(/II !'all Walsem is lid ('(til de 71i'(!/'de Ka
mer ('oor D66, Hij /zoudt zich onder meer 
bezig met econonllsrhe zallen, 

I s maab;chappelijk ondernemen een 
modegril of is het structureel en 
waardevol? Onmiskenbaar is het be

grip 'maatschappelijk ondernemen' een be
trekkelijk nieuw verschijnsel. Tol nu toe 
werd er zo ongeve r onder verslaan ('('n 
aantal llctivitl,jten die buiten de directe 
~fel'r van l'en bedrijf lagen en die zich hel 
h lp Iiden om 'chrijven al: 'vrijbIijvt'nd en 
charitatief, 
Toch dnngt zich hoc langer hoe meer het 
In', t'f op dal hrl fenomeen besli:t nil'l loutpr 
chantallCf is of filantropisch, maur dat 
mnalschappelijke belrokk(,lllwid van on
dl'1111'l11ingen bij hun omgeving ook tl'n goe
de koml uan de onderneming zelf, De ('en
ent winlig, tr eeuw zal nog m('er kriti 'ch!' en 
mondig<.> burger.' voortbrengen dun nu al 
het geval i . Werknemerl'l zullen naast een 
g(K'd . alm';s (Jok maab;chappeliJke erken
mng van de producten van hun Ilt'dlijfwil
Ic n 2i 'n en daarnaa,;l zullen consul11 nlen 
t(>ed~ nwer invlol'd krijgen op dr wijze van 

prooUl'eren en opereren vun ern onderne
ming, Bekend voorbeeld is nntuurlijk Shell 
Ol I de Brentspar, 

D6 dil'nt zich in te zl'lt('n - en dod dal ook 
- voor n wrdcre ontwikkl'ling van maat
rh lppelijk ondernemen, HlPrhij zal onder-
heid gl'maakt wurdl'n tu sen intt'rnalin

nal en lokal!' ondernemingen 
Zoal lilatsl'cn·tHri (jen;1 Yhema in zijn 
not vnn 16 april j.I. al aangaf, zullen dl' 
\\ ardc'n rn nurmen VlUl Ondl'!lWnll'n in in-

malionanI wrhand \'a tgel gd moeten 
word n. 'I'i. d('nken vuIL hit'rbij U/lil or 'ani-

til I dl' Internationall' rbcid orga-
ni tie (\'our wat betref1 nrI)('id. norml n), d 
Wer ld 11 nd I U'gullI atil vuor wat he
tr n mili 11 en nll'n enrt rh ten J, lIluar {Klk 
rn mI hi n \Vl'l nHdl1lkkelÏjker de Vere
ni d • 'uti 1 en dl' Orgu1lI ahc voor El'Onn
mI h lil nwerkl/lg en Ontwikhling, Er 
zou n I1ll'mational' gedrag ('odc nnlwik
kid moeten \\Brdl'n - I'n • 'cdrrInnd zou 
hi rh t initiatleftoc kunnrn lwmen - \\aar-

n mullin lional zich lOC' en, 

Ook voor Nederland zou zo'n gedragscode 
voor bedrijven een steun en stimulans kun
nen zijn. De conCrete invulling i niet een
voudig, maar de bereidheid van bedrijven, 
en zeker grote bedlijven, is hiervoor wel 
aanwezig. De D66-fractie pleit in dit ver
band ook voor een verslagleggings- C.q. rap
portageplicht in de jaarreklming. In het 
jaarverslag zou een apart hoofdsluk 'maat
schapprlijk ondernemen' opgenomen kun
nen worden. 

nen voor hun directe omge\;ng veel doen. 
Hel is meer en meer van belang dal werk
nemers tl'Ots zijn op hun bedrijf en er daar
om willen werken. Het (goede) imago van 
een bedrijf straalt ook af op zijn werkne
mers en zijn producten, die door (kritische) 
consumenten graag gekocht worden. Men 
kan gerust slellen dat het ook in het belang 
van de onderneming zclfi om te investeren 
in haar naaste omgeving. Het is eigenlijk 
een niruw soort public-relation 'beleid: men 

\\.'I'kllf'IlWI" hij PltiliJ" ~I'\I'II :u'Jr h'idilll! 111111 dl' Jlrl14Ju ... ic', 

lIil'l' ,,11/,111'11 ciC' IUlll~lp JI,·(){hll'ill'/o.(f'~C'\ 1'11' \ 1111 JlI'f'ldllllizl'lI IW'I,,'ul.I'II. 

De overheid h('eft e('n voorbeeldfunctie, 
Daal' waar zij (groollaandeelhouder IS, kan 
zij initiatieven ('n verantwoording \'ragen, 
zoals bijvoorbeeld hij dt' KPN, Bij aanbe~le
ding en hl'[ g '\'en van exporlvergunningen 
zou het g drng van ondernemingen mceg -
wogrn mogen worden door de o\'l'r!wid. Dit 
mag echt('r niet in bureaucratie ontaarden. 
Vlij willigt' mrdewerking zal ht'l he te re 'ul
Utat goven - en dan rover hrn Ik niet p : i
mi. ti~ch ge. lemd. 
(;elukkig houdt ook hl,t Europee~ Parle-
1ll('llt zich ],(,zlg met manu;chllppelijk on
dt'memen: 11(>1 h('[,(l du~ (>I'n breed podium. 

onder cheidt zich van de concurrentie; trekt 
makkelijker de gemotiveerdere werkne
mers aan; voorkomt verdere regelgeving 
door de overheid (bureaucratie). Kortom, 
l' 'n bpter imago bet('kent een grotere omzei 
en du . Ct'n bl'IPT n'!'ultaal. 

~Iaatschappelijk ondernemen moet ewn
wicht brengen tussen de traditionele clite
ria van ondernemen (winst) en maatschap
pelijke dOl'len l('J1pinde de relatie tussen 
bedrijf, klanten en werknemer: te verbete
ren. 
Er valt uiteraard nog heel wat te doen, 
malll' D66 gelooflerin en zal verdere iniha
ti(>\,en helpen ontwikkelen en zal hrt gt'
duchtegul'd vun maat chappelijk (jnd('rne-

Lokale en regionale ondl'rnemingen kun- men uitdragl'n, • 
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