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Duurzame netwerken

dr. Marco de Witte

T 
Tijdens col leges over duurzaam-
heid en maatschappelijk verant-
woord ondernemen (mvo) laat 

ik graag de f i lmposter zien van The Ter-
minator: Arnold Schwarzenegger a ls ha lf 
mens, ha lf robot met een gigantisch wapen 
in zijn hand. Nu is diezelfde Schwarzeneg-
ger gouverneur van Cali forniё en een van 
de grootste pleitbezorgers van mvo. ‘High 
milage’ auto’s ,  een Amerikaanse term 
voor auto’s die veel co2 uitstoten, komen 
Cali forniё niet meer in. Toen Schwarzeneg-
ger die maatregel nam, verk laarde iedereen 
hem voor gek. ‘Hoe kun je nu eenzijdig, a ls 
staat ,  de automobiel industrie eisen opleg-
gen’,  hoonden zijn tegenstanders. Maar de 
Terminator kreeg gel ijk . Autoproducenten 
kunnen zich niet veroorloven om geen au-
to’s te verkopen in Cali forniё. Bovendien is 
het een kwest ie van t ijd voordat dezelfde 
maatregel overa l wordt ingevoerd, redene-
ren de producenten. Dus zijn ze op grote 
schaa l high milage-auto’s gaan produceren. 
Schwarzenegger zet te het systeem op het 
verkeerde been en maakte het verschi l .

Mede dankzij mensen a ls Schwarzenegger, 
Al Gore en Bi l l  Clinton is het k l imaatdebat 
doorgedrongen tot het bedrijfsleven. He-
laas zijn er nog veel misvatt ingen over wat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
precies is .  Om een veelgehoorde misvatt ing 
uit de weg te ruimten: het is géén l iefda-
digheid. Op een duurzame manier waarde 
creëren voor je stakeholders en daar ook 
nog eens geld aan verdienen, dáár draait 

het om. 

Samen met TSM, ABK (Algemene Bedrijfs-
kunde Nijmegen) en Jan Jonker heb ik de 
website ‘mvo-opleidingen.nl ’  opgezet.  Op 
deze porta l brengen we het aanbod van 
TSM en ABK samen. Het uitgangspunt 
van de opleidingen is dat mvo een busi-
ness strategie is .  Duurzaam ondernemen 
is a l lang geen vrijbl ijvende keuze meer. Er 
is een inst itut ionele verandering gaande 
in de wereld. Daarbij staat de l icense to 
operate van bedrijven ter discussie.  Mag 
je werken op een manier die schadelijk is 
voor mil ieu en samenleving?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
betekent op een andere manier organise-
ren. Mvo is niet los te zien van het wer-
ken in netwerken. Wat wij in Nederland 
ondernemen beïnvloedt gebeurtenissen in 
Mexico en India en v ice versa. Je bent niet 
a l leen onderdeel van een bedrijf,  maar 
ook van een netwerk dat steeds globa ler 
wordt. Organisat ies ‘externa liseren’,  heet 
dat in jargon. Ze zijn niet meer af te bake-
nen door er een cirkel omheen te trek ken. 
Bedrijven hebben verstrek kende (globa le) 
relat ies. 

Die relat ies moet je organiseren. De grote 
vraag is hoe je dat doet in een keten zon-
der ‘sterren en strepen’.  Mult inat ionale 
reuzen a ls IBM, Nike, Del l  en Adidas kun-
nen hun macht gebruiken om de keten te 
regisseren en duurzaamheid in de keten 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet uit 
liefdadigheid. Het is pure noodzaak. Maar hoe doe je het?
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Bovenal:  bedenk welke competenties je 
nodig hebt om succesvol te zijn in duur-
zaam bouwen. Bijvoorbeeld meer kennis 
over duurzame juridische contractvormen 
die het werken in ketens vergemak kelij-
ken. Een andere belangrijke competentie 
is de vaardigheid om duurzame relat ies op 
te bouwen. Hoe ontwik kel je relat ies tus-
sen bedrijven en met welke bedrijven ga je 
een relat ie aan?

Het voorbeeld van Strukton is relat ief 
simpel.  Het gaat om samenwerking tussen 
werkmaatschappijen binnen een holding. 
Bij  samenwerking van verschi l lende be-
drijven binnen een netwerk wordt het a l 
ingewik kelder. Gerrit Witzel kan voor zijn 
organisat ie het verschi l maken. Maar a ls 
hij  de enige is die er zo over denkt heef t 
het geen zin. Ceo’s van andere bouwbe-
drijven moeten ook doordrongen worden 
van de noodzaak van mvo.

Het duurzaamheidsvraagstuk zit niet in 
bedrijven, maar tussen bedrijven. 

Het gaat niet a l leen over organisat ieveran-
dering, maar over een inst itut ioneel veld 
dat moet veranderen. Dat heef t ook conse-
quenties voor de wetgeving en contractvor-
men. Geluk kig is er een branchevereniging 
die het thema bespreekbaar kan maken. 
Maar zelfs dat is onvoldoende. Duurzaam 
en maatschappelijk verantwoord onderne-
men is een Europese aangelegenheid. Wie 
zet het probleem in Europa op de agenda? 
Misschien moeten we op zoek naar onze 
eigen Terminator. 

a f te dwingen. Die bedrijven worden zwaar 
getrof fen a ls bekend wordt dat in hun Chi-
nese workshops arbeiders worden uitgebuit . 
Ze stel len daarom strenge voorwaarden aan 
hun toeleveranciers.

Bouwbedrijven hebben het moei l ijker. Ook 
in de bouw wordt steeds meer in netwerken 
samengewerkt, maar meesta l is er niet één 
regisserende part ij.  Als een aanta l part ijen 
in pps-verband samen een Vinex-locat ie 
bouw t, is van een hiërarchie geen sprake. 
Dat betekent dat moet worden samenge-
werkt.  Strukton-baas Gerrit Witzel legde 
aan de hand van een eenvoudig voorbeeld 
uit hoe last ig dat kan zijn. ‘Gezien het mvo-
debat zijn wij gedwongen om na te denken 
over de tota l cost of ownership’ a ls we een 
project neerzetten, stelde Witzel.  ‘We weten 
dat vanuit de onderhoud- en beheergedach-
te eisen worden gesteld aan de bouw en aan 
het ontwerp. Een hangtoi let maakt mak ke-
l ijker schoon dan een staande pot. Maar de 
werkmaatschappij die verantwoordelijk is 
voor het plaatsen van de potten k iest toch 
voor een staande pot, want die is goedko-
per. De manager van die werkmaatschap-
pij weet dat hij  aan het eind van het jaar 
wordt afgerekend op zijn resultaten, niet op 
zijn duurzame werkwijze. We zul len dus het 
duurzaamheidsvraagstuk bij  a l le part ijen 
moeten neerleggen.’

Witzel kan bij  Strukton het verschi l maken 
door de bedrijfsprestat ies te def iniëren in 
termen van duurzaamheid, en door dat te 
doen op een manier die aansluit bij  de be-
lev ing van de medewerkers. Die gaan pas 
serieus nadenken over mvo zodra ze het 
probleem snappen. Veranker het duurzame 
denken in het bedrijf  door trainingen en 
publicat ies.  Ontwerp systemen en structu-
ren die het gewenste bedrag bevorderen. 


