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Duurzame ambitie bij 8 van de 10 bedrijven
Acht van de tien Nederlandse bedrijven vindt dat zij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben op het gebied van mens, maatschappij en milieu. Zes van de tien
bedrijven vindt dat ze nu al een belangrijke duurzame bijdrage leveren. Een grote meerderheid
vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid.
Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van MVO Nederland onder 462
bedrijven*. Het bedrijfsleven wil haar bedrijfsvoering de komende jaren verduurzamen. Ook
wil een ruime meerderheid van de bedrijven (63%) dat er een nationale duurzaamheidsambitie
komt. MVO Nederland is blij met de groene en sociale ambities van het bedrijfsleven en heeft
de handschoen opgepakt. Samen met vooruitstrevende bedrijven is gewerkt aan "Ambitie 2020"
dat MVO Nederland op 30 januari presenteert en lanceert met een online platform. Koning
Willem-Alexander zal hiervoor de aftrap geven tijdens het Nieuwjaarsevent.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel bedrijven ook persoonlijke hoge ambities hebben. Zo wil
Grand Catering onder het motto ‘don’t spoil the party - alles op het bord, niets in de bak’ haar
relaties helpen om voedselverspilling geheel te reduceren. En wil ASN Bank in 2030 naar een
volledig klimaatneutrale beleggingsportefeuille.
Urgentie tot verduurzamen
De urgentie tot het verduurzamen van onze economie wordt iedere dag groter. Het verbruik van
grondstoffen, energie en water en de uitstoot van schadelijke stoffen staan in geen verhouding tot
wat de aarde kan dragen. Daarnaast voelen zowel mondiaal als nationaal veel mensen zich buiten
gesloten. Wereldwijde bevolkingsgroei, armoede en de afname van biodiversiteit zijn vraagstukken
waarvoor we dringend oplossingen moeten vinden. MVO Nederland gelooft in de kracht van
bedrijven om bij te dragen aan een betere wereld. Steeds duidelijker wordt dat de omslag naar een
groene en sociale economie voor bedrijven en investeerders allerlei kansen biedt. "Wie nu
investeert in een duurzame en sociale toekomst, plukt daar op korte en op lange termijn de
vruchten van", aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland. "Bedrijven die de
omslag maken zijn zuiniger met dure grondstoffen, innoveren meer, zijn socialer en hebben
betrokken medewerkers. Dat maakt hen sterker en slagvaardiger".
Wereldvoorbeeld
Nederland heeft de potentie om wereldvoorbeeld te zijn van hoe het duurzamer en socialer kan.
Daarvoor moet op onderdelen nog wel veel gebeuren. Hoopgevend is dat uit onderzoek onder de
achterban van MVO Nederland blijkt dat 80% van de ondervraagde bedrijven vindt dat het
Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid.

----Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u bellen met: Willem Lageweg, directeur-bestuurder MVO Nederland,
06-512 94 777.
MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande
stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen
veranderen’ is het motto van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het
Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en
duurzaamheid. In 2014 bestaat MVO Nederland 10 jaar. In die tijd is de organisatie uitgegroeid tot
hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben
meer dan 2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Elke
maand komen daar tientallen partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren
van MKB tot multinationals. MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers,
praktijkvoorbeelden, trainingen, branchespecifieke of themagerelateerde netwerken en concrete
veranderprogramma’s. De activiteiten van MVO Nederland worden projectmatig gefinancierd door
zowel de aangesloten bedrijven en organisaties als overheden. www.mvonederland.nl
* onderzoek is uitgevoerd onder 462 bedrijven (272 bedrijven die zijn aangesloten bij MVO
Nederland en 190 andere bedrijven).

