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Een geschiedenis van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een onderneming? 

 

Onderstaand overzicht van een geschiedenis van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is afkomstig uit hoofdstuk 2 van de scriptie van Roel Remkes met de titel: 

“Het meten van de performance van een onderneming op de financieel-economische 

dimensie van maatschappelijk verantwoord ondernemen” uit 2002.  

 

De geschiedenis die wordt beschreven loopt vanaf het einde van de 18e eeuw tot en met 

het begin van de 21e eeuw. 

 

Inleiding 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geen nieuwe 

verschijnselen. In verschillende verschijningsvormen wordt er al sinds de achttiende eeuw 

over sociale en ecologische problemen en verantwoordelijkheden gedacht en gesproken. 

In dit stuk wordt deze geschiedenis chronologisch beschreven. 

 

In het bijzonder is er aandacht voor de rol van het heersende economische paradigma, 

maximalisatie van winst en aandeelhouderswaarde, op duurzaamheid en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Is het namelijk niet zo dat het (neo-) klassieke denken iedere 

verantwoordelijkheid voor iets anders dan het nastreven van winst en de belangen van de 

aandeelhouders, ontkent?  

 

Bijten de duurzaamheid en winst maken elkaar of kunnen zij, misschien in een ander 

systeem, elkaar aanvullen? Is duurzaamheid inmiddels een voorwaarde voor continuïteit? 

En dus in het belang van de aandeelhouders? We zullen zien dat wij van winst naar waarde 

gaan en ondernemingen spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzaam systeem. 

 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:  

o Sociale en ecologische bezorgdheid vanaf het einde van de 18e eeuw 

o De gevolgen van explosieve groei 

o De problemen worden op macroniveau opgepakt 

o Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

o Maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit het (neo-) klassieke perspectief 

o Motieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 



Een geschiedenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen – © Roel Remkes 2018 2 

o Waarde creatie op drie dimensies 

 

Naast een chronologische beschrijving van de ontwikkeling van duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, geeft de tekst ook een goed beeld van de 

belangrijkste initiators, schrijvers, organisaties en beïnvloeders van dit thema. 

 

Sociale en ecologische bezorgdheid vanaf het einde van de 18e eeuw 

De bezorgdheid over de invloed van de aanwezigheid van de mens op de aarde en het 

streven naar de behoeftebevrediging van de mens gaat terug tot de achttiende eeuw. 

Malthus spreekt in 1798 zijn zorgen al uit over de beschikbaarheid van land, dat 

beperkingen oplegt aan de productie van voedsel en dus ook aan de groei van de 

wereldbevolking (Neumayer,1999). In die tijd groeide volgens Malthus de bevolking 

meetkundig1 en de voedselproductie rekenkundig2. Dit zou betekenen dat er op een 

bepaald moment niet voldoende voedsel geproduceerd zou kunnen worden om alle mensen 

van voldoende eten te voorzien. Deze schaarste aan middelen zou leiden tot een plotselinge 

en scherpe daling van de wereldbevolking. Ook Jevons zag de schaarste van middelen als 

een bedreiging voor de mens (Neumayer,1999). Hij waarschuwde in 1865 voor het 

uitgeput raken van de voorraad kolen als bron voor het opwekken van elektriciteit. 

Engeland was in die tijd, door de industriële revolutie, voor de productie van goederen 

afhankelijk geworden van elektriciteit en dus van kolen. Een tekort aan kolen zou 

desastreuze gevolgen hebben voor de Engelse economie en dus ook voor de mensen3. 

 

Inmiddels weten we dat Malthus en Jevons het mis hebben gehad. De schaarse middelen 

waarover wordt gesproken, bleken minder schaars te zijn dan door hen werd aangenomen. 

Ook hebben (technologische) ontwikkelingen ertoe bijgedragen dat er meer 

landbouwgrond is bijgekomen en kan er meer voedsel op dezelfde hoeveelheid grond 

worden verbouwd. Het dreigende energieprobleem is opgelost doordat er betere exploratie 

methoden werden ontwikkeld, zodat er meer kolen zijn gevonden. Daarnaast zijn er 

vervangende energiebronnen gekomen, zoals olie. Malthus en Jevons hebben dus in 

zoverre ongelijk dat zolang de ontwikkelingen voor blijven lopen op het gebruik van 

schaarse middelen er altijd een oplossing wordt gevonden voordat het probleem van de 

schaarste ook daadwerkelijke gevolgen heeft voor de mens (Neumayer,1999). We zullen 

zien dat de schaarste van middelen in de twintigste eeuw opnieuw een bron van zorgen is.  

 

                                           
1 Meetkundig betekent dat de verandering plaatsvindt met gelijke verhouding tussen twee op een volgende 

waarden. 
2 Rekenkundig betekent dat de verandering plaatsvindt met een gelijk verschil tussen twee op een volgende 

waarden. 
3 Deze redenering van schaarse middelen is een puur klassiek economische uitgangspunt (Neumayer, 1999). 
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De industriële revolutie heeft ook nog twee andere gevolgen gehad. Het heeft grote invloed 

gehad op het sociale systeem en het milieu. De gevolgen voor het sociale systeem waren 

direct merkbaar met de opkomst van de industrialisatie. De industriële revolutie heeft 

plaatsgevonden tussen 1750 en 1870 en is begonnen in Groot-Brittannië. In Nederland 

heeft de industriële revolutie pas omstreeks 1850 plaatsgevonden. ‘Men kan de industriële 

revolutie omschrijven als de economische transformatie ten gevolge van het zo vergaand 

toepassen van techniek, dat in zekere zin techniek niet langer het hulpmiddel is van de 

ambachtsman, maar de mens bediende van de techniek wordt’ (Kimman, 1989). Deze 

veranderingen in de productie van goederen heeft een proces van fundamentele sociale 

veranderingen in gang gezet (Kimman, 1989). Bestaande sociale netwerken, zoals familie, 

kerk en buurt werden opgebroken en de arbeidsomstandigheden waren in veel bedrijven 

mensonterend en gevaarlijk (SER, 2000). Er ontstond verstedelijking, omdat het werk nu 

in fabrieken werd gedaan die in steden stonden (Kimman, 1989). De werkdagen waren 

lang en kinderarbeid was niet vreemd. In reactie op deze sociale problemen ontstonden 

vakbonden voor werknemers en er kwam wetgeving die de werknemers moest 

beschermen. Bekende wetten zijn de Arbeidswet van 1874, die gericht was op de 

gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers in de fabrieken en de Ongevallenwet 

van 1901 (SER, 2000). Onder een aantal ondernemingen ontstond ook een mate van 

sociale verantwoordelijkheid ten opzicht van de werknemers. Dit uitte zich in het oprichten 

van zieken- en spaarfondsen. De motieven die hieraan ten grondslag lagen waren: angst 

voor arbeidsonrust en maatschappelijke radicalisering; het streven de vakbeweging buiten 

de poort te houden; maar ook het plichtbesef van de ondernemers en het behoudt van 

goede werkkrachten (SER, 2000).  

 

Met de industrialisatie ontstonden in eerste instantie alleen sociale problemen. Maar de 

gevolgen van de industriële revolutie reiken verder. De invloed die de industrialisatie heeft 

gehad op het milieu kwam pas veel later, in de twintigste eeuw, aan het licht. De volgende 

paragraaf zal hier verder op in gaan. 

 

De gevolgen van explosieve groei 

Milieuproblematiek 

De industriële revolutie heeft de productie en consumptie van goederen enorm doen 

toenemen. De wereldbevolking groeide explosief, en de vraag naar goederen steeg 

daarmee ook tot ongekende hoogte. Deze explosieve groei van de productie en consumptie 

van goederen heeft bijgedragen aan de verhoging van de welvaart en het welzijn van 

mensen. Mede door de in de vorige paragraaf genoemde ontwikkelingen, opkomst van de 

vakbonden, sociale wetgeving en sociale verantwoordelijkheid van ondernemers, is ook op 
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het sociale vlak vooruitgang geboekt. Maar na een aantal decennia bleek dat de groei 

onverwachte gevolgen had voor het milieu. Deze gevolgen werden pas in de twintigste 

eeuw zichtbaar en meetbaar. 

 

In de jaren zestig werden voor het eerst kanttekeningen geplaatst bij de gevolgen van de 

industrialisatie voor het milieu. De grote groei van de economie en de wereldbevolking 

heeft voor veel druk op de natuurlijke bronnen van de aarde en het milieu gezorgd. Carson 

(1962) benadrukt in haar boek ‘Silent Spring’ de neveneffecten die de grootschalige 

productie van goederen met zich meebrengt. Met name de productie en het gebruik van 

pesticiden en andere chemicaliën, om gewassen te beschermen tegen ziektes en 

ongedierte, toont volgens haar aan dat de mens en de aarde niet onkwetsbaar zijn. De 

invloed van de mens op de aarde en het milieu is groot en de gevolgen zijn pas na lange 

tijd merkbaar. 

 

De bezorgdheid over de versnellende industrialisatie en de gevolgen die dat heeft voor het 

milieu, vormen de directe aanleiding voor het huidige denken over duurzame ontwikkeling 

en duurzaamheid. Op steeds grotere schaal worden de milieuproblemen als een serieuze 

bedreiging voor de mens gezien. De aarde en het milieu stellen grenzen aan de groei. 

 

Grenzen aan de groei 4 

De Club van Rome, opgericht in 1968, is een internationale denktank bestaande uit mensen 

afkomstig uit verschillende landen met verschillende achtergronden, die zich zorgen maken 

over de huidige en toekomstige positie van de mens. De leden van de Club van Rome 

deelden de overtuiging dat de problemen waarmee de mensheid werd geconfronteerd van 

een dergelijke complexiteit waren, dat de traditionele instituten niet langer in staat zouden 

zijn er mee om te gaan. De problemen hadden vooral betrekking op de vervuiling van het 

milieu, de explosieve groei van de wereldbevolking, en economische stagnatie. Om inzicht 

te krijgen in deze complexe problemen, is een onderzoek uitgevoerd, genaamd: ‘The 

Project on the Predicament of Mankind’, ofwel het project over de toestand van de 

mensheid. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in ‘The Limits to Growth’ 

(Meadows et al., 1972).  

 

In het project, zijn vijf trends onderzocht die de bezorgdheid ten aanzien van de 

ontwikkelingen in de wereld weerspiegelen. De vijf trends zijn: versnellende 

industrialisatie, snelle groei van de wereldbevolking, ondervoeding, uitputting van niet-

vervangbare natuurlijke hulpbronnen en de achteruitgang van het milieu. Deze problemen 

                                           
4 Deze paragraaf is gebaseerd op Meadows et al. (1972) 
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worden gekenmerkt door een grote mate van onderlinge afhankelijkheid, wat wil zeggen 

dat de problemen niet los van elkaar kunnen worden gezien en ze elkaar beïnvloeden 

(versterken). Uit het onderzoek is gebleken dat als de ontwikkelingen op de vijf genoemde 

gebieden onverminderd voort gaan, de grenzen van de groei op de aarde ergens in de 

komende honderd jaar zullen worden bereikt. Dit zal zeer waarschijnlijk resulteren in een 

plotselinge en oncontroleerbare teruggang van de wereldbevolking en de industriële 

capaciteit. Volgens de leden van de Club van Rome is het mogelijk en noodzakelijk om 

deze trends van groei te veranderen en omstandigheden te creëren van ecologische en 

economische stabiliteit die sustainable5 is tot in de verre toekomst. 

 

De problemen worden op macroniveau opgepakt 

De WCED en het Brundtland rapport 

Evenals de voorspellingen die Malthus en Jevons hebben gedaan met betrekking tot het 

uitputten van natuurlijke bronnen, zijn ook de voorspellingen van de leden van de Club 

van Rome niet uitgekomen. De bezorgdheid die echter onder andere door Carson en de 

Club van Rome is geuit, is wel gedeeltelijk bewaarheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat de groei van de wereldbevolking, de industrialisatie, de vervuiling, de 

uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de hiermee samenhangende problemen, een 

bedreiging vormen voor de aarde en het leven op aarde (WCED, 1987). Tevens is 

vastgesteld dat het geen lokaal probleem is, maar een probleem dat de gehele wereld 

omvat. Als er nu geen actie wordt ondernomen om deze ontwikkelingen een halt toe te 

roepen heeft dat grote gevolgen voor de huidige en toekomstige generaties (WCED, 1987). 

Alleen niet in de mate waarin de Club van Rome heeft voorspeld. 

 

De bewustwording van deze ontwikkelingen hebben de Verenigde Naties er toe gezet de 

problemen op supranationaal niveau op te pakken. In 1983 is daarom de World 

Commission on Environment and Development (WCED) opgericht. Dit is een onafhankelijke 

organisatie die als doel heeft om de kritieke toestand van het milieu en de 

ontwikkelingsproblemen te onderzoeken en realistische oplossingen aan te dragen (WCED, 

1987). Een belangrijke bijdrage van deze commissie is de publicatie van het boek ‘Our 

Common Future’ (WCED, 1987), beter bekent als ‘The Brundtland Report’. Met de 

oprichting van de WCED en de verschijning van het Brundtland rapport, zijn de 

economische en ecologische problemen op de internationale politieke agenda 

terechtgekomen.  

 

                                           
5 Sustainable betekent houdbaar of duurzaam, wat wil zeggen dat het bestemd is om te duren. 
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Sustainable development 

In het Brundtland rapport wordt het streven naar sustainable development, duurzame 

ontwikkeling, aangedragen als oplossing voor de problemen. Duurzame ontwikkeling is 

door de WCED als volgt gedefinieerd: 

 

‘Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs.’ 

(WCED, 1987: 43) 

 

Duurzame ontwikkeling houdt in dat de huidige activiteiten van de mens om zijn behoeften 

te bevredigen, geen belemmering mogen vormen voor mensen in de toekomst om hun 

eigen behoeften te kunnen bevredigen. Deze definitie van duurzame ontwikkeling geeft de 

werkbare gedachte weer, dat het handelen van nu gevolgen heeft voor de mogelijkheden 

om te handelen voor toekomstige generaties en dat wij rekening moeten houden met dit 

lange termijn effect. Het streven naar duurzame ontwikkeling is door veel nationale 

overheden overgenomen en een doel geworden in het beleid dat ze voeren6.  

 

Sustainability en ‘the triple bottom line’ van ondernemen 

Duurzame ontwikkeling heeft vooral betrekking op de economische en ecologische 

problemen van de wereld (WCED, 1987). Volgens Elkington (1997) bestaan de problemen 

in de wereld niet alleen uit een ecologische en een economische dimensie maar ook uit een 

sociale dimensie. Met name doelt hij hier op problemen aangaande schendingen van de 

mensenrechten, kinderarbeid en arbeidsvoorwaarden. Hij introduceert het concept 

sustainability7 waar alle drie de dimensies worden belicht: 

 

‘Sustainability is the principle of ensuring that our actions today do not limit the 

range of economic, social, and environmental options open to future generations.’ 

(Elkington, 1997: 20) 

 

Duurzaamheid houdt in, dat ons handelen van vandaag, geen belemmering mag vormen 

voor de mogelijkheden om te handelen, op economisch, sociaal en milieu gebied, voor 

toekomstige generaties. Elkington benadrukt hierbij de rol die de individuele 

ondernemingen volgens hem spelen in het streven naar duurzaamheid. Hij geeft hier twee 

redenen voor. Ten eerste ziet hij de ondernemingen als de grote veroorzakers van de 

sociale, ecologische en economische problemen waar de wereld zich mee geconfronteerd 

ziet. Zij kunnen met hen handelen de problemen voorkomen. Ten tweede zijn de 

                                           
6 Zie o.a. OECD (1999, 2001 en 2002) en SER (2001). 
7 Sustainability betekent duurzaamheid. 
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ondernemingen de enige organisaties die de middelen, de technologie, de wereldwijde 

reikwijdte en motivatie bezitten om duurzaamheid te kunnen bewerkstelligen (Elkington, 

1997). De economische, sociale en ecologische dimensies representeren wat hij noemt, 

‘the triple bottom line of business’. 

 

Dé bottom line is de laatste regel van een financieel overzicht, waar de winst of het verlies 

van een onderneming wordt weergegeven. Elkington gebruikt de bottom line als metafoor 

om te laten zien dat ondernemingen niet alleen afgerekend kunnen (moeten) worden op 

hun financiële prestaties, maar ook op hun sociale en ecologische prestaties. 

Ondernemingen hebben naast een financiële bottom line ook een sociale en een 

ecologische bottom line, een triple bottom line dus. Deze triple bottom line is beter bekend 

als de triple ‘p’ bottom line, waarbij de dimensies van duurzaamheid worden weergegeven 

door drie p’s, people (sociaal), planet (ecologisch) en profit (financieel) (SER, 2000). Voor 

ondernemingen betekent dit dat zij bij hun streven naar winst8 rekening moeten houden 

met de gevolgen die dit kan hebben voor mens en milieu. Ondernemingen hebben 

verantwoordelijkheden die verder reiken dan winst maken, zij hebben ook 

verantwoordelijkheden ten opzichte van de mensen en de wereld om hen heen. In de 

volgende paragraaf wordt toegelicht wat de drie p’s inhouden en hoe die in de onderneming 

moeten worden opgenomen om bij te dragen aan het streven naar duurzaamheid. 

 

De drie p’s van the triple bottom line 

People 

People vertegenwoordigt de sociale dimensie van de triple bottom line. In het SER-verslag 

‘De winst van waarden’ wordt de sociale dimensie als volgt beschreven: 

 

‘De zorg voor people is zowel intern (op het eigen personeel) als extern (op de samenleving 

daarbuiten) gericht. De sociale dimensie van maatschappelijk ondernemen begint met 

goede arbeidsverhoudingen en een stimulerend sociaal beleid dat ruimte biedt aan de 

inbreng en eigen verantwoordelijkheid van werknemers, de emplooibaarheid bevordert, 

ruimte biedt voor het combineren van arbeid- en zorgtaken en etnische minderheden in 

het arbeidsproces inschakelt. De sociale dimensie betreft niet alleen het werkklimaat 

binnen de poort maar ook de leefbaarheid buiten de poort, met inbegrip van het bijdragen 

aan de kwaliteit van de directe woon-, werk- en leefomgeving en het respecteren van 

mensenrechten en arbeidsnormen in andere landen. Van een sociaalbewust ondernemen 

kan worden gesproken wanneer de aandacht voor de sociale dimensie is geïntegreerd in 

                                           
8 Het begrip winst wordt hier gebruikt om aan te geven dat het belangrijkste en enige doel van een onderneming 

geld verdienen is. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat er gestreefd wordt naar ‘winst’, want er bestaan vele 

maatstaven om de financiële prestaties in uit te drukken. 
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de bedrijfsvoering en daarmee tot een (pro)actieve opstelling van de onderneming leidt. 

Daarbij hoort ook doorzichtigheid van ondernemershandelen’ (SER, 2000). 

 

Aandachtsgebieden van de sociale dimensie zijn: gezondheid en veiligheid op de werkplek, 

het ‘behouden’ van werknemers, arbeidsrechten, mensenrechten en lonen en 

arbeidsomstandigheden bij uitbestede activiteiten (Global Reporting Initiative, 2000). 

 

Planet 

Planet vertegenwoordigt de ecologisch dimensie van de triple bottom line. In het SER-

verslag wordt de ecologische dimensie als volgt beschreven: 

 

‘Planet houdt in dat de zorg voor de natuurlijke leefomgeving wordt geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering. Dat vraagt om een (pro-) actieve opstelling van bedrijven ten aanzien van 

milieuvraagstukken. Strategisch bedrijfsmilieumanagement omvat mede integraal 

ketenbeheer (of, wat ruimer bezien, eco-efficiency: het leveren van goederen en diensten 

die menselijke behoeften vervullen, bijdragen aan de kwaliteit van het leven en 

tegelijkertijd steeds minder beslag leggen op grondstoffen en de opnamecapaciteit van het 

ecologisch systeem). Belangrijke voorwaarden voor het succesvol doorvoeren van eco-

efficiënte verbeteringen door bedrijven zijn externe druk, de manoeuvreerruimte om te 

veranderen en de mogelijkheden om een competitief voordeel te behalen. De SER vindt 

dat het ondernemershandelen transparant moet zijn, zodat voor andere partijen inzichtelijk 

is op welke wijze een onderneming de milieubelasting tracht te minimaliseren’ (SER, 2000). 

 

Aandachtsgebieden van de ecologische dimensie zijn: de gevolgen van processen, 

producten en diensten voor lucht, water, bodem, biodiversiteit en de gezondheid (Global 

Reporting Initiative, 2000).  

 

Profit 

Profit vertegenwoordigt de economische dimensie van de triple bottom line. In het SER-

verslag wordt de economische dimensie als volgt beschreven: 

 

‘Profit betreft de waardeschepping door het voortbrengen van goederen en diensten en 

door het scheppen van werkgelegenheid en bronnen van inkomensverwerving. Winst 

vormt een uitdrukking van de maatschappelijke waardering voor de producten van de 

onderneming en voor de doelmatigheid waarmee productiefactoren worden ingezet. De 

gerichtheid op winst (op lange termijn) moet de financiële basis voor de continuïteit van 

de onderneming verschaffen. profit vormt daarmee basis en randvoorwaarde voor het goed 

vormgeven van de twee andere dimensies’ (SER, 2000). 
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Aandachtsgebieden van de economische dimensie zijn: de loonkosten, 

arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, kosten voor inhuur derden, uitgaven voor 

onderzoek en ontwikkeling en investeringen in opleidingen en andere vormen van human 

capital (Global Reporting Initiative, 2000).  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De triple bottom line voor ondernemen en het streven naar duurzame ontwikkeling zijn het 

uitgangspunt voor wat wij in Nederland maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn 

gaan noemen. In dit onderzoek zal een definitie worden gebruikt die is afgeleid van een 

advies, ‘De winst van waarden’ (SER, 2000), dat de Sociaal Economische Raad (SER) heeft 

uitgebracht over maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen benadrukt het streven van een onderneming 

naar waarde creatie op de lange termijn, waarbij naast de financiële prestaties ook de 

prestaties op de sociale en ecologische dimensie een belangrijke positie innemen. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen waarbij wordt uitgegaan van 

duurzaamheid. Dit impliceert dat ondernemingen bij het ontplooien van hun activiteiten er 

niet alleen meer op moeten letten dat ze winst genereren, maar dat ze bovenal, geen of 

zo min mogelijk schade toebrengen aan mens en milieu. De sociale en ecologische 

verantwoordelijkheden moeten in de bedrijfsvoering worden opgenomen. Een proactieve 

benadering. 

 

Tot nu toe zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen beschreven 

vanuit sociaal, ecologisch en economisch perspectief en zijn de ondernemingen als 

belangrijkste speler aangewezen. Het is daarom van belang om ook te kijken naar 

maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit het perspectief van de ondernemingen. 

Hiervoor zal het bedrijfskundig perspectief worden gebruikt. Vanuit het bedrijfskundig 

perspectief bezien kan maatschappelijk verantwoord ondernemen ook worden beschreven 

met behulp van het stakeholder9 model van ondernemen. De nadruk ligt dan vooral op de 

verantwoordelijkheden die ondernemingen hebben ten opzichte van de andere 

belanghebbenden dan de aandeelhouders (de Wit en Meyer, 1998). Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen houdt dan in dat ondernemingen in hun bedrijfsvoering niet 

alleen activiteiten moeten ontplooien die aandeelhouderswaarde creëren, maar ook 

activiteiten die waarde creëren voor de andere belanghebbenden van een onderneming. 

                                           
9 Een stakeholder is een belanghebbende van een onderneming. 
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Dit is in overeenstemming met de stakeholder benadering van ondernemen beschreven 

door Freeman en Reed (1983): ‘there are other groups to whom the corporation is 

responsible in addition to stockholders: those groups who have a stake in the actions of 

the corporation’. Het economische belang van de aandeelhouders is belangrijk, maar het 

streven naar maximalisatie hiervan wordt beperkt door de belangen van andere direct 

betrokkenen (Ansoff, 1965). Deze andere belanghebbenden kunnen als volgt worden 

gedefinieerd: 

 

‘Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organization’s objectives or who is affected by the achievement of an organization’s 

objectives. (Public interest groups, government agencies, trade associations, 

competitors, unions, as well as employees, customers segments, shareowners, and 

others are stakeholders, in this sense)’ (Freeman en Reed, 1983; Freeman, 1984). 

 

Ondernemingen hebben verantwoordelijkheden ten opzichte van die personen of groepen 

die invloed hebben op of beïnvloed worden door de activiteiten van een onderneming. De 

stakeholder benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt een 

benadering van ondernemen waarbij de (financieel-economische, sociale en ecologische) 

belangen van deze verschillende belanghebbenden tegen elkaar worden afgewogen.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit het (neo-) 

klassieke perspectief 

Het (neo-) klassieke model van de onderneming 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een tegenbeweging. Het keert zich tegen de, 

onder de ondernemingen heersende, (neo-) klassieke en daarvan afgeleide perspectieven 

van ondernemen, zoals het shareholder value perspectief. Om een beeld te krijgen waar 

tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen een tegenbeweging is, zullen de 

uitgangspunten van de (neo-) klassieke benadering van ondernemen worden besproken. 

 

De uitgangspunten van de (neo-) klassieke benadering van ondernemen kunnen als volgt 

worden omschreven: 

‘In het klassieke model van de onderneming streeft de ondernemer naar 

winstmaximalisatie. In de winst komt tot uiting dat de waarde van de productie voor 

de samenleving hoger is geweest dan de offers die ervoor moesten worden 

gebracht. In deze gedachtegang vertegenwoordigt de prijs die de consument bereid 

is te betalen het totale maatschappelijke nut van het product, terwijl de beloning 

voor de productiefactoren de totale maatschappelijke offers afdekken (afgezien van 
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een eventueel consumenten- of productensurplus). Het opvoeren van de marge 

tussen kosten en opbrengsten impliceert dus een verhoging van het netto 

maatschappelijk nut van de productie’ (Schreuder, 1981). 

 

Deze benadering van ondernemen is afgeleid van de klassieke economische theorie. Eén 

van de grondleggers van de klassieke economische theorie is Adam Smith. ‘Voor Adam 

Smith is de maatschappelijke orde het resultaat van een natuurlijk afstemmingsproces dat 

hij aanduidt met de term “the invisible hand”’ (Wempe en Melis, 1995). Door het eigen 

belang na te streven wordt het algemene belang effectiever behartigd dan door het bewust 

nastreven van het algemeen belang. Het is the invisible hand die ervoor zorgt dat het 

behartigen van de eigen belangen door iedereen, bijdraagt aan het algemeen belang. Het 

streven door ondernemingen naar winstmaximalisatie uit puur uit eigenbelang is volgens 

deze redenatie dus in het belang van de gehele maatschappij.  

 

Een benadering van ondernemen die is afgeleid van het (neo-) klassieke economische 

denken is de shareholder value benadering van ondernemen. Ondernemingen in de 

Verenigde Staten en Europa laten zich sinds de jaren tachtig bij hun bedrijfsvoering vooral 

leiden door de principes van de shareholder value benadering (Moerland, 1998). De 

shareholder value benadering zegt dat de aandeelhouders de eigenaren van de 

onderneming zijn en dat de onderneming (de managers) activiteiten moeten ontplooien 

die in het belang zijn van deze aandeelhouders (Rappaport, 1986, 1998). Dit zijn dus alleen 

activiteiten die aandeelhouderswaarde creëren. Vanuit dit perspectief is de onderneming 

een instrument van de aandeelhouders om rendement te genereren op het door hun 

geïnvesteerde vermogen (de Wit en Meyer, 1998). Overeenkomstig met de (neo-) 

klassieke economische theorie, leidt een ondernemingsdoelstelling die is georiënteerd op 

de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde tot een maatschappelijk optimum 

(Moerland, 1998). Alle belanghebbenden (inclusief ‘de maatschappij’) varen wel bij het 

streven van een onderneming naar de maximalisatie van de aandeelhouderwaarde.  

 

Vanuit het (neo-) klassieke perspectief is het overbodig om te denken in termen van 

maatschappelijk verantwoordelijkheden van ondernemingen anders dan het streven naar 

de maximalisatie van de winst en aandeelhouderswaarde. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen vraagt echter om een benadering van ondernemen waar wel meer 

verantwoordelijkheid wordt gevraagd dan alleen het maximaliseren van de 

aandeelhouderswaarde. De vraag die dan beantwoord moet worden voor dat gedacht kan 

worden over maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemingen is: ‘is er 

ruimte in de (neo-) klassieke of shareholder value benadering voor deze 

verantwoordelijkheden?’ 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het (neo-) klassieke model 

Het antwoord op de vraag aan het eind van de vorige paragraaf is nee. Extra activiteiten 

in de richting van verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in sociaal of ecologisch opzicht 

mogen van ondernemingen niet worden verwacht, omdat het niet hun taak is en ten koste 

gaat van de winst. Volgens de (neo-) klassieke economische theorieën is er geen ruimte 

voor andere belangen dan het bewust nastreven van het eigen belang. Overeenkomstig 

met de leer van Adam Smith mogen en kunnen ondernemers zich niet inlaten met de 

sociale, morele en ecologische gevolgen van hun handelen. Doen ze dat wel, dan gaat dat 

ten koste van de welvaart in de samenleving (Wempe en Melis, 1995).  

 

‘Friedman is de duidelijkste exponent van degenen die uitgaande van dit klassieke model 

zich verzetten tegen aanvaarding van een maatschappelijk verantwoordelijkheid door 

ondernemingen’ (Schreuder, 1981). Ten eerste ziet Friedman de onderneming niet als een 

persoon, maar als een entiteit. En alleen personen kunnen verantwoordelijkheden hebben, 

dus ondernemingen niet (Schreuder, 1981; Wempe en Melis, 1995). Hoogstens kunnen de 

managers als de leiders van een onderneming aangesproken worden op hun 

verantwoordelijkheden. Maar zij kunnen beschouwd worden als werknemers van de 

aandeelhouders en zullen dus de belangen van de aandeelhouders moeten behartigen en 

de aandeelhouderswaarde maximaliseren (Schreuder, 1981). Dit wordt ook wel het 

principaal-agent probleem genoemd, waar de manager de agent is en de aandeelhouder 

de principaal (de Wit en Meyer, 1998). Ten tweede ziet Friedman maar één 

verantwoordelijkheid voor ondernemingen en haar managers:  

‘There is one and only one social responsibility of business – to use its resources 

and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within 

the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without 

deception or fraud’ Friedman (1970).  

 

Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen plaats in het (neo-) klassieke 

gedachtegoed. 

 

Het maximale dat in mijn ogen haalbaar is binnen de grenzen van de shareholder value 

benadering, is dat de behaalde winst eventueel aangewend zou kunnen worden voor 

investeringen om verbeteringen te laten plaatsvinden die in het belang zijn van de mens 

en het milieu, mits dit ook in het belang is van het toekomstige resultaat (shareholder 

value). 
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Motieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De sociale en ecologische problemen in de wereld vragen van ondernemingen een bepaalde 

mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze problemen op te lossen en te 

voorkomen. Tegelijkertijd geldt de shareholder value benadering als hét leidende 

perspectief waarop ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Dit houdt in dat 

maatschappelijk verantwoorde activiteiten niet van ondernemingen verwacht mogen 

worden, omdat dat ten koste van de winst zou gaan. Waarom zouden ondernemingen dan 

toch maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

 

Volgens van Luijk (2000) zijn daar drie motieven voor aan te wijzen. Ten eerste is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen een morele zaak. Ondernemingen kunnen het 

doen, ‘omdat het hoort’. Ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheden bij het 

ontplooien van hun activiteiten, omdat ze vinden dat de activiteiten niet bezwarend mogen 

zijn voor mens en milieu. Dit is in overeenstemming met de gedachte van Carson, De Club 

van Rome en de WCED (duurzame ontwikkeling). Het probleem met dit motief is dat het 

op vrijwillige basis is. Vrijwillig maatschappelijk verantwoord gedrag is niet afdwingbaar. 

Hoe mooi het ook klinkt, het is naïef om dit motief als vanzelfsprekend te beschouwen. 

 

Ten tweede past maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de huidige 

maatschappelijke verhoudingen. Ondernemingen doen het, ‘omdat het past’. 

Ondernemingen zijn voor de goedkeuring van hen handelen afhankelijk geworden van 

instituties zoals de overheid, belangengroeperingen, actiegroepen en de media. 

Ondernemingen kunnen van deze instituties een ‘licence to operate’ (vrijheid om te 

handelen) krijgen voor hun activiteiten. De onderneming beslist niet meer in zijn eentje 

wat ‘goed’ is en wat ‘kan’. Daarvoor is een onderneming afhankelijk geworden van externe 

organisaties.  

 

Ten derde kan maatschappelijk verantwoord ondernemen (op de lange termijn) renderen. 

Ondernemingen ondernemen maatschappelijk verantwoord ‘omdat het loont’. Hiermee 

wordt bedoeld dat ondernemingen maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen, omdat 

daar een (financieel) voordeel mee kan worden behaald of een verlies mee kan worden 

voorkomen10.  

 

Er kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Een combinatie van dwang (licence to operate) en het rendement (financieel 

                                           
10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan natuurlijk ook geld kosten. Door een sociale, milieubewuste en 

ethische opstelling kunnen ook verliezen worden geleden. Denk bijvoorbeeld aan het mislopen van orders door 

maatschappelijk verantwoord gedrag, zoals het niet aannemen van steekpenningen. 
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voordeel en het voorkomen van verliezen) als motief komt regelmatig voor. 

Ondernemingen worden door hun stakeholders gedwongen om maatschappelijk 

verantwoordt te gaan ondernemen. De verschillende stakeholders hebben meer macht om 

invloed uit te oefenen op ondernemingen dan in het shareholder value perspectief wordt 

aangenomen. Een goed voorbeeld hiervan is de affaire met de Brent Spar van Shell. Onder 

druk van niet gouvermentele organisaties (o.a. greenpeace) en het wegblijven van de 

klanten is Shell gedwongen om een andere oplossing voor het olieboorplatform (Brent 

Spar) te zoeken dan het te laten afzinken in zee. 

 

De stakeholders zijn in staat om het resultaat van een onderneming te beïnvloeden. Als 

een onderneming niet naar haar belanghebbenden luistert dan kan dat negatieve gevolgen 

hebben voor het resultaat. Cees van der Hoeven, voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Ahold zegt naar aanleiding hiervan het volgende:  

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft alles te maken met de continuïteit 

van je bedrijf. Dus niets met vrijblijvendheid of charitas’ (Het Financieele Dagblad, 

2001).  

 

Ondernemingen moeten rekening houden met die stakeholders waar de onderneming van 

afhankelijk is voor haar eigen continuïteit en voortbestaan. Binnen de stakeholder 

benadering wordt dit ‘the narrow sense of stakeholder’, genoemd11: 

 

‘Any identifiable group or individual on which the organization is dependent for its 

continued survival. (Employees, customer segments, certain suppliers, key 

government agencies, shareowners, certain financial institutions, as well as others 

are all stakeholders in the narrow sense of the term)’ (Freeman en Reed, 1983). 

 

De gedachte die hier achter steekt is dat de vitaliteit en continuïteit van een onderneming 

niet kan worden gewaarborgd als er absolute prioriteit aan één bepaalde belangengroep 

wordt gegeven (Hessels, 1997). Voor haar eigen voortbestaan is een onderneming 

afhankelijk van al haar (relevante) belanghebbenden.  

 

Uit deze beschouwing kan worden geconcludeerd dat een onderneming twee redenen 

kunnen hebben om maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen. Ten eerste worden 

ondernemingen gedwongen door hun belanghebbenden om al hun financieel-economische, 

sociale en ecologische belangen mee te nemen in de bedrijfsvoering. Ten tweede dient het 

de financiële prestaties van een onderneming (het creëren van aandeelhouderswaarde) en 

het streven naar haar eigen voortbestaan.  

                                           
11 Deze groep stakeholders is ook bekend als de economische stakeholders. 



Een geschiedenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen – © Roel Remkes 2018 15 

 

Waarde creatie op drie dimensies 

Het lijkt er inmiddels misschien op dat maatschappelijk verantwoord ondernemen alleen 

gericht is op de sociale en ecologische verantwoordelijkheden van een onderneming en dat 

de financiële prestaties niet meer van belang zijn, maar het tegendeel is waar. Het concept 

is inderdaad opgebouwd rond de bezorgdheid van belanghebbenden over de 

onderbelichting van de sociale en ecologische aspecten12 in de bedrijfsvoering van 

ondernemingen en de overconcentratie op de maximalisatie van de aandeelhouders-

waarde en de negatieve gevolgen die dit heeft. De focus op het creëren van 

aandeelhouderswaarde wordt als eenzijdig ervaren en zou leiden tot korte termijn gedrag 

van managers (Kennedy, 2000). Aan de andere kant verdient ondernemen dat alleen is 

gericht op de sociale en ecologische dimensies, de kwalificatie maatschappelijk 

verantwoord ondernemen ook niet. Het zou de continuïteit van de onderneming net zo 

goed in gevaar brengen (Herkströter, 2000). Goede financiële prestaties zijn van 

levensbelang voor een onderneming.  

 

Tijdelijk hebben de sociale en ecologische dimensies meer aandacht gekregen, omdat deze 

nieuw waren en vormgegeven moesten worden. De financieel-economische dimensie werd 

voornamelijk ingevuld door het creëren van aandeelhouderswaarde. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen richt zich inmiddels op het creëren van waarde op alle drie de 

dimensies, zie figuur 2.1. De nadruk ligt op de integrale benadering van waarde creatie op 

de drie dimensies (Herkströter, 2000). De drie dimensies staan niet los van elkaar maar 

beïnvloeden elkaar, ze zijn onderling afhankelijk. De wijze waarop hier invulling aan wordt 

gegeven zal in de volgende paragraaf worden toegelicht. 

 

Figuur 2.1: dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen/ duurzaamheid 

 

                                           
12 In de spreektaal worden dit de duurzame aspecten genoemd. 

sociaal

ecologisch
financieel-

economisch
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Wat wordt onder waarde creatie verstaan? 

Waarde creatie wordt te veel gezien als een puur financieel begrip, het is meer dan alleen 

het genereren van cash (Storm, 1997). Het creëren van waarde is geen kwestie van het 

maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, zoals in de (neo-) klassieke benadering van 

ondernemen wordt voorgestaan. Het een kwestie van de juiste middenweg vinden, van het 

optimaliseren van de verschillende belangen van de stakeholders (Hessels, 1997). In plaats 

van eenzijdig de aandacht te richten op het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, 

zal waarde gecreëerd moeten worden op zowel de financieel-economische, de sociale als 

de ecologische dimensies13. ‘In dat proces van waarde creatie moet voortdurend een goede 

balans worden gevonden in de behartiging van de belangen van alle bij de onderneming 

betrokken partijen’ (Storm, 1997). Dit overeenkomstig met de stakeholder benadering van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waarde wordt door ondernemingen gecreëerd 

door: 

1. de belangen van de verschillende stakeholders af te wegen, zodat de doelen/ 

belangen van de stakeholders worden geoptimaliseerd; en 

 

2. de drie dimensies integraal op te nemen in de bedrijfsvoering van een onderneming, 

zodat de continuïteit van een onderneming niet in gevaar komt en ook op de lange 

termijn waarde kan worden gecreëerd. 

 

Waarde creatie op de sociale en ecologische dimensie 

Zoals uit de definities van duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen al duidelijk is geworden, is het merendeel van de aandacht 

uitgegaan naar de ecologische en sociale dimensies. De nadruk heeft vooral gelegen op 

het stimuleren van de sociale en ecologische betrokkenheid van ondernemingen. Dit uit 

zich ook in het handelen van ondernemingen. Voor de sociale en ecologische dimensies is 

al een goed beeld ontstaan over hoe waarde gecreëerd kan worden op de lange termijn. 

 

De OECD (2000) heeft bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld voor multinationale 

ondernemingen om invulling te geven aan duurzame ontwikkeling. Deze richtlijnen vormen 

voor ondernemingen een referentiekader bij het invullen van hun maatschappelijke rol en 

verantwoording (SER, 2000). Tevens zijn er een aantal private onderzoeksbureaus op het 

gebied van duurzaamheid (waaronder SNS Asset Management, Innovest, Sustainable 

Asset Management en Ethibel) die ondernemingen ‘screenen’ op hun sociale en ecologische 

activiteiten. De vragenlijsten die zij gebruiken om ondernemingen te screenen geven een 

goed overzicht over de sociale en ecologische thema’s en indicatoren die van belang zijn 

                                           
13 Onder waarde creatie op de sociale en ecologische dimensie zal vanaf hier ook het streven naar duurzaamheid 

worden verstaan. 
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voor de waarde creatie op deze twee dimensies. Daarnaast hebben verschillende 

ondernemingen (onder andere Shell en Ahold) inmiddels zelf gedragscodes opgesteld en 

leggen vervolgens ook in speciale sociale jaarverslagen verantwoording af over hun 

prestaties op de sociale en ecologische dimensies.  

 

Voor de sociale en ecologische dimensies zijn algemeen aanvaarde thema’s en indicatoren 

gedefinieerd. Thema’s en indicatoren voor waarde creatie op de sociale dimensie omvat 

onderwerpen zoals, mensenrechten, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, 

kinderarbeid, gezondheid en veiligheid, gelijke rechten voor alle werknemers, training en 

opleiding, carrière mogelijkheden, sociale verslaggeving en betrokkenheid bij de 

gemeenschap (Questionnaire SNS Asset Management, 2001). 

 

Thema’s en indicatoren voor waarde creatie op de ecologische dimensie omvat 

onderwerpen zoals, milieupolitiek, gebruik milieu management systemen, milieucontrole/ 

verificatie van de prestaties, verslaggeving, interne communicatie, innovatie producten, 

R&D investeringen in milieu verbeteringen, energieverbruik, waterverbruik en afval 

productie (Questionnaire SNS Asset Management, 2001). 

 

Op de sociale en ecologische dimensie wordt waarde gecreëerd door 1) de sociale en 

ecologische aandachtspunten op te nemen in de bedrijfsvoering, zodat deze verschillende 

belangen worden behartigd (optimaliseren van belangen) en 2) de sociale en ecologische 

aandachtspunten op te nemen in de bedrijfsvoering wordt de continuïteit van een 

onderneming niet in gevaar gebracht (draagt bij aan de lange termijn waarde creatie). 

 

Waarde creatie op de financieel-economische dimensie van maatschappelijk  verantwoord 

ondernemen 

De financieel-economische waarde van een onderneming bestaat volgens de neo-klassieke 

benadering uit shareholder value. Er kan echter niet worden volstaan met alleen het 

creëren van shareholder value als de totale waarde creatie van een onderneming binnen 

het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen. De aandeelhouders zijn maar één 

van de stakeholders van een onderneming. Ten minste zouden de belangen van alle 

economische stakeholders moeten worden behartigd. Dat zal dus in het proces van waarde 

creatie tot uiting moeten komen. De thema’s en indicatoren die kunnen meten of er waarde 

creatie op de lange termijn op de financieel-economische dimensie van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden zullen in de komende 

hoofdstukken worden onderzocht.  

 

  



Een geschiedenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen – © Roel Remkes 2018 18 

Conclusie 

De negatieve gevolgen die de industriële revolutie heeft gehad op het sociale systeem en 

op de ecologie van de aarde, vormen de directe aanleiding voor de opkomst van het denken 

over duurzame ontwikkeling en duurzaamheid. In het streven naar duurzaamheid is 

volgens Elkington (1997) een belangrijke rol weggelegd voor ondernemingen. Zij zijn 

enerzijds de grote veroorzakers van de sociale, ecologische en economische problemen en 

anderzijds hebben de ondernemingen de middelen om duurzame ontwikkeling te kunnen 

realiseren. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het concept waarbij ondernemingen waarde 

creëren voor de lange termijn en hun verantwoordelijkheden nemen ten opzicht van hun 

stakeholders op alle drie de dimensies van duurzaamheid. De benadering die hier recht 

tegenover staat is de (neo-) klassieke benadering van ondernemen, waarbij 

ondernemingen alleen de aandeelhouderswaarde maximaliseren ten gunste van de enige 

stakeholder, de aandeelhouder. Het grote verschil tussen de neo-klassieke benadering van 

ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zit in de invloed die de 

stakeholders kunnen uitoefenen. De stakeholders (in de ruimste betekenis) hebben meer 

macht om invloed uit te oefenen op een onderneming dan in de (neo-) klassieke benadering 

wordt aangenomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen onderkent dit. Dit uit zich 

in een benadering van ondernemen waarbij de belangen van alle relevante stakeholders in 

de bedrijfsvoering wordt opgenomen. Een onderneming heeft sociale, ecologische en 

financieel-economische verantwoordelijkheden ten opzichte van alle relevante 

stakeholders. Het nastreven van deze verantwoordelijkheden is wat waarde creatie op drie 

dimensies wordt genoemd. 

 

Voor vragen, opmerkingen of een oriënterend gesprek over wat duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw onderneming kan betekenen of hoe 

dat in te vullen, neem dan contact op met: 

 

Roel Remkes 

roel@roelremkes.nl 

+31 6 246 27 911 
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