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De vraag naar de maatschappelijke bijdrage van bedrijven en instellingen wordt steeds sterker. Die 

vraag komt van klanten, maar ook van medewerkers. Welke bijdrage kunt u leveren en hoe kunt u 

dat mogelijk maken? 

 

Bijdragen aan maatschappelijke waarde  

Martin Wiersma 

 

De noodzaak 

Hoewel velen jarenlang het gevoel hadden dat alles steeds beter 

ging, moeten we constateren dat er maatschappelijk, ecologisch 

en economisch stevige problemen zijn. In veel maatschappelijke 

sectoren zien we daardoor een dringende behoefte aan transitie. 

De coronacrisis heeft die noodzaak nog duidelijker gemaakt. 

Het realiseren van die transities is voor bedrijven en instellingen 

geen ‘knop die je even omzet’. Er moet vaak van alles voor 

gebeuren. Maar er is ook een waardevolle opbrengst: zowel in 

maatschappelijke waarde als in de waardering voor het bedrijf of 

instelling door klanten en medewerkers. 

 

De transities 

Verschillende instellingen hebben analyses gemaakt van 

noodzakelijke transities. Bekend zijn bijvoorbeeld de Sustainable 

Development Goals (SDG’s, Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties. 

 

Dit zijn 17 vraagstukken, waarop het essentieel is dat we op korte 

termijn verbeteringen aanbrengen 1. 

 

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), 

bracht een rapport uit met de titel Kwetsbaarheid en veerkracht2. 

Daarin laat de Raad zien wat de kwetsbaarheden zijn van onze 

huidige samenleving (in een internationale context), nu vaak nog 

verscherpt door de coronacrisis. Die kwetsbaarheden kun je 

opvatten als maatschappelijke opgaven (Het gaat om: de regierol 

voor de overheid, de positie van flexibele arbeid, verschillen in 

veerkracht en incasseringsvermogen van mensen, de veerkracht 

en maatschappelijke rol van het bedrijfsleven, digitale kansen en 

risico’s, de toekomst van Europese samenwerking, de toekomst 

van globalisering, de kosten van de crisis).  
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Een andere invalshoek komt van adviesbureau Berenschot, dat is gevraagd door de Vereniging 
Hogescholen om de noodzakelijke transities in beeld te brengen. De analyse van dit bureau maakt 
vier maatschappelijke opgaven zichtbaar, waarbij het hbo dient aan te sluiten: klimaat en milieu, 
demografische verschuivingen, gezondheid en maatschappij, en veiligheid.3  
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Een ander voorbeeld is het manifest van het Break-out Team, dat in elf actiepunten verwoordt hoe 
we, na corona, kunnen zorgen voor een balans tussen mens en natuur, in de sociale en economische 
ongelijkheid tussen mensen, en tussen zekerheid en onzekerheid.4 
 
Interessant zijn ten slotte ook de focusgebieden van het instituut DRIFT (Dutch Research Institute For 
Transitions) van de Erasmus Universiteit: ‘Governance & Politiek’, ‘Nieuwe economieën’, 
‘Circulariteit’, ‘Transformatieve Kennis’, ‘Stedelijke transities’, ‘Welvaart & Rechtvaardigheid’, 
‘Sociale innovatie’ 5. 
 
We zien een aanzienlijke samenhang in deze typeringen. Onderstaand overzicht geeft een 
samenvatting van de meest genoemde noodzakelijke transities6. 
 

 
 
 
De behoefte aan transitie is niet alleen een wetenschappelijke analyse. Er zijn inmiddels veel 
initiatieven van burgers, van energiecoöperaties tot Urgenda. Ook bedrijven en instellingen zien de 
noodzaak. Een actuele voorbeeld is de nieuwe koers van werkgeversorganisatie VNO-NCW: 
 
 ‘Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW willen zich richten op ‘brede welvaart’ met 
veel aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en een eerlijke samenleving. Dat staat in de 
toekomstagenda voor 2030 waarmee de pas aangetreden VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen een 
nieuwe weg in wil slaan.’ 7 
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De aanpak 

De noodzakelijke transities vragen om een ander 

economisch perspectief: niet alleen gericht op 

‘welvaart’ (landelijk) of ‘winst’ (bedrijven en 

instellingen), maar ook op ‘welzijn’ (waarbij de 

opbrengst sociaal en ecologisch is) en op  

‘welbevinden’ (waarbij de opbrengst persoonlijk is, 

voor zowel medewerkers als klanten/cliënten,…) 8. 

Het gaat er om een balans aan te brengen tussen deze 

drie begrippen, waardoor enerzijds het bedrijf of de 

instelling wel financieel verder kan, maar ook een 

maatschappelijke, ecologische en op burgers gerichte 

bijdrage realiseert. 

Veel bedrijven streven al naar duurzaamheid, in de zin van een ‘neutrale voetafdruk’, maar er is meer 

nodig: een positieve maatschappelijke bijdrage 9. Die bijdrage kan op elke van de eerder genoemde 

transities geleverd worden, dus niet alleen ecologisch maar bijvoorbeeld ook gericht op inclusie. 

Het moderne denken over transities geeft aan dat als zaken minder goed gaan (bovenste pijl), we ons 

kunnen richten op de transities. Dan is de vraag hoe we het nieuwe kunnen introduceren. Dat is 

zeker niet een kwestie van ‘een knop omdraaien’. Het vraagt om onderzoek en experimenten 

(onderste pijl). Maar juist dat kan een heel aantrekkelijke route zijn: enthousiaste medewerkers 

krijgen tijd en ruimte om te experimenteren. 

  

Zo gaan we gestaag vooruit. Een mooi beeld is dat van een ‘Transitiearena’ waarin de gemotiveerde 

medewerkers experimenteren. Elk succes blijft behouden, een mislukking leidt tot leerwinst. 

Gaandeweg zijn ook andere medewerkers dingen gebeuren die ze interessant vinden en willen ook 

die gaan participeren. Zo ontstaat een werkelijke beweging in het bedrijf / de instelling. 

De figuur laat ook zien dat als we te lang wachten, het uiteindelijk zelfs tot chaos kan leiden 10. 

Overigens is men daar niet negatief over: chaos zet ons zeker aan tot verandering 11. 
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Uit onderzoek blijkt ook dat als op een zeker moment voldoende ‘massa’ op de vernieuwing is 

gericht, een ‘omslag’, een versnelling ontstaat 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de transities te realiseren, is een werkelijke overtuiging van de 

noodzaak essentieel, het moet geen ‘greenwashing’ zijn. Op basis van die 

overtuiging stelt het bedrijf of de instelling een visie op voor de terreinen 

waarop het maatschappelijke waarde wil leveren 13.  

 

 

Vervolgens vraagt een blijvende 

bijdrage wel om aanpassingen in 

de organisatie. Op welke 

onderdelen van een bedrijf of 

instelling dit een aanpassing 

vraagt, is hier zichtbaar. Zoals 

aangegeven begint het met een 

gemotiveerde visie. Daaruit volgt 

dan een businessmodel waarin 

naast winst ook de te realiseren 

maatschappelijke waarde 

zichtbaar is en het welzijn van 

medewerkers en klanten/cliënten, 

… (bv een ‘purpose-case’ 14) . 

Verder kan het vragen om andere 

inrichting van de processen, de 

organisatie en mogelijk tot 

aanvullende competenties bij de 

medewerkers. (De samenhang van 

de ontwikkeling van de 
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organisatie en de gewenste competenties is ook zichtbaar te maken in 

een ‘Professional Maturity Model’ 15). 

 

 

 

 

 

Tenslotte is een bijpassend verhaal naar binnen en buiten aan de orde. De verschuiving van een 

vooral commercieel perspectief naar een ook maatschappelijk perspectief kan leiden tot een 

‘meervoudige identiteit’. Daarvoor is zowel intern als extern openheid en aandacht noodzakelijk 16. 

Velen stellen dat de politiek de kaders voor verandering moet stellen. Maar we zien al jaren dat daar 

weinig vooruitgang in zit. Het is dus ook aan ons zelf, als bedrijven, instellingen en burgers om 

vooruitgang te realiseren. Dat hoeft zeker niet alleen, juist een samenwerking kan de route 

aanzienlijk versnellen. Zeker als bijvoorbeeld wordt samengewerkt met het Hoger Onderwijs: dat 

onderzoekscapaciteit en versnelde innovatie kan leveren. 

Uiteindelijk levert deze route voor uw bedrijf of instelling, naast financiële gezondheid, ook zeker op: 

- Een relevante maatschappelijke bijdrage, rol en positie voor uw bedrijf of instelling 

- Een positieve beleving van uw 'merk' bij klanten, cliënten, ... 

- Meer tevredenheid over 'zinvol' werk bij huidige werknemers en meer belangstelling van 

toekomstige werknemers. 

- Een samenwerking die waarde genereert, met diverse stakeholders in uw regio.  

 

Dit biedt dus uitstekende kansen voor bedrijven en instellingen om bij 

te dragen aan urgente transities. En daar plukken ze op termijn ook 

zeker de vruchten van. 

 

Inspiratie 

Bent u op zoek naar verdere inspiratie voor uzelf en uw medewerkers? Dan is een bezoek aan het 

Museon mogelijk. U krijgt dan een rondleiding door de tentoonstelling over de SDG’s 17, een 

inhoudelijke presentatie die aansluit bij de thema’s in dit artikel en we faciliteren een dialoog die 

uw gedachten vorm geeft en ordent 18.  

 

Belangstelling? Mail naar martin@maatschappelijkewaarde.nl  

Zie ook: 

http://transities.nu/  

https://maatschappelijkewaarde.nl/  

  

mailto:martin@maatschappelijkewaarde.nl
http://transities.nu/
https://maatschappelijkewaarde.nl/
https://www.museon.nl/nl/meetings-events-in-het-museon
http://transities.nu/
http://profmm.nl/
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