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VOOR VERA, CAS, RENÉE, THIBO EN CÉSANNE

“Duurzaamheid, laat ik daar maar op terugkomen, dat wordt wel steeds meer
uitgesproken. Er zijn bedrijven die zien daar in elk geval economische kansen. Dat is
helder. En dan kijken ze naar inspelen op maatschappelijke thema’s als veiligheid,
vergrijzing, energietransitie.. daar zie je bedrijven zich ontwikkelen. Of ze daarmee ook
meer maatschappelijk verbonden zijn – zo vertaal ik MVO maar – dat eeh, dat…..

VOORWOORD
In 2009 - net na het begin van de financiële crisis - publiceerde de Brit Tim Jackson het
inmiddels veelgeprezen boek Prosperity without growth; Economics for a finite planet.
Dit boek gaf een oordeel over de onduurzame manier waarop we produceren en
consumeren en schetste een alternatief. Het is vijf jaar later en waar staan we nu?
Hebben de financiële crisis en het boek ons tot bezinning gebracht?
Het lijkt alsof we doorgaan zoals we gewend waren. We beseffen weliswaar dat
ecologische offers en voortgaande sociale ongelijkheid geen fundament kunnen zijn
onder een beschaafde samenleving. Maar het gaat nu toch vooreerst om economisch
herstel, bescherming van werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen.
Monetaristen reageren kritisch op de hoogte van de overheidsschuld en de sterke
stijging van de private schulden. Onze ecologische schulden zijn echter al net zo hoog
als onze financiële schulden. We zijn niet in staat gebleken om onze economie duurzaam
te laten groeien, zelfs niet in financiële termen.
Groeien met respect voor ecologische en maatschappelijke grenzen impliceert dat
consumenten, producenten en overheid zich bewust zijn van de eindigheid van
natuurlijke bronnen, van de rechten van anderen op ‘ons’ welzijn en de rechten van
toekomstige generaties om minstens hetzelfde niveau van welzijn te bereiken. Een
gevoel van welzijn en geluk kan echter ook worden bereikt met een kleinere materiële
impact op de samenleving. Dus waarom telkens weer die oproep aan consumenten om
meer geld uit te geven aan bezit? Waarom die oproep aan investeerders en bedrijven
om geld en middelen uit te trekken voor innovatie en die dan uitsluitend te vangen in
termen van efficiencyverbetering, verbetering van productiviteit en verdere
opschaling? Moet er niet een ander appel op groei worden gedaan, een appel
bijvoorbeeld op groei in bestedingen met een ecologisch en sociaal versterkende
werking?
Het macro-economische paradigma dat groei definieert in termen van meer bezit ligt
voor de hand. We lopen hier aan tegen een oeroude sociale wet: de mens is – ook
noodzakelijk - toch vooral gericht op zelfversterking. De sociale context waarin de mens
leeft kan dit verder versterken of verzachten. En daar zit de crux. Technologische
innovatie (elektronica voor de individuele consument, verbetering van de
productiviteit in bedrijven), investeringen in infrastructuur (bredere wegen waar we
harder mogen rijden) en sociale normen (in alle vrijheid mogen zeggen wat je denkt)

blijken telkens weer eenzijdig gericht op het versterken van het individuele
eigenbelang.
Dat roept de vraag op welke grenzen de sociale context aan deze versterking van het
eigenbelang stelt? Wat voor signalen zenden de overheid, de scholen, het bedrijfsleven
hiertoe uit? Om dicht bij huis te blijven: Avans Hogeschool benadrukt in zijn
communicatie naar studenten het persoonlijke succes, iets bereiken voor jezelf, beter
zijn dan anderen. En hoe zit het met de signalen die bedrijven uitzenden?
Vrijwel alle bedrijven bevestigen hun duurzaamheid op websites, brochures en in
enquêtes. Multinationals als Unilever, Mars, Akzo Nobel en P&G werken samen met
NGO’s in ontwikkelingsprojecten en claimen daarmee ook echt wat te kunnen bereiken.
Ook kleine en middelgrote bedrijven - het mkb – beroepen zich op hun duurzame
bedrijfsvoering. Gaan deze initiatieven tot de gewenste opschaling leiden en wellicht
tot een meer duurzame sociale structuur? Of blijven ze toch vooral klein en zijn ze
ingegeven door de korte-termijneisen van de markt? De rol van drijfveren van de mens
in het antwoord op deze vragen houdt me al lang bezig en heeft de aanzet gegeven tot
deze studie. De zoektocht naar de grondslagen voor de duurzame keuzes in
bedrijfsvoering die de directeur/eigenaar in het mkb maakt, kan wellicht inzicht geven
in hoe we een sociale context kunnen ontwerpen die positief werkt op de
verduurzaming van de samenleving.
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1. INTRODUCTIE
1.1 DUURZAAMHEID: ALGEMENE ACHTERGROND
Belangrijke internationale organisaties en overheden zoals de Wereldbank, de
Verenigde Naties, het IMF, het IEA, de OECD en in Nederland bijvoorbeeld het PBL 1
beschrijven met regelmaat de uitdagingen die er zijn om te komen tot een mondiale
duurzame ontwikkeling. Deze uitdagingen zijn groot en werden in 1987 door de
Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties - de
zogenaamde Brundtland-commissie - als volgt gedefinieerd: “duurzame ontwikkeling
is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het
vermogen van toekomstige generaties aan te tasten om in hun eigen behoeften te
voorzien.” Roorda (2005, 2008) splitst deze definitie van duurzame ontwikkeling op in
‘plaats’ (streven naar een behoorlijk welvarend leven voor een steeds groter deel van
de mensheid) en ‘tijd’ (streven naar een behoorlijk welvarende samenleving die lang
in stand blijft). Deze verdeling legt de uitdaging dus met name bij twee aspecten van
duurzame ontwikkeling: de snelheid waarmee een groter deel van de mensheid een
welvarend leven kan leiden en de houdbaarheid van de welvaart van onze huidige
samenleving.

1

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (2012): Wissels omzetten, bouwstenen voor een
robuust milieubeleid voor de 21se eeuw.
Wereldbank/World Bank (2012): Turn down the heat: why a 4 degrees warmer world must be
avoided.
Verenigde Naties/United Nations (2012): The future we want. Outcome of the conference
Rio+20.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2008): Sustainable
development; linking economy, society, environment.
International Energy Agency (IEA) (2012): World Energy Outlook 2013.
MVO Nederland (2010): Hoe duurzaam is Nederland?
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Duurzame ontwikkeling heeft drie clusters (Elkington, 1997) van aandacht en
uitdaging, die allen te kampen hebben met structurele fouten en een onevenwichtige
ontwikkeling:
Ecologisch: een sterke afname van het vermogen van de natuur om zich te
herstellen en te vernieuwen (met als gevolg bijvoorbeeld: vervuiling en dus gebrek aan
schoon water en schone lucht, ontbossing en dus erosie, klimaatverandering en dus een
stijgende waterspiegel, afname beschikbaarheid fossiele grondstoffen en dus
schaarste).
Sociaal: een ongelijke verdeling van de welvaart en gebrek aan sociale cohesie
en harmonie (met als gevolg bijvoorbeeld: armoede, grote inkomensongelijkheid,
sociale onrust, migratiestromen, gebrek aan toekomstperspectief, gewapende
conflicten).
Economisch: afname van economische en financiële stabiliteit (met als gevolg:
onevenwichtige groei, financiële crises, geldverspilling, gevoelens van onzekerheid,
gebrek aan consumentenvertrouwen).
Deze clusters van aandacht beïnvloeden elkaar in hoge mate. De vraag is natuurlijk wie
verantwoordelijk is voor deze problemen en hoe ze moeten worden opgelost. Er is
consensus over het eerste deel van de vraag. De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen:
bij overheid, bedrijf en burger (Visser, 2010). Het tweede deel van de vraag geeft een
diffuus beeld: de meeste overheden, bedrijven en burgers nemen kleine en grote
initiatieven om te werken aan het wegnemen van de (gevolgen van) structuurfouten en
streven op die wijze naar duurzame ontwikkeling. Maar 25 jaar nadat de Brundtlandcommissie haar rapport publiceerde, wordt algemeen verondersteld dat de snelheid
waarmee dit gebeurt onvoldoende is om de grote problemen die ons te wachten staan
te verhelpen. Sommigen – zoals in het Britse Stern Report (2006) en het rapport van de
Wereldbank (2012) - stellen dat als er geen significante voortgang wordt geboekt de
kosten voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering niet langer te
dragen zijn. Senge e.a. (2008) spreken in dit verband van de ‘80-20 Challenge’: om het
Co2-gehalte in de atmosfeer op het minimaal schadelijke niveau te krijgen is het nodig
om in de komende 20 jaar tot een 80% reductie in Co2 uitstoot te komen (zie ook
Elkington, 2012). Dit percentage wordt bij lange na niet gehaald. Zie verder bijlage 7
voor een overzicht van indices over de stand van duurzaamheid in de wereld.
Opmerkelijk is dat hoewel duurzame ontwikkeling hoog op ieders agenda staat, er
blijkbaar toch zorgen en onduidelijkheden blijven over de werkelijke voortgang die
wordt geboekt. De veronderstelling is dat de uitdagingen sterker en sneller toenemen
dan de kennis en expertise over duurzame ontwikkeling. Bovendien zijn er weliswaar
14

veel duurzame initiatieven – bij overheid, bedrijfsleven en burgers - maar lijkt de
opschaling van deze initiatieven onvoldoende. Omdat het speelveld van duurzame
ontwikkeling bijzonder breed is, begint deze studie met een afbakening.

1.2 DUURZAAM ONDERNEMEN : DEFINITIES EN SPELERS
Roorda (2007) plaatst tegenover de structuurfouten in de samenleving een aantal
krachtbronnen voor duurzame ontwikkeling: dit zijn organisaties die zich kunnen
inzetten om duurzame ontwikkeling te stimuleren en verder te brengen. Bedrijven zijn
één van die belangrijke krachtbronnen (Janssen Groesbeek, 2009). Steeds meer
bedrijven zijn zich bewust van de relatie tussen een al dan niet duurzame ontwikkeling
van de samenleving en de ontwikkeling en groei van het eigen bedrijf. Zij begrijpen dat
voor een volhoudbare winstgevende bedrijfsvoering het nodig is dat de samenleving
zich evenwichtig ontwikkelt en willen daaraan bijdragen. Dit bewustzijn krijgt kleur in
het begrip ‘duurzaam ondernemen’.
In deze paragraaf wordt slechts kort ingegaan op plaats en betekenis van het begrip
duurzaam ondernemen. Een uitgebreide beschouwing van de betekenis en de
gelaagdheid in het gebruik van duurzaamheid en duurzaam ondernemen (waarbij
duurzaamheid als een construct wordt beschouwd) wordt in het volgende hoofdstuk
gegeven.
Duurzaam ondernemen kan worden gezien als ondernemen met twee doelen: streven
naar een volhoudbare winstgevendheid van de eigen bedrijfsvoering (Estes, 2009) èn
actief deelnemen met de intentie om daarmee (sociale en ecologische) weeffouten in de
samenleving weg te nemen. Beide doelen impliceren een bewuste intentie, een langere
termijn horizon en een strategische blik. Deze studie gebruikt voor duurzaam
ondernemen een eigen definitie die is afgeleid van Dyllick & Hockerts (2002):
duurzaam ondernemen houdt in dat bij het streven naar een volhoudbaar
winstgevende bedrijfsvoering (Profit), er de intentie is om met die bedrijfsvoering bij
te dragen aan de verbetering van de economische (Prosperity), ecologische (Planet) en
sociale (People) structuur van de samenleving. De term Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO en in het Engels CSR) wordt in deze studie als onderdeel van
duurzaam ondernemen beschouwd: het concentreert zich op de inspanningen van de
onderneming om de ecologische en sociale structuur van de samenleving te verbeteren
(Söderbaum, 1999).
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1.3 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK TOT HET NEDERLANDSE MKB
Onderzoek naar de combinatie duurzaamheid en ondernemen moet rekening houden
met de ruime invulling die aan duurzaamheid en ondernemen kan worden gegeven.
Zonder afbakening bestrijkt dit onderzoek een breed aandachtsgebied waarin zowel
het begrip duurzaamheid verschillend wordt ingevuld (lopend van een smalle invulling
in termen als milieubewust, energiebewust, maatschappelijk betrokken tot breed, in
termen van MVO en duurzaam) als ook het begrip ondernemen (van operationele
activiteiten gericht op efficiency tot activiteiten met een strategisch bereik).
Bedrijven zijn er grofweg in twee groepen: de grote multinationale ondernemingen die
vaak een leidende positie in hun branche innemen en het midden- en kleinbedrijf (het
mkb). Deze studie concentreert zich op de tweede groep: het mkb in Nederland. Voor
de concentratie op de rol van het mkb in duurzame ontwikkeling zijn drie redenen: a.
de grootbedrijven profileren zich nadrukkelijk als dragers van duurzame ontwikkeling
en het mkb neemt daarin een veel minder herkenbare positie in. Hoe staat het met de
motivatie en kennis binnen het mkb om bij te dragen aan de versnelling van duurzame
ontwikkeling? b. het mkb is net als het grootbedrijf een belangrijke motor van de
Nederlandse economie en kan dus ook een belangrijke krachtbron zijn voor duurzame
ontwikkeling. Wat kunnen we zeggen over de mogelijkheden van het mkb om
duurzaamheidsinitiatieven op te schalen? c. een bedrijf handelt niet, het is altijd
mensenwerk. In het mkb heeft de directeur/aandeelhouder als persoon direct invloed
op de koers van het bedrijf en dus ook op de keuze voor duurzaam ondernemen. Wat is
de motivatie en kennis van de directeur/aandeelhouder om duurzaam te ondernemen?
Deze vragen moeten in het onderzoek aan bod komen.
Opvallend in veel onderzoek over de relatie tussen onderneming en duurzaamheid is
dat de invloed van de persoonlijke motivatie van de beslisser in het bedrijf onderbelicht
blijft (de onderzoekseenheid is doorgaans ‘het bedrijf’ of ‘de onderneming’). Aangezien
a. het mkb een belangrijke motor kan zijn voor de verduurzaming van de Nederlandse
samenleving en b. de invloed van de directeur in het mkb doorslaggevend is voor de
koers van het bedrijf, lijkt er behoefte te zijn aan inzicht in de betekenis die de directeur
aan duurzaamheid geeft en aan de rol van de motivatie en het vermogen van de
directeur om al dan niet te kiezen voor duurzaam ondernemen. De wijze waarop hier
tot nu toe onderzoek naar is gedaan, heeft beperkingen. Deze komen in hoofdstuk 2
uitgebreid aan bod. Dit alles is aanleiding geweest om nieuw onderzoek te doen naar de
grondslagen voor de keuzes die de directeur/eigenaar in het mkb maakt. Meer precies:
wat ligt aan de basis bij de keuze voor duurzaam ondernemen en hoe wordt die keuze
vertaald in duurzaam ondernemersgedrag?
16

1.4 ONDERZOEKSVRAGEN
Inzicht is nodig in de mogelijke bijdrage die het mkb als krachtbron kan leveren aan de
versnelling en versterking van duurzame ontwikkeling. Gesteld is dat de persoon van
de directeur/eigenaar hierbij cruciaal is. Dat leidt tot de volgende onderzoeksvragen:
1.

Welke betekenis geeft de ondernemer aan duurzaamheid en duurzaam
ondernemen en welk toekomstig belang ziet hij voor duurzaam ondernemen?

2.

Wat is de motivatie van de mkb-ondernemer voor de keuze voor duurzaam
ondernemen en hoe verhoudt die motivatie zich tot het zichtbare duurzame
gedrag van de mkb-ondernemer?

3.

Geeft de ondernemer aanwijzingen voor een expliciete invloed van stakeholders
en de context van de ondernemer op diens persoonlijke morele normen en
motivatie voor duurzaam ondernemen?

4.

Geeft onderzoek naar de mate van duurzaam ondernemen (bijvoorbeeld in de
metingen van EIM 2011) een betrouwbaar beeld van de werkelijke inspanningen?

Opvallend is dat veel onderzoek naar bovenstaande vragen zich een beeld vormt door
middel van gestandaardiseerde vragenlijsten (zie bijlage 2 voor een voorbeeld) en
econometrische analyse waarbij het begrippenkader vooraf is gegeven. Dit roept de
vraag op of dit begrippenkader aansluit bij dat van de respondenten: welke betekenis
kennen zij toe aan de begrippen die in de vragenlijsten worden gebruikt en hoe
beïnvloedt dit de antwoorden die gegeven worden? Iedere respondent in onderzoek
geeft duurzaamheid immers contextueel betekenis en het begrip ontwikkelt zich in een
“meerstemmig veld van dialogische relaties” (Hermans, 2001). Bovendien levert veel
van dit onderzoek een veelheid aan potentiële factoren op die elkaar beïnvloeden en
waarvan de robuustheid van elke individuele factor moeilijk te interpreteren is. Dit
geeft aanleiding tot het gebruiken van een methode van onderzoek die meer inzicht kan
geven in de kenmerken van individuele factoren, zoals de intrinsieke motivatie van
ondernemers en de invloed daarvan op de mogelijkheid van bedrijven in het mkb om
bij te dragen aan de versnelling van duurzame ontwikkeling (zie ook Yin, 2003).
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1.5 KENMERKEN NIEUWE ONDERZOEKSMETHODE
Onderzoek naar het antwoord op de vragen in de vorige paragraaf pleit voor een
explorerend
onderzoekstype.
Ondernemers
zijn
immers
normenen
waardengeoriënteerde wezens die kunnen reflecteren op hun rol in het (duurzame)
ondernemerschap (Shapero & Sokol, 1982). Dit reflecteren is een dynamisch proces:
betekenissen zoals die van duurzaamheid ontwikkelen zich in de tijd onder invloed van
de interactie met anderen en onder invloed van veranderingen in de sociaalmaatschappelijke context. Als gevolg hiervan is het begrip duurzaam ondernemen niet
volledig kenbaar en daarmee ook niet goed te operationaliseren. Om inzicht te krijgen
in de context en dynamiek van duurzaam ondernemersgedrag, streeft het onderzoek
ernaar om de grondslagen van dit gedrag interpretatief vanuit de individuele
ondernemer in te vullen en de overlap en verschillen in interpretaties na te gaan.
Vanuit de gefundeerde theoriebenadering (Glaser & Strauss 1967; O’Reilly, Paper &
Marx 2012) is geprobeerd om de variatie aan opvattingen direct van de betrokkenen
zelf op te tekenen, de data te toetsen aan bestaande theorieën en tot nieuwe
theorievorming te komen. Hiermee wordt recht gedaan aan de rijkdom en dynamiek
van de data en worden deze opgetekend vanuit de betekenis die de betrokkenen er zelf
aan geven. Er is gekozen voor een survey-achtige benadering met interviews met een
beredeneerde steekproef van directeuren/eigenaar in het mkb, regio Noord-Brabant.
Er zijn uitsluitend ondernemers in de technische maakindustrie, bouw en grafische
industrie geïnterviewd die in hun branche als duurzame ondernemers worden herkend
en erkend (zie bijlage 5a). Duurzaamheid is bij hen een factor in mening, houding en
gedrag. De keuze van de branches is ingegeven door twee overwegingen: in de eerste
plaats lijkt in deze maak-branches duurzaamheid makkelijker te operationaliseren en
in de tweede plaats staan deze branches onder druk van grote marktveranderingen en
mag verwacht worden dat er daarom strategisch naar het eigen business model wordt
gekeken. De selectie van directeuren/eigenaar is beredeneerd (dus geen systematische
steekproef) met als criteria: toegankelijkheid, leeftijd (geen jonge starters), duurzaam
profiel (maar niet per se koploper in duurzaamheid), financieel afhankelijk van het
bedrijf.
Doel is om kritisch te reflecteren op bestaande theorievorming over duurzaam
ondernemersgedrag en tot conceptuele duiding te komen van de patronen die mkbondernemers – bewust dan wel onbewust - in hun context waarnemen, hoe die leiden
tot waarden en drijfveren en hoe die waarden en drijfveren al dan niet leiden tot een
duurzame gedragsintentie en duurzaam gedrag. Dit kan dan antwoord geven op de
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vraag hoe het mkb inderdaad de krachtbron voor duurzame ontwikkeling kan zijn, die
gezien haar positie in het Nederlandse bedrijfsleven verwacht mag worden.

1.6 RELEVANTIE VAN DEZE BENADERING
De definiëring en beschrijving van duurzaamheid is zoals gezegd sterk
contextafhankelijk. Beter inzicht is nodig in de betekenis die ondernemers aan
duurzaamheid en duurzaam ondernemen geven. Beter inzicht is ook nodig in de
motivatie voor duurzaam ondernemen en de stuurimpulsen (triggers) die deze
motivatie kunnen versterken. Bovendien is het nodig te begrijpen of en hoe betekenis
en motivatie met elkaar samenhangen. Door de data direct van de betrokkenen op te
tekenen en hun idioom te gebruiken, kan bovendien inzicht worden gekregen in hoe dit
kan bijdragen aan de invulling van toekomstig kwantitatief onderzoek naar duurzaam
ondernemen in het mkb. De uitkomsten van het onderzoek hebben ook waarde voor de
wijze waarop transities kunnen worden ingezet en voor stimuleringsprogramma’s van
de overheid. Tenslotte wordt ook bedoeld om de uitkomsten van het onderzoek te
gebruiken voor reflectie op de rol van onderwijs en opleiding voor ondernemers en
managers met het oog op de bevordering van duurzaam ondernemen.

1.7 OPZET VAN DE STUDIE
In hoofdstuk 2 wordt de vraag gesteld welke bijdrage van het midden- en kleinbedrijf
(mkb) aan duurzame ontwikkeling verwacht mag worden. Hiertoe is inzicht nodig in de
veelkleurigheid en ongrijpbaarheid van duurzaamheid en in de kenmerken van het
mkb. Omdat elke betekenis van duurzaamheid een construct (o.a. Hardy 1997; Carroll,
1999) is, gaat dit hoofdstuk in op de ontwikkeling en gelaagdheid in het gebruik van
duurzaamheid en de wijze waarop partijen die bij duurzame ontwikkeling betrokken
zijn de betekenis van het construct vormgeven.
Hoofdstuk 3 gaat in op bedrijfsgedrag in het mkb met specifieke aandacht voor het
gedrag van de meest directe actor: de ondernemer zelf. Gesteld wordt dat een
ondernemer wordt gedreven door verschillende belangen en voortdurend een
afweging maakt tussen resultaatgedreven (homo economicus, Faber & Schiller 2001)
en normatieve (homo significans) keuzes. Hoe die keuzes worden gemaakt en welke
factoren daarin een rol spelen, kan inzicht geven in de intentie en het vermogen van de
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mkb-ondernemer om te streven naar opschaling en integratie van duurzaamheid in zijn
bedrijfsvoering. Een inventarisatie wordt gemaakt van onderzoek naar milieubewust
en duurzaam gedrag en naar de meest gangbare modellen voor het verklaren van dit
gedrag. Vervolgens wordt gekeken welke beperkingen er zijn bij het beantwoorden van
de onderzoeksvragen en welk type onderzoek deze beperkingen zou kunnen
wegnemen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de onderzoeksopzet. Om de dynamiek in de betekenisgeving
rond duurzaamheid te vangen zijn open interviews met directeuren/eigenaars van
middelgrote ondernemingen gehouden. Hierbij is een leidraad gebruikt die is
gebaseerd op de belangrijkste factoren die in de literatuur over duurzaam
ondernemersgedrag naar voren komen. Per respondent (bedrijf) is bovendien een
score toegevoegd op basis van vier meetbare criteria die de mate waarin duurzaam
wordt gewerkt zo objectief mogelijk willen weergeven. De bedoeling hiervan is om het
feitelijke gedrag te kunnen vergelijken met de inschatting en verantwoording van het
gedrag en te zien vanuit welke motieven het duurzame gedrag van de ondernemer is
ingestoken. Bovendien wordt een beeld gevormd van de invulling die de ondernemer
aan het construct duurzaamheid geeft en hoe die invulling het gedrag beïnvloedt.
De hoofdstukken 5 en 6 geven de resultaten en de interpretatie van de interviews. De
voorlopige hypothesen in het theoretisch kader in hoofdstuk 3 worden afgezet tegen de
resultaten uit de interviews. In welke mate is inderdaad sprake van een contextafhankelijke invulling van het begrip duurzaamheid en wat is de link tussen de beleving
van duurzaamheid en het karakter van de eigen bedrijfsvoering? Hoe ontvankelijk is de
ondernemer voor verandering, in welke mate beweegt hij mee met de toenemende
dynamiek van de externe omgeving? Welke invloed hebben de direct betrokkenen op
de keuzes die de ondernemer maakt en de invulling die hij aan het construct
duurzaamheid geeft? Tevens wordt ingegaan op de verhouding tussen de uitkomsten
van analyses van de interviews en die van vigerend onderzoek. Het hoofdstuk sluit af
met een model voor duurzaam ondernemersgedrag in het mkb en een typologie voor
ondernemers gebaseerd op het bewustzijn en de capaciteiten om duurzaamheid in het
bedrijfsmodel te integreren en koppelt dit aan de mogelijkheden voor een succesvolle
transitie. In de discussie wordt bovendien vooruitgekeken naar eventuele volgende
stappen in onderzoek.
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2. DUURZAAMHEID ALS MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK
In de duurzame ontwikkeling van de samenleving hebben bedrijven zich een eigen rol
toebedeeld. Onder de noemer ‘duurzaam ondernemen’ of ‘duurzame bedrijfsvoering’
koppelen ze de volhoudbare winstgevendheid van hun business model aan het voorzien in
de behoeften van de huidige samenleving, met oog voor de mogelijkheden van toekomstige
generaties om in hún behoeften te voorzien. Deze interpretatie van het basisbegrip
duurzaamheid vraagt om ondernemen met een lange-termijn horizon. In dit hoofdstuk
wordt beargumenteerd dat de bijdrage van het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan
duurzame ontwikkeling kleiner is dan verwacht mag worden. Om te begrijpen hoe dit
komt, is eerst inzicht nodig in de veelkleurigheid en ongrijpbaarheid van duurzaamheid.
Omdat elke betekenis van duurzaamheid een construct (o.a. Carroll, 1999) is, wordt in dit
hoofdstuk naar de ontwikkeling en gelaagdheid in het gebruik van duurzaamheid gekeken
en naar de wijze waarop partijen die bij duurzame ontwikkeling betrokken zijn, de
betekenis van het construct mede vormgeven.

2.1 AANLEIDING: HET MKB HEEFT MOEITE MET DE OPSCHALING VAN
DUURZAAMHEID

Het belang van duurzaamheid lijkt inmiddels onomstreden: duurzame ontwikkeling
staat al meer dan 25 jaar bovenaan de agenda’s van de belangrijkste multinationale
organisaties. In 1987 publiceerde de Brundtland Commissie - formeel: de World
Commission on Environment and Development (WCED) - haar rapport Our Common
Future. Vervolgens spraken de deelnemers aan de World Summits on Sustainable
Development van Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002 en Rio de Janeiro 2012 de
politieke overtuiging uit dat duurzame ontwikkeling belangrijk is en dat burger, bedrijf
en overheid een rol hebben in het bijdragen aan deze ontwikkeling. Overheden – van
supranationaal tot lokaal - hebben zich gecommitteerd aan het stimuleren van
duurzame ontwikkeling en aan het voorlichten van burgers en bedrijven over het
belang hiervan. Aan de bedrijvenkant hebben vooral de grote multinationals hun rol
gepakt (Senge, 2009; Sharma & Lee, 2012): zij positioneren zich uitdrukkelijk vanuit
hun verantwoordelijkheid voor de volhoudbaarheid en kwaliteit van de samenleving
en zeggen te streven naar transparantie over hun rol hierin.
Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft moeite met het implementeren van duurzaam
ondernemen en blijft achter in de opschaling van duurzaamheidsinitiatieven (Feijtel,
2007; Haskins, 2009; Bertens e.a., 2011). Omdat het mkb een belangrijke en stabiele
motor is van de Nederlandse economie - al meer dan tien jaar zorgen gemiddeld
780.000 mkb-bedrijven voor 55% van de totale bedrijfsomzet en 50% van de
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werkgelegenheid - mag gevraagd worden welke bijdrage mkb-bedrijven kunnen
leveren aan de duurzame ontwikkeling van milieu en samenleving.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden en te kunnen beoordelen wat er nodig is om
een belangrijke bijdrage te leveren, moet eerst duidelijk worden wat er wordt verstaan
onder duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Dat is niet eenvoudig, want beide
begrippen hebben het karakter van een construct (o.a. Carroll, 1999) waarvan de
betekenis met de tijd verandert. Bovendien geven de verschillende belanghebbende
partijen een eigen contextuele invulling aan duurzaamheid en duurzaam ondernemen.
De volgende paragrafen trachten inzicht te geven in de ontwikkeling van de betekenis
van het construct en de invloed hierop van de partijen die bij duurzaamheid en
duurzaam ondernemen betrokken zijn. Als afsluiting van het hoofdstuk wordt gezocht
naar consensus in de betekenis van beide begrippen en wordt een definitie voorgesteld.

2.2 AFBAKENING: GELAAGDHEID IN DE DEFINIËRING VAN HET BEGRIP
DUURZAAMHEID

Het begrip duurzaamheid is over de jaren heen geëvolueerd van een sterk op het milieu
gericht ‘groen’ begrip, via het veranderen van gedrag door middel van duurzame
processen (duurzaam bouwen, duurzaam produceren, duurzaam consumeren,
duurzaam onderwijs enzovoorts) naar een meer integrale visie op hoe alle
belanghebbenden moeten samenwerken om tot een gezonde, veilige en aantrekkelijke
samenleving voor allen te komen. Daarmee heeft het begrip kenmerken van een
construct gekregen: de betekenis ervan ontwikkelt zich met de tijd en
belanghebbenden – waaronder ook de auteur van dit stuk - geven er hun eigen
interpretatie aan om het te operationaliseren en kritisch te reflecteren op andere
invullingen van het construct. Dat maakt duurzaamheid veelkleurig, ongrijpbaar en
kneedbaar. Dit onderzoek wil wijzen op de beperkingen van sommige invullingen van
het construct, maar heeft niet de pretentie een invulling voor te stellen die te verkiezen
is boven alle andere.
Een gangbare definitie voor duurzaamheid of duurzame ontwikkeling is die van de
‘World Commission on Environment and Development’ (WCED) van de Verenigde
Naties, ook wel de Brundtland commissie genoemd. Deze stelde in 1987 het
zogenaamde ‘Brundtland rapport’ (Report WCED, 1987) op, waarin duurzame
ontwikkeling als volgt werd gedefinieerd: “duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling
die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van
toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hún behoeften te voorzien”.
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Rotmans (2005) wijst op het normatieve, subjectieve en ambigue karakter van deze
definitie en geeft dat als reden voor de lastige operationalisering ervan.
Ten behoeve van deze operationalisering wordt een inmiddels bekende werkdefinitie
gehanteerd die de Triple-P index (Elkington J. , 1997) volgt: duurzame ontwikkeling
betreft het ontwikkelen van People (met aspecten als gezondheid, diversiteit,
bestaanszekerheid, veiligheid), Planet (vermindering van de druk op het milieu, minder
gebruik fossiele grondstoffen, energie, water, minder afval) en Profit of Prosperity
(economische welvaart bereikbaar maken voor iedereen) (Zimmerman, 2005). Deze
drie aspecten zijn afhankelijk van elkaar en zijn idealiter met elkaar in evenwicht.
Overigens is het belang van dit evenwicht niet vanzelfsprekend. Als bijvoorbeeld Van
Londen & De Ruijter (2012), in de geest van Eichler (1999), de drie aspecten koppelen
aan duurzame ontwikkeling maken ze het economisch imperatief ondergeschikt aan
het ecologische imperatief. Het sociale imperatief benadrukt het belang van een betere
verdeling van materiële welvaart boven het belang van economische groei.
Naast de Triple-P index bestaan echter nog honderden andere definities van
duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Jorna (2004) heeft deze definities in kaart
gebracht en geanalyseerd en komt tot 50 officiële definities. Met officieel bedoelt Jorna
dat de definitie gebruikt wordt door publieke organisaties als bijvoorbeeld de
Verenigde Naties, nationale overheden en brancheorganisaties. Jorna vond
overeenkomsten in de definities door ze te benaderen vanuit drie dimensies: alle
definities omvatten a. wat (welke activiteit of artefact) er duurzaam is, b. wanneer we
iets duurzaam noemen (welk referentiepunt we hanteren om de duurzaamheid van iets
te bepalen) en c. wat de dynamiek is tussen het artefact en zijn omgeving: de
maatschappij. Jorna komt vervolgens met een eigen definitie: duurzaam handelen
betekent het reduceren van afwentelen. Deze definitie is dus niet alleen richtinggevend
maar stelt ook een norm in de geest van Brundtland: de lasten en problemen van onze
huidige leefwijze mogen we niet afwentelen op latere generaties (met nadruk op de
dimensie tijd), op de natuur of op bijvoorbeeld de mensen in ontwikkelingslanden (met
nadruk op de dimensie plaats). Vanuit de variëteit aan publieke definities vertalen
individuele organisaties het begrip duurzaamheid naar een eigen visie en missie om
hun specifieke bijdrage aan duurzaamheid te benadrukken. Voor bedrijven heeft deze
vertaling ook een zakelijk belang: zij zetten hun bijdrage aan een duurzame
samenleving in om zich te profileren en te positioneren ten opzichte van hun
concurrenten. Vanwege de eigen kleur van deze vertalingen en de uiteenlopende
belangen van de verschillende partijen in de samenleving, is er geen consensus over de
betekenis van duurzaamheid en van duurzaam ondernemen (ook wel: maatschappelijk
verantwoord ondernemen). De volgende paragraaf gaat nader in op de koppeling van
duurzaamheid aan ondernemen en de gevolgen voor de betekenis ervan.
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2.2.1 Gelaagdheid in de combinatie van duurzaamheid en ondernemen
Deze paragraaf is bedoeld om grip te krijgen op de betekenis en definiëring van
duurzaam ondernemen. Dit is nodig omdat de bevestiging dat het mkb moeite heeft met
het implementeren van duurzaam ondernemen, sterk afhangt van de invulling die aan
het construct wordt gegeven. Als de koppeling van duurzaamheid aan ondernemen
wordt geanalyseerd, dan valt namelijk de gelaagdheid in strategische implicaties op:
van operationeel, via beleidsmatig naar strategisch leidend.
a.

Duurzaamheid als richtlijn voor operationele maatregelen. In de praktijk gaat
het bij het mkb dan om het behalen van buitenaf opgelegde quota voor
bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en fijnstof, energieverbruik, gebruik
duurzame energie, arbeidsvoorwaarden en het voorkómen van kinderarbeid.
Venselaar (1999) stelt vast dat de verschillende – vaak technische operationaliseringen door de gebruiker als de feitelijke definitie van
duurzaamheid worden beschouwd. Het stimuleringsproject ‘Green Deal’ van
het Ministerie van Economische Zaken en MKB Nederland is een voorbeeld van
een operationele interpretatie van duurzaamheid, omdat het primair gericht is
op het vergroten van de energie-efficiëntie van bedrijven. Overigens heeft de
overheid inmiddels 150 soortgelijke green deals met de samenleving gesloten
op onderwerpen die variëren van het gebruik van duurzaam hout tot het zuinig
omgaan met drinkwater.

b.

Duurzaamheid als normstellend uitgangspunt voor beleid. Dit betekent
bijvoorbeeld dat milieu management (Hillary, 1999) en energiebeheer
onderdeel zijn van een beleid van efficiencyverbetering en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en vaak ook vorm krijgen in een stakeholdersproces
waarbij personeel, toeleveranciers en klanten betrokken zijn (zie ook Keijzers,
2005).

c.

Duurzaamheid als leidend moreel principe, gestuurd door een mentaliteit en
visie op ondernemen en duurzame bedrijfsvoering. Deze strategische aanpak
van duurzaamheid sluit het meest aan bij de definitie uit het Brundtland
rapport (1987) en Jorna’s definitie (2004): het zakelijk handelen draagt bij aan
de huidige samenleving en frustreert de kansen voor toekomstige
samenlevingen niet en de lasten van het zakendoen worden niet afgewenteld
op anderen. Duurzaamheid in deze laag wordt nagestreefd vanuit een
autonoom moreel bewustzijn (in de betekenis van: het bedrijf formuleert een
visie over hoe het de relatie met de samenleving wil vormgeven) en niet
vanwege een van buitenaf opgelegde norm.
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Gebruik van het construct duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord
ondernemen houdt doorgaans geen rekening met deze gelaagdheid. Dat maakt het
lastig om prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid te beoordelen. Het
voldoen aan milieuquota en het implementeren van energiezuinige maatregelen is een
ander type prestatie dan duurzaamheid invoeren als leidend principe voor beleid. De
gelaagdheid heeft dus gevolgen voor het beleid, voor het meten van
duurzaamheidsprestaties (Schouten, 2002) en voor de mogelijkheden die er zijn om
verduurzaming te beïnvloeden. Welke prestaties zijn nodig om structuurfouten in de
samenleving weg te nemen? Wanneer zijn stakeholders (zoals overheid, consumenten,
beleggers) tevreden over de duurzame prestaties van bedrijven? Over welke invulling
van duurzaam hebben ze het dan? Zijn stakeholders tevreden met maatregelen om
energie te besparen (zoals het vervangen van gloeilampen en TL door LED-verlichting),
willen ze bedrijfsbreed beleid zien dat is gericht op efficiënt energiebeheer of willen ze
beleid zien dat is gebaseerd op een duurzame bedrijfsvisie die alle aspecten van de
bedrijfsvoering en die van de bedrijfsketen omvat? Het antwoord op deze vragen is van
belang om na te gaan in welke mate de belanghebbenden inderdaad vinden dat het mkb
achterblijft op de verwachtingen. Er mag van worden uitgegaan dat het hanteren van
een operationele definitie van duurzaamheid tot andere verwachtingen en
beoordelingen leidt dan het hanteren van een ‘diepere’ normstellende definitie.
Onder andere Dyllick & Hockerts (2002) hebben al vroeg gepleit voor het integreren
van Elkington’s triple-bottom-line in de definitie van duurzaam ondernemen. Dit houdt
in dat naast het streven naar een volhoudbaar winstgevend business model (Profit), er
ook de intentie is om bij te dragen aan de verbetering van de economische (Prosperity),
ecologische (Planet) en sociale (People) structuur van de samenleving. Deze diepe vorm
van duurzaam ondernemen wordt vaak aangeduid als embedded of deep sustainability.
In navolging van de definitie van het WCED wordt in dit onderzoek duurzaamheid in
combinatie met ondernemen als volgt gedefinieerd: duurzaam ondernemen is
ondernemen vanuit een volhoudbaar winstgevend business model door te voorzien in
de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige
generaties in gevaar te brengen om in hún behoeften te voorzien. Dit laatste wordt
geoperationaliseerd door bij te dragen aan verbetering van de economische,
ecologische en sociale structuur van de samenleving.
De volgende paragraaf behandelt het construct duurzaam ondernemen vanuit het
perspectief van het midden- en kleinbedrijf in Nederland (mkb) en geeft inzicht in de
definiëring en invulling die het mkb aan duurzaam ondernemen geeft.
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2.3 FOCUS: OPERATIONEEL NIVEAU DUURZAAMHEID IS EINDDOEL VOOR MKB
Hiervoor werd gesteld dat bedrijven in het mkb een belangrijke motor voor
verduurzaming van de Nederlandse economie en samenleving kunnen zijn. De vraag is
in welke mate dit van het mkb kan worden verwacht. Amerikaans onderzoek (McEwen
& Schmidt, 2007) heeft gezocht naar de voornaamste belemmering in de opschaling van
duurzaamheid en constateerde een discrepantie tussen de externe dynamiek in de
ontwikkeling van het belang van duurzaamheid en de interne dynamiek van de
mentaliteit (de ‘mindset’) en capaciteiten in bedrijven. Simpel gezegd: het
maatschappelijk belang van duurzaamheid is toegenomen, maar de mentaliteit en
capaciteiten van bedrijven kunnen deze opschaling niet volgen. De duurzame
activiteiten van bedrijven en hun bijdragen aan de samenleving blijven dus achter en
kunnen niet voldoen aan de verwachtingen en de behoeften van die samenleving. Deze
koppeling van externe en interne dynamiek wordt volgens de onderzoekers vaak
genegeerd in het beoordelen van duurzaamheidsinspanningen. Dat is ook zichtbaar bij
het beoordelen van de bijdrage van het Nederlandse mkb aan de duurzame
ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Afgaande op de door mkb-ondernemers
zelf vermelde (o.a. EIM 2011) rechtvaardiging van duurzaam ondernemen, lijken hun
drijfveren vooral te liggen in het fysieke welzijn van het bedrijf: duurzame
bedrijfsvoering draagt vooral bij aan goede prestaties op het operationele niveau van
kostenbeheersing en dus aan de winst. Duurzame maatregelen worden genomen
vanwege de gunstige meetbare korte-termijn gevolgen die ze hebben voor het bedrijf,
zoals besparing van kosten, het zeker stellen van de klantrelatie en het voorkomen van
reputatieschade (o.a. Graafland & Masereeuw, 2012; Graafland & Smid 2013). Vanwege
het operationele karakter van deze maatregelen en de bijdrage aan het bedrijf zelf, is
het effect op de duurzame ontwikkeling van de samenleving gering. Omdat dit lage,
operationele niveau door de mkb-ondernemer wordt gezien als een behaald einddoel
in duurzaam ondernemen, plaatst de ondernemer zichzelf wel degelijk hoog op de
ladder van verduurzaming (EIM 2011). Hier komt nog bij dat de definitie die EIM voor
duurzaamheid hanteert al sterk operationeel gekleurd is en bijvoorbeeld afwijkt van de
in 1.2 gebruikte definitie. De vraag is hoe deze prestaties zich verhouden tot de
verwachtingen die de samenleving heeft van de bijdrage die het mkb kan leveren aan
een duurzamere samenleving. Dit hangt zoals gezegd af van de invulling die de
belangrijkste stakeholders in de samenleving aan het construct duurzaamheid en
duurzaam ondernemen geven. De volgende paragrafen gaan hierop in, te beginnen met
de nog steeds sterk toenemende maatschappelijke aandacht voor het construct
duurzaamheid.
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2.4 DUURZAAMHEID ALS MAATSCHAPPELIJKE TREND
In welke zin heeft de grote maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid de betekenis
ervan beïnvloed en hoe werkt dit in op de verwachtingen over de rol van duurzaam
ondernemen? De toenemende aandacht voor duurzaamheid is zichtbaar in een
groeiend aantal als duurzaam gekenmerkte initiatieven van uiteenlopende partijen in
de Nederlandse samenleving. Rotmans (2007) merkt hierover echter op dat deze
initiatieven geen opschalend en uitstralend effect hebben (gehad). Hij stelt dat de
onderstroom aan ontwikkelingen op microniveau (de talrijke duurzame activiteiten
van individuen en organisaties) niet is opgepikt door de beleidsmakers op macroniveau
(met nadruk op de overheid): hun beleid bouwt niet voort op de initiatieven in de
onderstroom, er is dus geen opschaling. Toch ziet Rotmans aanwijzingen voor
duurzaamheid als maatschappelijke trend: een veranderend wereldbeeld bij
beleidsmakers en een verandering in de maatschappelijke structuur waardoor er meer
voorwaarden voor opschaling ontstaan. Rotmans geeft echter niet aan waaruit deze
verandering is op te maken. In dit kader moet worden opgemerkt dat de aandacht voor
duurzaamheid kenmerken heeft van een ‘feel good trend’: omdat het maatschappelijk
gewenst is om te zeggen dat je aandacht hebt voor het milieu, wordt duurzaamheid
vormgegeven en in stand gehouden om een gevoel van tevredenheid te
bewerkstelligen. In het uiterste geval wordt duurzaamheid zelfs ingezet als een
maskerade of geeft het aanleiding tot zelfgenoegzaamheid. Maatschappelijke trends en
beleid kunnen op die wijze aan elkaar gekoppeld raken. Dit proces van isomorfisme
(Hatch, 1997) is een zichzelf versterkend proces waarin het beleid dat individuen en
organisaties uitzetten wordt gevormd naar de vormen en normen van de omgeving. Als
sprake is van de trend dat duurzaamheid aan belang toeneemt, dan is het dus van
belang te begrijpen hoe de verschillende belanghebbenden het construct invullen en
vertalen in gedrag.
Zoeteman & Mommaas (2010) onderscheiden in dit verband vijf algemene houdingen
die actoren ten opzichte van duurzaamheid kunnen aannemen:
1.
2.
3.
4.
5.

Opkomen voor je eigen belang.
Je houden aan wat wettelijk moet.
Naar anderen luisteren en erover onderhandelen.
Het belang van de ander tot je eigen belang maken.
Het hogere belang van de gemeenschap dienen.

Deze houdingen zijn schatplichtig aan Stern & Dietz (1994) die veronderstellen dat
ieder mens (en afgeleid daarvan: iedere organisatie) gekenmerkt worden door een
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volgordelijkheid in waardeoriëntatie: egoïstisch (te interpreteren als self-regarding
behavior met een oriëntatie op het bevredigen van de eigen, vaak materiële behoeften
binnen zekere grenzen), sociaal (met een oriëntatie op het bevredigen van de behoeften
van anderen in de gemeenschap) en biosferisch (met een oriëntatie op het bevredigen
van de behoeften van de aarde). Ieder mens heeft al deze oriëntaties, maar niet in even
sterke mate. Dit geldt evenzeer voor de houding en bijdrage die de belangrijkste
maatschappelijke partijen jegens duurzaamheid aannemen. De vraag is dus door welke
van bovengenoemde houdingen de diverse stakeholders in onze samenleving
(overheid, bedrijfsleven, consument) worden gekenmerkt en wat dit betekent voor de
invulling van het construct duurzaamheid.
Hoe deze vraag ook beantwoord wordt, in verduurzaming hebben overheid en
bedrijfsleven zich wel degelijk een rol toegemeten en beïnvloeden ze de betekenis van
het construct. Onderstaand wordt beschreven vanuit welke oriëntatie de Nederlandse
overheid haar rol in duurzaamheid vormgeeft en welke gevolgen dat heeft voor de
betekenis ervan. Paragraaf 2.6 doet dit vanuit de oriëntatie van de publieke opinie,
paragraaf 2.7 vanuit de context van het ondernemen.

2.5 HET CONSTRUCT DUURZAAMHEID IN DE CONTEXT VAN DE OVERHEID
Hoe het construct duurzaamheid door de overheid wordt ingevuld, raakt aan de
discussie of en hoe een maatschappij maakbaar is. Is duurzame ontwikkeling en - in het
verlengde daarvan - het ondersteunen van duurzaam ondernemen een taak van de
overheid? Sinds de jaren 80 geldt het liberale uitgangspunt dat de samenleving slechts
ten dele maakbaar is en dat de mogelijkheden van overheidsingrijpen beperkt zijn
(Dankbaar, 2008). Volgens de gangbare economische theorieën trekt de mens zich
weinig aan van de externe gevolgen van zijn gedrag, laat staan van de gevolgen hiervan
voor de samenleving in het algemeen. Meestal leidt dit ertoe dat mensen (en bedrijven)
tot gewenst gedrag moeten worden aangezet door regelgeving, straffen en financiële
prikkels. Hierin lijkt de overheid een steeds kleinere rol te willen nemen, ten gunste van
zelfregulering. Ze stelt letterlijk dat ‘het aan bedrijven zelf is om een afweging te maken
van kansen, dilemma’s en uitdagingen op het gebied van people, planet and profit (in:
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’; brief minister Ploumen, september
2013). Dit gaat in navolging van het SER-advies ‘De winst van waarden’ (2000) waarin
MVO/duurzaam ondernemen een business case wordt genoemd: door te besparen op
grondstoffen en energie, worden de kosten verminderd wat een belangrijke aanzet
geeft tot groene economische groei. Investeren in MVO wordt door de overheid gezien
als goed voor de kwaliteit en groei van ondernemerschap: ze ziet een goed
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ondernemingsklimaat zelfs als voorwaarde voor duurzame groei. Het construct
duurzaamheid wordt daarmee afgestemd op economische groei en de marktgedreven
rol van bedrijven daarin. Om die rol optimaal te kunnen spelen, moeten bedrijven
vervolgens zo weinig mogelijk last hebben van de overheid.
Als het om duurzame ontwikkeling gaat, zijn er dan ook geen wettelijke verplichtingen
of duidelijke doelstellingen voor bedrijven. Er zijn weliswaar wettelijk vastgelegde
vereisten op het gebied van milieu en arbeidsrecht, maar die gelden als een minimale
vereiste voor verantwoorde bedrijfsvoering. De SER (2000, 2009) is geen voorstander
van wetgeving als instrument om MVO te stimuleren. Wel worden er richtlijnen
genoemd (ontleend aan richtlijnen van de OESO en de EU) die door de Nederlandse
overheid worden onderschreven, zonder de intentie om ze wettelijk te handhaven.
In haar beleid wordt de overheid geadviseerd door de SER. Uitgangspunt van de SER is
dat de overheid zich richt op faciliteren en stimuleren van duurzaam ondernemen en
uitdrukkelijk wegblijft van dwang via wet- en regelgeving. Ook MVO moet zich van
onderop ontwikkelen via marktwerking (SER, 2000). De SER vindt wetgeving daar niet
bij passen en ziet het als vrijwillig maatwerk. Daarom voegt de SER een vierde P toe aan
de Triple-P van Elkington: de P van Persona. De afweging is dat duurzaamheid alleen
vorm kan krijgen door persoonlijk commitment en door individuele en collectieve
bewustwording van de mensheid. Hier lijkt dus de ondernemer als persoon te worden
aangesproken. Dat roept de vraag op waarom deze Persona vervolgens niet als een
actor in het SER-advies wordt opgevoerd en verborgen blijft achter het ‘bedrijf’. Ook
geeft de SER aan dat bedrijven in de productieketen (supply chain) moeten
samenwerken om duurzaamheid tot een ketenverantwoordelijkheid te maken. Hiertoe
dient een hoofdaannemer te worden aangesteld, die in staat is tot samenwerken, die
vertrouwen kan geven en ontvangen, wil afstemmen, en de verantwoordelijkheid niet
uit de weg gaat. Omdat ook hier het accent ligt op het bedrijf en niet op de individuele
ondernemer, blijft onduidelijk hoe op de P van ‘persona’ kan worden gestuurd. Het SERadvies geeft door haar invulling van het construct duurzaamheid dubbele signalen af:
het stuurt enerzijds aan op waardecreatie binnen de Triple-P (met een belangrijke rol
voor persoonlijk commitment en bewustwording) en laat dat anderzijds aan de
marktwerking over. Dit tekent het vertrouwen van de SER in de kracht van de
economische rationaliteit, waarin mensen en bedrijven gedreven worden door het
verkrijgen en consumeren van bezit tegen zo laag mogelijke kosten. En duurzaamheid
kan daar een instrument voor zijn. Zet de overheid duurzaamheid ook inderdaad
daarvoor in?
Hoevenagel & Uit Beijerse (1999) onderscheiden twee typen van beleidsinstrumenten
die overheid en instellingen kunnen gebruiken om ondernemers (en in het verlengde
daarvan de samenleving) te beïnvloeden. Cognitief-motivationele instrumenten
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werken in op besef en motivatie (voorlichting bijvoorbeeld) en structurele
instrumenten werken vooral in op de omstandigheden (kennis, tijd en geld) van de
onderneming. De meeste instrumenten die overheden inzetten om aan te zetten tot
duurzaam gedrag waren tot voor kort vooral structureel van aard en gericht op het
vergroten van kennis (handleidingen en modellen voor implementatie, trainingen en
bijeenkomsten voor ondernemers) en financieel vermogen (subsidieprojecten). De
veronderstelling was hierbij dat als een ondernemer sterk gemotiveerd is om duurzaam
gedrag te vertonen, hij slechts gunstige omstandigheden nodig heeft om zich ook
werkelijk zo te gedragen. De vraag hoe de ondernemer tot deze sterke motivatie zou
moeten komen, hoeft geen antwoord te krijgen omdat de overheid daar geen rol voor
zichzelf ziet. Dat is zoals hiervoor gezegd een uitdrukkelijke keuze op advies van de SER
(SER, 2000): geen opgeheven vingertje voor ondernemers en zeker geen morele
voorspraak over gewenst ‘goed’ gedrag, maar praktisch en pragmatisch stimuleren van
de duurzame initiatieven die er zijn. De laatste jaren worden structurele instrumenten
zoals subsidies nog maar beperkt ingezet en krijgen cognitief-motivationele
instrumenten meer ruimte. De overheid wil daarmee “het belang van de invulling van
de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de aandacht van bedrijven
brengen” (SER, 2000). Dat wordt dan voornamelijk gedaan door te wijzen op de
gunstige uitwerking van duurzaamheid voor een winstgevende bedrijfsvoering.
Een ander uitgangspunt van de overheid is dat bedrijven transparant moeten zijn in
hun bedrijfsactiviteiten en meer moeten samenwerken in de wereldwijde
productieketens (MVO in Gelderland en Overijssel 2004; MVO-platform 2006; Keijzers
2007; SER-advies 2008; Schoones 2009). De overheid wil daartoe gunstige condities
scheppen, als stimulator en facilitator optreden en een voorbeeldfunctie tonen
(bijvoorbeeld als het gaat om duurzaam inkopen). Te Pas (2008) en Plugge & Wiemer
(2008) geven aan dat de verantwoordelijkheid in de keten weliswaar gedeeld kan
worden, maar dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid en initiatief voor MVO bij de
individuele bedrijven ligt. Dus ook hier geldt de eigen individuele verantwoordelijkheid
om stappen te zetten. Zoals gesteld in 2.1 lijken de grote multinationale ondernemingen
als marktleiders in hun branches deze stappen inderdaad te zetten. Hoe beoordeelt de
overheid de verantwoordelijkheid van het mkb om hierin stappen te zetten?
De rijksoverheid benoemt het mkb als een sector die dichtbij zijn klanten staat en dus
goed in staat moet zijn om signalen uit de samenleving op te pakken en om te zetten
naar producten en diensten (Kabinetsvisie MVO 2008-2011). Als de samenleving
duurzame signalen uitzendt, kunnen die door het mkb dus snel worden opgepikt. De
overheid stelt zich als taak bedrijven te inspireren en wil dat alle bedrijven zich bewust
zijn van de maatschappelijke effecten en verantwoordelijkheden van ondernemen en
de kansen die MVO biedt. Het construct duurzaamheid ziet het rijk als een
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afwegingskader en handelingsperspectief voor ondernemers in het mkb, dat tot uiting
moet komen in hun gedrag. Daarnaast kan de ondernemer ook als burger en consument
(klant) aangesproken worden om het denkwerk in gang te zetten. Hier lijkt de
ondernemer als persoon te worden opgevoerd (net als in het SER-advies uit 2000),
maar bij de uitwerking van de overheidsrol is hij alweer verdwenen. Uiteindelijk geldt
dat de overheid duurzame ontwikkeling in het mkb kleur geeft via marktmechanismen
als concurrentiekracht en innovatie en het dus stevig in het neoliberale idioom plaatst.
De volhoudbaarheid van de onderneming wordt als de voornaamste drijfveer voor
verduurzaming gezien.
Hoe wil de overheid inzicht geven in de kansen die MVO biedt en inspireren tot
duurzaam ondernemen in het mkb? Keijzers e.a. (2007) stellen vast dat de bestuurlijke
afstand tussen rijk, provincie en het mkb groot is en de programma’s van het rijk veelal
een te korte looptijd hebben om effect te sorteren. Provincies en gemeenten hebben
moeite met het vertalen van hun algemene beleidsdoelen naar herkenbare concrete
doelen voor duurzaam ondernemen in het mkb. Gemeenten hebben vaker een directe
relatie met mkb-bedrijven en worden daardoor als een belangrijke aanjager van
duurzaam ondernemen gezien. Officieel gezegd: de sturingsmogelijkheden van
gemeenten zijn directer. Gemeenten benutten die mogelijkheden echter te weinig: ze
formuleren nauwelijks concrete doelen om mkb-bedrijven duurzamer te laten
ondernemen.
Darnton e.a. (2006) en Keijzers (2005) geven aanbevelingen voor het rijk, de provincies
en gemeenten om het beleid sterker af te stemmen op het bevorderen van duurzaam
ondernemen in het mkb. Deze aanbevelingen zijn enerzijds algemeenheden als het
versterken van partnerships en opzetten van leerbijeenkomsten om “samen te leren
duurzaamheidsdoelen te vertalen naar concrete activiteiten van het mkb”. Anderzijds
worden meer concrete aanbevelingen gedaan aan provincies en gemeenten, zoals het
opnemen van duurzaamheidscriteria in de duurzaamheidsplannen en deze naar het
mkb te communiceren (met ‘actieve communicatie’) en te faciliteren (met
‘participatieve bottom-up leertrajecten’ en ‘pro-actieve subsidiebemiddeling’).
Dwingend opleggen is volgens de onderzoekers niet de juiste weg. Zij zien meer heil in
het stimuleren van uitwisseling van kennis door ondernemers aan elkaar. Deze optie is
echter niet getoetst op effectiviteit. In de aanbevelingen voor gemeenten en provincies
wordt bovendien gesteld dat er verschillend beleid zou moeten zijn voor koplopers en
achtervolgers in het mkb en voor stimulering in de keten in plaats van stimulering van
individuele bedrijven. Deze laatste optie is niet getoetst, al stellen de onderzoekers wel
dat de ketenbenadering succes kan hebben omdat bedrijven weliswaar niet in ketens
zijn georganiseerd, maar gemeenten daar wel contacten hebben.
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Daarmee wordt duidelijk dat het instrumentarium dat door deze onderzoekers aan de
overheid wordt toegekend, klassiek genoemd kan worden en goed past binnen het
neoliberale idioom waarmee het construct duurzaamheid wordt ingevuld. Het is
namelijk primair gericht op het stimuleren van de winstverwachting van de
ondernemers (financiële instrumenten, aanpassing van criteria, faciliteren van
samenwerking; scheppen van betere randvoorwaarden voor duurzaam
ondernemersgedrag). Bovendien wordt duidelijk dat de onderzoekers weliswaar
eerder vaststelden dat beslissingen over duurzaamheid worden bepaald door
persoonlijke afwegingen van de ondernemer en het beleid dus op ‘dit bedrijfsniveau’
moet worden afgestemd, maar komen de aanbevelingen van de onderzoekers hier
slechts eenmaal in de buurt. In de aanbevelingen voor gemeenten merken Keijzers e.a.
op dat de meer directe prikkels te vinden zijn in de openheid van de ‘mindset’ van de
ondernemer. Deze openheid wordt gezien als een onderdeel van de mentaliteit
aangaande duurzaamheid. Wat wordt bedoeld met de begrippen mindset, openheid en
mentaliteit, wordt niet uitgelegd. Ten derde male is de persoon van de ondernemer
opgevoerd zonder er consequenties aan te verbinden.
Overheden zijn dus terughoudend in sturing op duurzame ontwikkeling en zien meer
heil in materiële, maar vooral immateriële stimulering van bedrijven en de markt. De
stimulering van het mkb hinkt daarbij op twee gedachten: op advies van de SER (2000)
wordt gesteld dat duurzaamheid alleen vorm kan krijgen door persoonlijk commitment
en door individuele en collectieve bewustwordingsontwikkeling, maar in de
beleidsstukken wordt daar verder weinig mee gedaan. Ook Hoevenagel (2004) merkt
op dat de Nederlandse overheid geen specifiek duurzaamheidsbeleid voor het mkb
voert. Volgens de auteur ziet de overheid het mkb niet als een aparte doelgroep en
vertrouwt het op marktwerking (lees: druk vanuit de keten en van klanten) als aanjager
van initiatieven tot duurzaamheid.
Aangezien het mkb geen homogene groep is, kan er begrip zijn voor het ontbreken van
een gericht overheidsbeleid. Er is immers aanleiding te veronderstellen dat bij gebrek
aan een groepsidentiteit, de veronderstelde groepsleden niet geneigd zijn zich te
conformeren aan de (veronderstelde) normen van de groep. De belangenbehartiger van
het mkb (thans nog: MKB Nederland) benadrukt bovendien de halsstarrige regelzucht
van de overheid, waarmee een achterdochtige houding ten opzichte van het beleid van
de Rijksoverheid wordt gevoed. De overheid stelt in antwoord daarop uitdrukkelijk dat
bij stimulering van MVO, er oog is voor de ‘administratieve lasten’ voor het mkb.
Belangrijk is het tenslotte om op te merken dat de directeur/eigenaar die zo dominant
is in het uitzetten van het bedrijfsbeleid binnen het mkb, in de aanbevelingen buiten
beeld blijft. Zelfs als gewezen wordt op het belang van een open mindset en persoonlijk
commitment, wordt dat niet verder uitgewerkt.
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Conclusie rol overheid en definiëring duurzaamheid en duurzaam ondernemen
MVO wordt door de overheid gepositioneerd als een instrument voor ‘groene’
economische groei. In de transitie naar een meer duurzame samenleving kent zij zich
daarbij een beperkte rol toe omdat er vertrouwen is in de stimulans van marktwerking.
Groei en markt domineren het construct duurzaamheid. Maar als de markt tegenzit, hoe
kan dan toch een versnelling van duurzaam ondernemen in het mkb worden bereikt?
Berkhout (2002) wijst op de grote hindermacht en beperkte scheppende kracht van een
consensusdemocratie als het om hervorming gaat. In vervolg hierop stelt Rotmans
(2005) dat werkelijke transitie (gedefinieerd als een structurele verandering) niet aan
overheid of politiek kan worden overgelaten. Dit vooral omdat het probleem van
verduurzaming en de oplossingsrichtingen niet bij voorbaat eenduidig zijn. Hij wijst op
de transitie-paradox waarbij pogingen om transities te sturen, te beheersen en te
controleren juist een grote barrière in het transitieproces zijn. De overheid en de
politiek moeten hun ambities in dat opzicht dus matigen. Het denken over transities en
transitiemanagement richt zich bij voorkeur op co-evolutionaire sturing en sociaal
leren (onder andere Bakel, Loorbach, Whiteman, & Rotmans, 2007; Loorbach, 2010).
Het gaat om een maatschappelijk proces – en geen beleidsproces - waarbij bedrijven,
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen (ook wel de drie O’s genoemd:
ondernemers, overheid en onderwijs) samen richting geven aan verandering. Kern hier
is dus de vraag hoe de transitie naar duurzame ontwikkeling moet worden ingezet: coevolutionair via de drie O’s (zoals sommige onderzoekers voorstaan), gestuurd via de
markt en het bedrijfsleven (zoals de overheid wil) of dwingend via regelgeving en
correcties door de overheid. Vooralsnog lijkt het erop dat de markt zich een dominante
positie heeft verworven in het aangeven van de richting waarin de overheid duurzaam
wil sturen. Daarom is het begrippenkader van de markt (winstgevendheid,
concurrentiekracht, marktkansen, innovatie, economische groei) doorslaggevend in de
invulling van het construct duurzaamheid en duurzaam ondernemen door de overheid.
Dit roept de vraag op of de interpretatie die ‘de gemiddelde Nederlander’ aan het
construct duurzaamheid geeft ook marktgedreven is? De volgende paragraaf gaat
hierop in.
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2.6 HET CONSTRUCT DUURZAAMHEID IN DE CONTEXT VAN DE BURGER
Hoe de burger denkt over een thema als duurzaamheid en duurzaam consumeren
(Spaargaren, 2003) wordt onder meer bijgehouden door het Duurzaamheidkompas
van het Nederlandse marktonderzoekbureau MarketResponse en door het Dossier
Duurzaam van de bureaus DDB, Intomart GfK en b-open. In tien metingen sinds 2009
bevraagt MarketResponse (2013) de burger voornamelijk als consument naar de
gewenste rol van duurzaamheid. Die rol blijkt daardoor vooral betrekking te hebben op
de afwegingen van de consument bij de aanschaf van ‘duurzame’ producten: producten
die langer meegaan, een kleinere CO2 footprint hebben en veilig zijn. De respondenten
in het onderzoek zien bedrijven als de belangrijkste partij om met duurzame
oplossingen te komen en de overheid als aanjager hierbij. Opmerkelijk daarbij is dat de
consument groeiende twijfel heeft over de authenticiteit van de duurzaamheidsclaims
van bedrijven. Omdat het Duurzaamheidkompas een sterk milieu-georiënteerde
definitie van het begrip duurzaamheid hanteert en de respondenten als consument
benadert, krijgt duurzaamheid een ‘kleine’ betekenis en een marktgerichte focus mee
met een voorname rol voor bedrijven als leverancier van producten en diensten.
Dossier Duurzaam (2013) maakt de balans op van vijf jaar meten. Ook deze metingen
benaderen de burger als consument. Vanuit die rol vindt de consument het belangrijk
dat bedrijven duurzaam ondernemen. De onderzoekers stellen hierbij uitdrukkelijk dat
duurzaamheid vooral een belangrijk aankoopcriterium blijkt als het samengaat met
directe concrete voordelen, zoals een lager energieverbruik of lagere belasting. Het
construct wordt ingevuld vanuit de bijdrage aan het eigen financieel belang. Op basis
van genoemde onderzoeken kan gesteld worden dat de relatie burger en duurzaamheid
wordt gedomineerd door marktbegrippen: duurzaamheid is een belangrijk
aankoopcriterium als er direct en tastbaar voordeel mee te behalen is. In beide
metingen lijkt de burger-consument paradox in het voordeel van de calculerende
consument uit te vallen.
De vraag is of houding en waarden van burgers invloed kunnen uitoefenen op de
duurzame uitgangspunten voor bedrijfsvoering. Een enkel verkennend internationaal
vergelijkend onderzoek (Gulev, 2010) lijkt een positieve correlatie te leggen tussen de
mate waarin een populatie een meer duurzaamheidszoekende houding heeft – en
bijvoorbeeld aangeeft dat de bedrijfsvoering meer duurzaam moet zijn - en de
werkelijke nadruk op duurzaamheid van het bedrijfsleven. Het onderzoek werkt echter
met indirecte gegevens over houding en waarden uit twee verschillende indices en
hanteert terminologie met een sterk subjectieve lading (vgl. het gebruik van begrippen
als tolerantie, vertrouwen, welzijn en ethisch handelen). Bovendien is het begrip
duurzaamheid uitgesplitst in twee P’s (Planet en People) en zijn de resultaten niet
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hetzelfde voor beide P’s. Niettemin lijken er aanwijzingen te zijn voor isomorf gedrag:
beslissers in bedrijven nemen de kleur aan van de vigerende cultureelmaatschappelijke houding en waarden van de populatie waarin ze verkeren en geven
meer aandacht aan duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Gulev benadrukt dat dit effect
ook weer terugslaat op de houding van de populatie tegenover duurzaamheid en de
weg vrijmaakt voor een steviger duurzaamheidsagenda (de zogenaamde reinforcement
theory). Opgemerkt moet worden dat het evengoed mogelijk is dat het bedrijfsleven de
kleur van de cultureel-maatschappelijk houding beïnvloedt door duurzame
ontwikkeling te koppelen aan bedrijfsmatige en marktgeoriënteerde begrippen als
efficiënter en ‘groener’ produceren en technisch innoveren. Het is dus onduidelijk of het
construct duurzaamheid door de publieke opinie is beïnvloed of als een reeds door de
markt beïnvloed construct door de publieke opinie wordt gebruikt. Het is wel duidelijk
dat voor grote consumentgerichte bedrijven de publieke opinie over duurzaamheid
belangrijker is dan voor kleine en middelgrote bedrijven. Dat is ook een van de redenen
waarom grote bedrijven zich als trekkers van de duurzaamheidsagenda positioneren
en een actief PR-beleid rond duurzaamheid voeren. Daarmee kan dat ook één van de
redenen zijn waarom het mkb achterblijft in het nemen van duurzaamheidsinitiatieven:
zij voelen geen druk van de publieke opinie om te verduurzamen. Rest de vraag hoe
bedrijven het construct duurzaamheid invullen en of er partijen zijn die hen hierbij
beïnvloeden. De volgende paragrafen gaan in op de rol van duurzaamheid bij bedrijven
in het algemeen, in het mkb en de druk die door externe partijen daarop wordt
uitgeoefend. Naast de externe partijen waarvan een aantal al eerder is genoemd (o.a.
overheid, consument), komen aan het einde van de paragraaf ook interne factoren voor
duurzaam ondernemen ter sprake.
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2.7 DUURZAAMHEID IN DE CONTEXT VAN ONDERNEMEN
Duurzame ontwikkeling is een synthese aangegaan met ondernemen in de vorm van
duurzaam ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een
deelaspect van duurzaam ondernemen. In de praktijk worden deze begrippen echter
door elkaar gebruikt. Hoevenagel (2004) noemt MVO een ongelukkige term, omdat
maatschappelijk onverantwoord ondernemen geen optie is. Hij stelt voor om de term
wel te gebruiken, maar dan in de betekenis: ondernemen en daarover maatschappelijke
verantwoording afleggen. Moon (2007) stelt dat MVO (in het Engels Corporate Social
Responsibility, CSR) een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde is voor
duurzame ontwikkeling en maakt MVO hiermee kleiner dan duurzame ontwikkeling.
CSR wordt gemeenlijk gezien als ondernemingsbeleid dat – bij voorkeur vrijwillig en
proactief - wil bijdragen aan het welzijn van allen die met het bedrijf te maken hebben
(stakeholder theorie). In het licht van de rationale van deze studie wordt MVO/CSR
gezien als een onderdeel van het conceptueel ruimere begrip ‘duurzame
bedrijfsvoering/duurzaam ondernemen’.
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord – of duurzaam – ondernemen, willen
verantwoording afleggen op financieel-economisch, sociaal en ecologisch gebied.
Keijzers (2008) en Jonker (2011, 2012) zien dit als een ecologische en sociale
modernisering van de strategie van de onderneming, waarin traditionele economische
waardecreatie gaat samenvallen met ‘nieuwe’ maatschappelijke waardecreatie. Dit uit
zich volgens Keijzers in de transitie naar duurzame technologie en in de verbreding van
samenwerking in de productketen. In het model van Barrett (1998) correspondeert dit
met de transitie van ondernemen uit eigenbelang naar ondernemen uit
gemeenschappelijk belang. Het is van belang dit op te merken omdat het begrip
duurzaam ondernemen zeer divers wordt ingevuld. In lijn daarmee wordt overigens
vastgesteld (Kenis & Lievens, 2012) dat de meeste duurzaamheidsinitiatieven van
bedrijven zich keurig schikken naar het neoliberale kapitalistische idioom met een
groot vertrouwen in de werking van de markt als aanjager van duurzaam
ondernemerschap. Domineert dit ook de invulling van het construct duurzaamheid
door bedrijven? De volgende paragrafen brengen in kaart welke factoren deze invulling
sturen en hoe ze uitpakken voor bedrijven in het mkb.
Duurzaamheid en de waardeketen
Porter & Kramer (2006) en Werbach (2009) stellen dat de keuze voor duurzaamheid in
een bedrijf (doorgaans duurzaam ondernemen, MVO of CSR genoemd) hetzelfde proces
dient te doorlopen als een strategische keuze. Hiertoe heeft Porter het construct
duurzaamheid in de waardeketen verwerkt en daarmee volledig bedrijfsmatig
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ingekaderd (zie bijlage 9). De waardeketen laat zien waar het bedrijf zijn
duurzaamheidsinspanningen kan leveren. De vraag is daarbij hoe strategisch die keuze
wordt ingestoken en in welke laag (zie 2.2.1) het construct zijn betekenis krijgt. De
inbedding en strategische lading worden veelal vanuit een economisch perspectief
gekozen: investeringen in duurzaamheid worden gebalanceerd met de zakelijke
verplichtingen van het bedrijf, zoals concurrentiekracht en kostenbeheersing. Deze
invulling vanuit het rendement op de bedrijfsvoering leidt er vaak toe dat de korte
termijn regeert. Als vermindering van reststromen en beperking van energieverbruik
tot betere winstgevendheid op korte termijn leiden, krijgen deze maatregelen prioriteit.
Als investeringen in duurzaamheid meer ingrijpend zijn en een langere of onzekere
terugverdientijd hebben, dan krijgen deze inspanningen een lagere prioriteit. Ook als
een bedrijf duurzaamheid ziet als een manier om zijn stakeholders tevreden te stellen
of zijn reputatie te beschermen, leidt dat vaak tot een serie van defensieve korte-termijn
inspanningen. De auteurs stellen dat een bedrijf duurzaam ondernemen als een
strategische keuze moet zien en het de uitdaging is om die keuze ook in het voordeel
van de maatschappij te laten zijn. Porter vindt dat ook logisch: als een bedrijf de
maatschappij schaadt, zal zijn succes tijdelijk zijn. Andersom: als overheid en andere
maatschappelijke partijen de productiviteit van het bedrijf tegenwerken, snijden ze
zichzelf in de vingers door onvoldoende economische groei. Deze economische
interpretatie loopt parallel aan de interpretatie van duurzaamheid van Venselaar e.a.
(2010): volhoudbaarheid impliceert dat een bedrijf kan meeveren op de
ontwikkelingen in de samenleving en duurzaamheid is zo’n belangrijke ontwikkeling.
Idealiter houdt een bedrijf in alle activiteiten van zijn waardeketen dus rekening met
die ontwikkeling. Bij bedrijven in de maakindustrie leent vrijwel elke (primaire en
ondersteunende) activiteit zich voor verduurzaming (duurzaam inkopen, duurzaam
produceren, duurzame marketing, duurzaam personeelsbeleid enzovoorts). De meeste
bedrijven kijken eerst naar de belangrijkste activiteiten in hun waardeketen en de
belangrijkste partijen in de marktomgeving. Daar wordt vervolgens de invulling van het
construct op afgestemd (duurzaam bouwen, duurzaam drukken enzovoorts). Porter’s
conclusie daarbij is dat alleen strategisch duurzaam ondernemen (dus verduurzaming
vanuit een strategische keuze) kan zorgen voor een positieve sociale impact en
winstgevendheid. Het volstaat dus niet om slechts één activiteit te verduurzamen en de
anderen ongemoeid te laten. Dat levert geen duurzame onderneming op. Het lijkt er
echter op dat bedrijven in het mkb geneigd zijn het construct duurzaamheid sterk
operationeel vanuit hun hoofdactiviteit in te vullen en het niet strategisch te koppelen
aan waardeketen en business model. Dit roept de vraag op welk belang bedrijven in het
mkb aan duurzaamheid toekennen en van welke partijen ze druk voelen bij het invullen
van het construct duurzaamheid. De volgende paragraaf gaat in op de laatste vraag.
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Duurzaam ondernemen en de druk van ketenrelaties
Keijzers (2002) definieert de productketen als een verzameling van ondernemingen en
consumenten waarbinnen regels en activiteiten op elkaar worden afgestemd. Dus ook
de regels en activiteiten ter verduurzaming. Keijzers (2005) stelt dat ketenrelaties
(concreet: wensen van consumenten en productiemogelijkheden van leveranciers) het
meest van invloed zijn op de keuze voor duurzaamheid. Chisholm (1998) legt nadruk
op netwerkontwikkeling en duurzaamheid: het is niet voldoende dat ondernemingen
dezelfde keten delen, ze moeten ook afspreken om zich als duurzaam netwerk te gaan
gedragen. Long & Arnold (1998) gaan nog een stap verder en wijzen op het aangaan
van samenwerking in de keten met de uitdrukkelijke opdracht om de milieudruk te
verminderen (zogenaamde environmental partnerships). In Nederland hebben de grote
bedrijven als partij in de SER zich gecommitteerd aan het rapporteren over hun
ketenbeheer via de verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (IMVO). Het mkb heeft een dergelijke verplichting niet.
Te Pas (2008) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de overheid MVO en
ketenverantwoordelijkheid bij bedrijven in het mkb kan stimuleren. Het onderzoek
baseert zich op de SER-rapporten ‘Winst van waarden’ (2000) en ‘Duurzame
globalisering: een wereld te winnen’ (2008) en op expertinterviews. Daarnaast is voor
dit onderzoek één mkb-ondernemer gesproken. Aan het onderzoek gingen de volgende
aannames vooraf:






Bedrijven nemen hun ketenverantwoordelijkheid niet, omdat ze dit niet kunnen
vanwege de complexe internationale verbanden, niet willen (het bedrijf streeft
niet naar transparantie) en/of niet doen.
Ketenverantwoordelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor MVO.
Bedrijven ondernemen onvoldoende maatschappelijk verantwoord.
De overheid kan een rol spelen in het stimuleren van ketenverantwoordelijkheid
en dus MVO.

Opvallend is dat ook hier de rol van de individuele ondernemer niet aan bod komt.
Zowel de SER als Te Pas noemen bedrijven als actoren en niet de ondernemer.
Te Pas (2008) geeft een overzicht van de factoren die kunnen leiden tot succes of falen
van ketenverantwoordelijkheid. Naast het politieke commitment wordt ook het
bestuurlijke commitment genoemd. Organiseren van ketenverantwoordelijkheid kost
veel tijd, geld en middelen, dus de ondernemer moet gemotiveerd zijn om hierin te
willen investeren. Hoe die ondernemer daartoe kan worden overgehaald, blijft de vraag
en die wordt ook door Te Pas niet beantwoord. Keijzers (2005) beperkt de interpretatie
van de invloed van de keten tot rekening houden met de wensen van klanten en de
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mogelijkheden van leveranciers om daar uiteindelijk zelf bedrijfseconomisch voordeel
mee te behalen.
Grote multinationals als Unilever, Mars, Starbucks, Ikea en Sara Lee hebben in
verschillende ketens (zoals die van cacao, palmolie, soja, koffie, thee, suiker en hout)
het voortouw tot verduurzaming genomen. De belangrijkste motivatie voor deze
bedrijven ligt veelal in het vastleggen van de leveringszekerheid van de belangrijkste
basisingrediënten van hun producten. Unilever voegt daar nog motieven aan toe,
bijvoorbeeld het vermijden van het risico om maatschappelijk draagvlak te verliezen
vanwege de grote zichtbaarheid en populariteit van hun merken. De meeste van de
genoemde multinationals hebben bindende afspraken tot verduurzaming gemaakt met
alle partijen in de bedrijfsketen (van boer tot verkooppunt). Vaak was hierbij een
ontwikkelingsorganisatie (Solidaridad, Oxfam Novib) betrokken als adviseur. Doel is
om een goede prijs te garanderen voor boeren in ontwikkelingslanden, hun sociale
omstandigheden te verbeteren en milieuvriendelijke en duurzame productiemethoden
te stimuleren (bron: De Volkskrant, zaterdag 3 april 2010, pagina 9). Verduurzaming
als maskerade is voor deze bedrijven niet profijtelijk, want als zij een maatschappelijk
gewenst standpunt uitdragen zonder hier ook werkelijk invulling aan te geven, of zich
buitensporig beroemen over kleine resultaten, lopen ze aan tegen de veelheid aan
bronnen die informatie geven over het werkelijke beleid. Deze bronnen profiteren van
de toenemende transparantie binnen bedrijfsketens en markten en de snelle
communicatie van kennis hierover via bijvoorbeeld het Internet en sociale media.
Gesteld kan worden dat het ketenbeleid van de grote bedrijven vorm krijgt vanuit een
marktgestuurde invulling van het construct duurzaamheid. Het gaat hen er immers om
de reputatie van hun merken te beschermen. Dit is voor het mkb minder van belang. De
mogelijkheden van het mkb om in de keten initiatief en verantwoordelijkheid te nemen
zijn beperkt vanwege gebrek aan tijd, middelen en netwerk. Bovendien voelen de mkbbedrijven de druk van de markt minder sterk: ze hebben geen grote zichtbare merken.
Brancheorganisaties zetten hun leden weliswaar aan tot duurzame inkoop, maar er zijn
geen voorbeelden bekend van het betrekken van alle partners in de keten bij
verduurzaming. Bovendien zijn de brancheorganisaties terughoudend in het verhogen
van de regeldruk voor hun mkb-leden, zoals uit de volgende paragrafen blijkt.
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Oriëntatie op duurzaamheid in het mkb
In welke mate zijn bedrijven in het mkb zich bewust van het belang van duurzaamheid?
MVO Nederland heeft een onderzoeksprogramma naar de duurzaamheidoriëntatie in
het mkb (Keijzers, 2005). In het programma participeren bedrijven met zogenaamde
koplopende ervaring en deskundigheid op het gebied van innovatie en belangstelling
voor duurzaamheidsaspecten. De onderzoeksvragen zijn gericht op het achterhalen van
de aanjagers van motivatie en gedrag, de benodigde competenties, typische mkbkenmerken en de rol van overheid en kennisinstellingen.
Het onderzoek rapporteert dat duurzaamheidsargumenten zelden een primaire
stimulerende factor voor vernieuwing zijn. Informatie en voorlichting zetten niet aan
tot grotere maatschappelijke betrokkenheid. Alleen bij een aantoonbaar
bedrijfseconomisch belang en bij financierbaarheid van de kapitaalbehoefte gaat het
mkb om. Economische relaties (ketenrelaties) in de eerste schil (klanten en
leveranciers) blijken een belangrijke invloed te hebben op initiatieven tot
duurzaamheid, in tegenstelling tot sociale contacten in de eerste schil. Als belangrijke
belemmeringen tot verduurzaming worden genoemd het ontbreken van risicokapitaal
(banken zijn terughoudend in het verstrekken van leningen) en moeilijk toegankelijke
(zowel in perceptie als daadwerkelijk) en beperkte subsidieregelingen van de overheid.
Het gaat dus om stimulerende en belemmerende factoren die sterk geënt zijn op een
marktgerichte invulling van het construct duurzaamheid.
De respondenten in het onderzoek beschouwen besparing op energie en materiaal en
verbetering van sociale kwaliteit weliswaar als duurzaam, maar zeggen dat die worden
aangestuurd door bedrijfskundige argumenten (kostenbesparingen, bedrijfskansen,
eisen vanuit regelgeving, klantwensen) en niet door duurzaamheidoverwegingen of
een maatschappelijk afgedwongen ethos. De onderzoekers concluderen dan ook dat
bedrijven moeten worden geholpen bij het stellen van langetermijndoelen voor
duurzaamheid.
Economische relaties in de keten zorgen voor een direct gevoelde economische
noodzaak om te vernieuwen. Stimulering en samenwerking in de keten lijkt dan ook
een krachtiger instrument om duurzaamheid te bereiken (Kuhndt, 2003) dan wat
overheid of brancheorganisaties kunnen bieden. Het is volgens de onderzoekers vooral
aan grotere ondernemingen om hun verantwoordelijkheid te nemen in de keten.
Concluderend kunnen we stellen dat het onderzoek van MVO Nederland bevestigt dat
het mkb duurzaamheid met puur bedrijfskundige argumenten benadert en door zijn
economische relaties hierin wordt beïnvloed. Hoe die invloed uitwerkt op de invulling
die het mkb aan het construct duurzaamheid komt in de volgende paragrafen aan bod.
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Duurzaam ondernemen en de druk van de branche
De branchevereniging MKB Nederland vertegenwoordigt 120 brancheorganisaties en
250 ondernemersverenigingen, samen goed voor ruim 150.000 bedrijven. Kern van de
activiteiten zijn doelgerichte lobby en dienstverlening (www.mkb.nl; 27 februari 2014).
MKB Nederland stelt op haar website dat het midden- en kleinbedrijf duurzaam wil
ondernemen, maar daar hulp bij nodig heeft, bijvoorbeeld via het Energiecentrum mkb
en de brancheorganisaties. De vereniging stelt dat als de subsidievoorwaarden kloppen
met de ondernemerspraktijk, er snel grote stappen te maken zijn. Dit maakt duidelijk
dat de invulling van het construct sterk wordt gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten.
Overigens is in de rapportage over de resultaten over 2009 op te maken dat MKB
Nederland haar leden tegen verdergaande regelgeving omtrent duurzaamheid wil
beschermen. Zo wordt vermeld dat dankzij de lobby van MKB Nederland de installatie
van milieuzones zijn opgeschort, dankzij het duurzaamheidsakkoord het aantal regels
voor het MKB is verminderd, verplichte streefcijfers voor het aannemen van
jonggehandicapten zijn voorkomen en het mkb is gevrijwaard van
verpakkingenbelasting. Geen van de door MKB Nederland op de website genoemde
hoofddoelen heeft duurzaamheid als belangrijkste thema. De enige activiteit met
raakvlakken is de bereikte energiebesparing via Green Deals en de lobby voor de
bereikbaarheid en leefbaarheid van de bedrijfsomgeving. Ook hier wordt het construct
bewust ‘klein’ gehouden.
De branchevereniging wil geen sterk stimulerende rol nemen ten aanzien van het aantal
duurzaamheidsinitiatieven in het mkb. Dit kan worden verklaard uit de sterke lobby
van de vereniging tegen verhoging van de regeldruk voor het mkb. Keijzers (2005)
bevestigt in dat verband de moeilijke dubbelrol van brancheorganisaties als enerzijds
beschermer van belangen en anderzijds als aanjager van duurzaamheid. Overigens
vonden Graafland & Mazereeuw (2012) aanwijzingen voor enige invloed van
brancheorganisaties op de keuze van mkb-bedrijven voor duurzaamheid (in de studie
is de term CSR gebruikt).
In het rapport ‘Onze gemeenschappelijke toekomst’ (2012) geven MKB NL en VNONCW hun ‘integrale visie op duurzame ontwikkeling en MVO’. Kern van de visie is het
afstemmen van economisch succesvol ondernemen en verantwoord omgaan met
mensen en planeet. De brancheorganisaties benadrukken dat dit niet voortvloeit uit een
ideologie, maar uit welbegrepen eigenbelang met respect voor zekere grenzen.
Duurzaam ondernemen is immers van vitaal en strategisch belang voor het
bedrijfsleven. De organisaties stellen dat versnelling van duurzaamheid van het
bedrijfsleven moet komen en de overheid daartoe de juiste voorwaarden dient te
garanderen. Winst is daarbij een noodzakelijke en gezonde prikkel. Benadrukt wordt
dat de vrije markteconomie het vermogen heeft om door innovatie en samenwerking
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bij te dragen aan duurzame welvaart. Het moge duidelijk zijn dat het voor beide
organisaties vanzelf spreekt dat bedrijven de belangrijkste trekkers van duurzame
ontwikkeling zijn. De brancheverenigingen vullen het construct duurzaamheid in
vanuit het belang van duurzaam ondernemen voor het succesvol continueren van de
eigen bedrijfsvoering van de leden en ze blijven weg van het uitoefenen van druk op
hun leden om daarin grotere stappen te nemen dan de markt vraagt en winstgevende
bedrijfsvoering mogelijk maakt. Als winst en dus geld een noodzakelijke prikkel is voor
versnelling van verduurzaming, welke rol hebben investeerders en beleggers daar dan
in? En welke invulling geven zij aan het construct duurzaamheid?
Duurzaam ondernemen en de druk van investeerders en beleggers
Verschillende internationale onderzoeken (o.a. Green Winners 2008, Bertens e.a. 2009,
Eccles e.a. 2012) hebben uitgewezen dat er eerder een positief dan een negatief
verband bestaat tussen de financiële resultaten van een onderneming en zijn
duurzaamheidinspanningen. Die koppeling van duurzaamheid aan winstgevendheid is
voor beleggers belangrijk. Beleggende instanties, zoals pensioenfondsen, omarmen
steeds vaker duurzame initiatieven, zoals de 'UN Principles for Responsible Investment',
en hebben in hun beleggingsbeleid aandacht voor milieu en maatschappij. Bovendien
ontwikkelen banken en beleggingsinstellingen al jaren nieuwe producten en
beleggingsbenaderingen waarin begrippen als duurzaam of ethisch beleggen een rol
spelen (Van der Poll, 1999; Reijngoud, 2009). Dit zogenaamde impact investing of missie
gerelateerd investeren heeft als doel om te investeren in de opschaling van activiteiten
die sociale en milieudoelen nastreven en winst (uitgedrukt in financieel rendement)
maken.
Inderdaad kozen de afgelopen tien jaar meer particuliere spaarders en beleggers voor
duurzame spaartegoeden en beleggingen (www.vbdo.nl, 20 november 2013). Ondanks
deze consistente groei is nog steeds slechts 4,8% (€ 17 miljard) van de totale inleg aan
geld belegd in duurzame spaar- en beleggingsfondsen. Dit ondanks het feit dat de
belegger op de opbrengst van ‘groene’ beleggingen nog altijd een heffingskorting
ontvangt (die overigens sinds 2011 in vier jaar tijd geleidelijk wordt afgebouwd) en de
vrijstelling op de vermogensrendementsheffing van 1,2 % voor groene beleggingen
blijft gehandhaafd. De markt voor duurzame spaar- en beleggingsproducten wordt
gedomineerd door de kleine duurzame banken Triodos Bank en ASN. De grootbanken
voeren geen actief beleid op het stimuleren van duurzaam sparen en beleggen.
Banken kijken bij het beoordelen van businessplannen en het verstrekken van
kredieten weliswaar naar de duurzaamheidsaspecten van bedrijven, maar beschouwen
het niet als een doorslaggevende factor voor goedkeuring (zie ook Graafland & Smid,
2013). Alleen de twee eerdergenoemde banken Triodos Bank en ASN gebruiken deze
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aspecten als een leidend criterium bij geldverstrekking (www.eerlijkebankwijzer.nl).
Deze gegevens bevestigen dat ondernemers weinig druk voelen van investeerders en
beleggers om duurzaamheid als uitgangspunt te nemen in hun bedrijfsbeleid. Eerlijke
Bankwijzer stelt verder dat geen van de 13 Nederlandse banken in de index, grote
stappen zet in bijvoorbeeld maatregelen om klimaatveranderingen in te dammen, meer
te investeren in duurzame energie of het bonusbeleid aan te passen. Hier geldt dus dat
in de afwegingen die investeerders en beleggers maken, rendement een veel
belangrijker rol speelt dan duurzaamheid. Dat kleurt de invulling van het construct
duurzaamheid en is voor bedrijven geen reden om duurzaam te ondernemen.
Toch doen de meeste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen jaarlijks verslag
van het rendement van hun duurzaamheidsinspanningen. Dit maatschappelijke
jaarverslag volgt daartoe bijvoorbeeld de internationale richtlijnen van de Global
Reporting Initiative (www.globalreporting.org, 28 februari 2014). In de jaarverslagen
worden prestaties gemeld op duurzaamheidindicatoren als mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, productverantwoordelijkheid en milieu. Omdat investeerders
en beleggers geen direct verband leggen tussen prestaties in duurzaamheid en
financiële prestaties, lijken deze jaarverslagen vooral bedoeld als ondersteuning van de
public relations. Het mkb heeft geen verslagplicht en hoeft geen verantwoording af te
leggen op duurzaamheidsindicatoren. Het financiële belang ligt in de regel bij de
directeur van het mkb-bedrijf: hij/zij is grootaandeelhouder, heeft een inkomensbelang
bij winstgevende continuering van het bedrijf en bij valorisatie op het moment dat hij
uit het bedrijf wil stappen. Dit betekent dat weinig druk wordt gevoeld van
investeerders en beleggers om duurzaam te ondernemen. Voor succesvolle
continuering van het bedrijf is vooral een sterke concurrentiepositie nodig. De volgende
paragraaf gaat in op de vraag of de druk van de concurrentie de invulling van het
construct duurzaamheid beïnvloedt.
Duurzaam ondernemen en de druk van concurrenten
Kiest een bedrijf voor duurzaamheid om zich te onderscheiden van zijn concurrenten?
Porter (1985) leert dat bedrijven drie basisstrategieën kunnen inzetten om zich
succesvol te positioneren in relatie tot consumenten en concurrenten: differentiatie,
focus en kostleiderschap. Volgens deze theorie kan gesteld worden dat bedrijven die
zich herkenbaar en op voor de klant relevante factoren op duurzaamheid
onderscheiden (differentiëren) hiermee concurrentievoordeel kunnen behalen. Dit
geldt evenzo voor bedrijven die dankzij verduurzaming van processen efficiënter
werken en dit voordeel kunnen vertalen naar een lagere prijs voor klanten
(kostleiderschap). Een derde groep bedrijven kan zich uitdrukkelijk richten (focus) op
die segmenten van klanten die een voorkeur hebben voor duurzame producten en
diensten. In de praktijk zijn echter nauwelijks zuivere voorbeelden van dit type
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concurrerende bedrijven te vinden. Bedrijven die helemaal geen keuze maken zien zich
terug in de positie ‘stuck in the middle’ (Porter 1985). Dit zijn bedrijven die vaak kiezen
voor een strategie waarin de bedrijfsvoering van de voornaamste concurrenten wordt
gekopieerd. Deze bedrijven zijn geen lang leven beschoren en voelen de druk van
concurrenten het scherpst. Dit roept de vraag op of bedrijven die duurzaamheid in hun
bedrijfsstrategie hebben opgenomen vanuit een van bovengenoemde basisstrategieën,
zich inderdaad succesvoller positioneren en sterker concurrerend zijn. Onderzoek
gepubliceerd in Green Winners/AT Kearney (2008) laat zien dat dergelijke bedrijven
in ieder geval beter bestand zijn tegen een dalende conjunctuur. Ook longitudinaal
onderzoek van Eccles, Ioannou en Serafeim (2012) bevestigt het verband tussen
duurzaamheid en volhoudbare winstgevendheid en laat zien dat duurzaam
ondernemende bedrijven op langere termijn inderdaad succesvoller zijn. Toch blijft
hier de vraag spelen of de oorzaak van het succes niet eerder de strategische
capaciteiten van het bedrijf zijn en het vermogen om op langere termijn te plannen, dan
de keuze voor duurzaamheid.
Er blijkt een verband te zijn tussen het hanteren van ethische waarden in de
bedrijfsvoering (met inbegrip van duurzaam omgaan met bronnen) en het behalen van
succes door een onderneming. Zo geeft Bower (2003) aan dat een onderneming met
hoge ethische waarden drie belangrijke voordelen heeft ten opzichte van concurrenten
met lagere standaarden:




De onderneming genereert meer gedrevenheid en effectiviteit, omdat mensen met
meer vertrouwen werken.
De onderneming trekt gemakkelijker mensen van kwaliteit aan.
De onderneming ontwikkelt betere en meer winstgevende relaties met klanten en
met het publiek.

De onzekerheid over de rol van duurzaamheid in bedrijfssucces lijkt op die over het
verband tussen duurzaamheid en innovatie, een combinatie die in de literatuur
veelvuldig wordt gemaakt (Nidumolo, Prahalad & Rangaswami (2009). Moratis (2006)
ziet verduurzaming als een aspect van innovatie. Keijzers (2008) spreekt van innovatie
voor duurzaamheid. Masurel (2008) gebruikt zelfs de term duurzaamheidsinnovatie en
beschrijft dit als het anders aanpakken van zaken, waardoor het bedrijf beter scoort op
het sociale of ecologische vlak. Er is aanleiding om het proces van innoveren in
bedrijven te vergelijken met dat van verduurzaming. Uhlaner e.a. (2010) wijzen immers
op het positieve verband tussen innovatieve bedrijven en de mate waarin deze
bedrijven verduurzamen. Overigens is de innovatiebereidheid in het mkb niet hoog; de
overheid heeft een instantie als Syntens in het leven geroepen om het tempo van
innoveren in Nederland te versnellen en er is veel onderzoek naar de
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innovatiebereidheid van het middelgrote bedrijfsleven (o.a. De Jong 2004, Gaspersz
2009, Syntens, 2010). Er is aanleiding om te veronderstellen dat een duurzame
strategie faciliterend kan zijn voor innovatie en concurrentieel voordeel, maar het is
zoals gezegd onduidelijk of in deze relatie de voorspellende variabele duurzaamheid is,
of juist de langetermijnvisie. De rol van duurzaamheid als voorspellende variabele lijkt
sterker als bedrijven actief zijn op de consumentenmarkt (Graafland & Smid, 2013) en
consumenten een voorkeur hebben voor duurzame producten en diensten. De volgende
paragraaf gaat hierop in en behandelt de vraag of bedrijven druk van de
consumentenmarkt voelen om hun bedrijfsvoering en portfolio te verduurzamen en
hoe consumenten het construct duurzaamheid invullen.
Duurzaam ondernemen en de druk van consumenten
Een belangrijke Nederlands/Britse speler op de consumentenmarkt is Unilever. Deze
multinational heeft in haar sustainable living plan (www.unilever.nl) drie grote
doelstellingen geformuleerd: de milieuvoetafdruk van zijn producten halveren; meer
dan 1 miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te
verbeteren; 100% van zijn landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.
Unilever heeft zelf het initiatief hiertoe genomen omdat uit onderzoek onder
consumenten en belanghebbenden blijkt dat externe factoren de toekomstige groei van
zijn merken kan beïnvloeden. Het gaat hier dus niet om een altruïstisch of prosociaal
voornemen (en evenmin om een hoger bedrijfsbewustzijn), maar om een strategische
keuze op basis van informatie uit de markt (lees: van de consumenten en potentiële
consumenten). Als informatie uit de markt wijst op een behoefte aan verduurzaming,
roept dit de vraag op hoe sterk dit bij consumenten leeft.
Paragraaf 2.6 haalde het Dossier Duurzaam (april 2008, september 2010, september
2011) al even aan. 2.500 Consumenten werden ondervraagd naar hun beleving van het
duurzame imago van 180 merkproducten en diensten. De resultaten tonen dat de
aandacht van consumenten voor duurzaamheid weliswaar stijgt, maar dat dit niet
meteen leidt tot duurzaam gedrag: in 2008 gaf 30% van de consumenten aan duurzaam
te leven tegen 26% in 2011. Deze resultaten zijn sterk beïnvloed door de pragmatische
invulling die de consument aan het construct duurzaamheid geeft: bij de aankoop van
nieuwe producten is de beste prijs-kwaliteitverhouding doorslaggevend. Het al of niet
duurzame merk speelt een bijrol. Volgens de onderzoekers weegt de consument
principe en portemonnee af en kiest hij vaker voor de portemonnee. Deze keuze wordt
vervolgens ‘verantwoord’ door te wijzen op een toegenomen wantrouwen jegens
duurzaamheidsclaims. Consumenten zeggen het duurzame imago van producten en
diensten vaker als een marketingtruc te zien en onderkennen dat het moeilijk is om de
geloofwaardigheid van duurzame claims te controleren.
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Dit roept de vraag op hoe het belang dat consumenten zeggen te hechten aan
duurzaamheid moet worden geïnterpreteerd: zeggen ze dat ze pas aankopen als ze
zeker weten dat een product echt duurzaam is? Dat staat dan toch haaks op de geringe
animo van consumenten om zich te verdiepen in informatie over de duurzaamheid van
producten. Het wantrouwen in de duurzaamheidsclaims van bedrijven verhoudt zich
ook moeilijk met het gemak waarmee consumenten bedrijven noemen als de meest
verantwoordelijke partij voor verduurzaming.
Fortuijn (2009) stelt dat van consumenten niet veel duurzaamheid is te verwachten,
maar dat ze onmisbaar zijn om tot een duurzame samenleving te komen. Onderzoek
van Consumers International (2007) laat zien dat de mening van consumenten over
duurzaamheid en hun daadwerkelijk gedrag ver uiteen lopen. Deze kloof tussen
overtuiging en gedrag (in het Engels ‘attitude behaviour gap’) wordt verklaard uit
gebrek aan relevante informatie, geen toegang tot informatie bij aankoop, misleidende
of onvolledige informatie en gebrek aan onafhankelijke bronnen. Ook de apathie-reflex
speelt een rol: het probleem is zo groot, wat kan ik als individuele consument daar nu
aan doen? Percepties van consumenten zijn vertekend: consumenten blijken bedrijven
duurzaam te noemen op basis van informatie uit reclames van die bedrijven zelf.
Consumenten zien duurzaam ondernemen vooral als milieubewust handelen; slechts
een kleine minderheid (8%) ziet het als ondernemen met het oog op de toekomst.
Een studie van ING (The third industrial revolution, maart 2010) bevestigt Fortuijn’s
twijfel aan de druk van consumenten. De groep consumenten die zijn huidige welvaart
beschermt en niet actief zoekt naar alternatieven is nog steeds het grootst. Toch stellen
de onderzoekers dat de consument zich steeds minder zeker voelt bij aankopen. Een
groeiende minderheid – zeker in het Westen – neigt naar het zoeken naar minder en
beter. Dit is al voorzichtig te zien in de autobranche (kleinere auto’s), wasmiddelen
(lagere temperaturen) en voedsel (minder vlees, biologische producten).
Het Dossier Duurzaam (2008 en 2010) mag al aantonen dat duurzaamheid voor
consumenten een minder belangrijk aankoopcriterium is geworden, in de
daadwerkelijke aankopen die ze doen is dit al helemaal terug te zien. Volgens het
jaarlijkse rapport Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte 2012
koopt 60% van de Nederlandse consumenten wel eens duurzame producten. Dat is
minder dan in 2009. 86% van de consumenten besteedt voor minder dan 20% van het
totale aankoopbedrag aan duurzame producten. Een vijfde van de consumenten zegt
meer duurzame producten te kopen als het prijsverschil met vergelijkbare nietduurzame producten minder dan 5 procent zou zijn. Financieel eigenbelang en het
voorzien in primaire behoeften als gezondheid en welvaart, lijken hier belangrijker dan
het belang van de samenleving. Werd de individuele mens al benadert als consument
(zie het onderzoek van MarketRespons in paragraaf 2.6), die consument is ook vooral
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een homo economicus: een persoon die binnen individuele restricties het maximale
welbevinden tracht te bereiken (zie verder 3.1).
Als consumenten al druk kunnen uitoefenen op de strategische keuzes die bedrijven
maken, dan is die druk niet groot en niet groeiend. De druk komt dan vrijwel uitsluitend
bij bedrijven in de retail te liggen en valt volledig binnen het marktgedreven idioom:
alleen naar producten en diensten met een goede verhouding in prijs-kwaliteit is vraag.
Duurzaamheid is daarbij geen voorwaarde. De meeste grotere mkb-bedrijven hebben
in de regel een intermediaire functie in de keten en geen direct contact met
consumenten. Daarom is er geen druk van consumenten op hun strategische keuzes.
Mochten consumenten met hun voeten kiezen voor duurzaamheid, dan merkt de mkber dat slechts indirect via de keten.
Concluderend voor de invloed van externe partijen op de invulling van het construct
duurzaamheid kan gesteld worden dat deze partijen het begrip een sterk
marktgeoriënteerde betekenis geven. Toch voelt het mkb geen druk van de externe
partijen om duurzaam te ondernemen: overheid en branchevereniging houden zich
bewust op afstand om de markt zijn werk te laten doen, de ketenpartners opereren
onafhankelijk en de concurrentie in het mkb zet duurzaamheid nog niet als
onderscheidende propositie in. De markt zelf - de consument, belegger en investeerder
- let echter vooral op prijs en rendement.
De vraag welke drijfveren het mkb kunnen aanzetten tot verduurzaming kan dus
voorlopig worden beantwoord door te verwijzen naar de twee eerste motieven van
Zoeteman & Mommaas: opkomen voor het eigen belang en je houden aan wat wettelijk
moet. Er is geen druk van externe partijen om hierin verder te gaan en het belang van
de ander en van de gemeenschap te dienen. Onderzoek verwijst echter ook naar interne
factoren zoals de mindset en het persoonlijk commitment van de ondernemer. Hoe die
zich verhouden tot keuzes in bedrijfsvoering en hoe ze invloed hebben op de invulling
van het construct duurzaamheid, komt in de volgende paragraaf ter sprake.
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Interne druk op duurzaam ondernemen: drijfveren, doelen en waarden van het bedrijf
Als het mkb weinig gevoelig is voor de druk die door externe partijen wordt
uitgeoefend, komt het aan op de interne drijfveren en doelstellingen van de
onderneming. Hoe beïnvloeden die de keuzes van het mkb voor duurzaam ondernemen
en welke invloed hebben ze op de invulling van het construct duurzaamheid. Bedrijven
kennen verschillende typen van drijfveren (Geus, Stone, & Vonk, 1997). Bedrijven
handelen allereerst vanuit de basisbehoefte om te blijven voortbestaan. Venselaar e.a.
(2010) koppelen in dat verband duurzaamheid aan de langetermijnstrategie van
bedrijven gericht op continuïteit, ofwel ‘volhoudbaarheid’. Andere behoeften zijn het
streven naar status (‘de grootste’, ‘de nummer één in..‘ willen zijn), erbij te horen en
zich te ontwikkelen. Analoog aan de behoeftepiramide van Maslow (1998) moeten de
basale behoeften eerst zijn bevredigd voordat naar ‘hogere’ behoeften kan worden
gekeken. Kenmerkend voor Maslow’s piramide is daarbij dat alle behoeften ten gunste
van het eigenbelang zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat in tijden van economische
neergang de winstgevendheid van het bedrijf alle prioriteit krijgt en dat in tijden van
economische groei ook andere aspecten aandacht krijgen, maar dat deze aspecten in
dienst staan van de belangen van het bedrijf. Barrett (1998) onderscheidt in dit verband
intenties en drijfveren die gericht zijn op het fysieke welzijn (gemeten in lagere kosten
en betere winstmarges), het emotionele welzijn (gemeten in efficiëntie en kwaliteit),
mentaal welzijn (gemeten in innovatie) of spiritueel welzijn (verbinding met de
samenleving). De eerste drie drijfveren zijn voornamelijk gericht op kostenbesparing,
margeverbetering, kwaliteit en innovatievermogen, de laatste is voornamelijk intentiegeoriënteerd: ingegeven door een intentie om de verbinding met de samenleving te
vinden en aan de samenleving bij te dragen. Het is overigens maar de vraag of deze
verschillen in oriëntatie ook dezelfde verschillen in effect opleveren: het is mogelijk dat
vanuit op spiritueel welzijn gericht duurzaam gedrag suboptimaal wordt ondernomen
met een klein effect voor de samenleving en andersom, met een oriëntatie op
winstgevendheid toch een groot effect voor de samenleving wordt bereikt. Dat laatste
zou kenmerkend genoemd kunnen worden voor met name de multinationale
grootbedrijven in de foodindustrie. De behoeften van mkb-bedrijven echter lijken zich
voornamelijk te bewegen rond de eerste drie drijfveren omdat ze makkelijk te
operationaliseren zijn en al op korte termijn bijdragen aan de winstgevendheid van het
bedrijf. De impact op de duurzame ontwikkeling van de samenleving is daarbij niet een
behoefte en blijft daardoor in de regel klein.
Organisaties worden ook gedreven door doelen. Als die doelen zijn afgeleid van de
basale behoefte om te blijven voortbestaan, zijn ze in de regel strikt materieel en
operationeel (en worden ze geformuleerd en gemeten in termen van marktaandeel,
aandeelhouderswaarde, winst). Ofman (1992) en Schuijt (1999; 2003) stellen dat pas
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wanneer doelen zijn afgeleid van waarden ‘die mensen als zinvol beschouwen’ er
bezieling kan ontstaan. Maar wanneer en hoe ontstaan waarden in een bedrijf en wat is
de relatie met duurzaamheid? En hoe authentiek zijn bedrijven die zelf duurzaamheid
als een (hoger) doel of waarde noemen? Misschien hanteren zij toch primair een
(lagere) materiële drijfveer, namelijk: we moeten wel mee in de trend van
verduurzaming, anders worden we weggeconcurreerd of we moeten wel een duurzaam
profiel aannemen, anders kan een negatief imago ons benadelen en dat leidt uiteindelijk
tot een lagere winst. De materiële drijfveer van overleven is in deze redenatie leidend.
Verduurzaming wordt dan gebruikt als een maskerade en als maatschappelijke
verantwoording voor het ondernemingsbeleid, of wordt klein gehouden: het bedrijf
noemt zich duurzaam op basis van energiebesparing (pars pro toto). Pas wanneer
duurzaamheid daadwerkelijk een plaats krijgt in de ondernemingsvisie en doorwerkt
in de langetermijndoelen van de onderneming (in het businessmodel), kan gesproken
worden van duurzaam ondernemingsbeleid. Dan komen de doelen in lijn met de
eerdergenoemde ‘derde laag’ in de definiëring van duurzaamheid: een leidend principe
in de bedrijfsvoering.
Daarnaast blijkt er ook een verband te bestaan tussen het hanteren van een heldere en
aansprekende visie en een goede relatie met de stakeholders van de onderneming. Zo
wijzen Shanks & Sommerlatte (1992) op het belang van een visie om richting te geven
aan medewerkers, het vertrouwen van aandeelhouders te vergroten, een heldere
boodschap aan klanten te geven en het respect van het publiek voor de onderneming te
vergroten.
Ondernemers in het mkb voelen geen expliciete maatschappelijke ethiek en
verantwoordelijkheid bij duurzaamheid, vinden duurzaamheid een te abstract begrip
en zeggen bovendien dat ze niet individueel de agenda van duurzaamheid kunnen
bepalen (Hines e.a. 1986; Keijzers, 2005). Niettemin worden in elke branche ook mkbbedrijven als koploper in duurzaamheid genoemd. Zoals hiervoor reeds is aangegeven
hebben ondernemers in het mkb een belangrijke trekkersrol in de organisatie, waarbij
jonge organisaties vaker een dynamisch management hebben dat oog heeft voor
innovatie en voor ideeën van externe partijen (klanten, toeleveranciers). Keijzers
vermoedt in dit verband dat het mkb over het algemeen een flexibeler
ondernemerschap kent, met minder last van verkokering, meer daadkracht en vooral
bij familiebedrijven een langetermijnfocus met aandacht voor innovatie en
marktwensen van duurzaamheid. De weg via overheid en brancheorganisatie voor de
stimulering tot duurzame innovatie is in de ogen van Keijzers bij de koplopers niet
langer relevant; deze lijkt zich meer te moeten richten op de achterblijvers.
In tegenstelling tot de vaststelling van Keijzers, geeft ander onderzoek onder koplopers
in het mkb (Baidenmann, 2007) aan dat voor deze groep duurzaamheid wel degelijk
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een concreet begrip is, waarbij ondernemers een maatschappelijke
verantwoordelijkheid voelen. Duurzaamheid zit volgens dit onderzoek in de
spreekwoordelijke genen en is een gevolg van de persoonlijke levensinstelling. Op basis
hiervan komt Baidenmann tot het onderstaande profiel van de duurzame mkb’er.
Duurzame mkb’ers zijn:
-

-

-

Wereldverbeteraars, maar op een hele praktische en op eigen ontwikkeling
gerichte manier;
Innovatief in de zin dat ze een scherpe neus hebben voor tijdgeest en
vernieuwing en nieuwe ontwikkelingen ook snel kunnen verwerken in hun
bedrijfsvoering;
Van nature mensen die buiten bestaande kaders denken, overtuigd zijn van de
waarde van hun gedachtegang en hun mening ook durven uiten;
Duurzaam in de stijl van het praktisch idealisme. Het gaat hen om impact op de
maatschappij, niet om zuiverheid. Wel om authenticiteit, eerlijkheid en
uitkomen voor je mening;
Ondernemers bij wie de klassieke scheiding tussen commercialiteit en
idealisme op natuurlijke wijze is versmolten.

Concluderend kan worden gesteld dat het meeste onderzoek in het mkb de
onderneming als eenheid neemt en zelden de mkb-ondernemer als persoon als eenheid
is genomen. Toch lijkt dat laatste een logischer insteek, omdat er geen aanwijzingen zijn
gevonden voor een sterke externe druk van stakeholders op de keuze voor duurzaam
ondernemen. Bovendien mag verondersteld worden dat de ondernemer in het mkb –
en zeker de directeur/eigenaar – sterk verweven is met zijn bedrijf en persoonlijk
richting geeft aan de koers van het bedrijf (zie verder 3.3). Als dit betekent dat de keuze
voor duurzaam ondernemen vooral door de ondernemer zelf wordt genomen, op basis
van welke afwegingen gebeurt dit dan? En welke ruimte is er om die keuze te
beïnvloeden?
Beantwoording van deze vragen moet rekening houden met de volgende vaststellingen:


Duurzaamheid is geen eenduidig begrip, het is een construct met vele definities en
lagen. Er is in onderzoek een sterke overlapping tussen duurzaam ondernemen en
ondernemen met een langetermijnvisie en tussen duurzaamheid en innovatie. Er
lijkt consensus te zijn tussen de in dit hoofdstuk opgevoerde belanghebbenden
waar het gaat om de definiëring van duurzame ontwikkeling. Duurzame
ontwikkeling is bevordering van duurzame economische groei waarbij
economische, sociale en ecologische belangen op een evenwichtige manier worden
afgewogen. Economische groei wordt beschouwd als een voorwaarde voor
duurzame ontwikkeling, want uit de groei kunnen maatschappelijke investeringen
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in duurzame ontwikkeling worden gefinancierd. Bedrijven leveren de grootste
bijdrage aan deze groei en daarmee aan duurzame ontwikkeling.


Vooralsnog lijkt het erop dat de markt en met name het grote internationale
bedrijfsleven zich een dominante positie heeft verworven in het aangeven van de
richting waarin duurzaamheid zich dient te ontwikkelen. In het algemeen lijkt het
erop dat het mkb weinig druk voelt om duurzaam te ondernemen. De overheid
houdt zich bewust op afstand en de consument is een volger, die alleen bij
voldoende koopkracht bereid is duurzame keuzes te maken. De marktpartijen om
het bedrijf heen oefenen evenmin druk uit om duurzaam te ondernemen.
Desondanks wordt er in de regel van uitgegaan dat de stimulans om duurzaam te
ondernemen vanuit de markt moet komen zonder regulering van de overheid.



De interpretatie van het belang van duurzaamheid is sterk ingekaderd (geframed)
door de manier waarop de voornaamste belanghebbenden het construct invullen.
Er zijn talloze duurzame initiatieven in de samenleving en een sterke onderstroom
die zich kenmerkt door een breed gecommuniceerde noodzaak tot verandering. In
de bovenstroom is sprake van sturing door markt en bedrijfsleven waarbij
duurzame initiatieven alleen worden genomen als ze economische winst
opleveren. Ondernemingen worden daarbij geleid door defensieve overwegingen,
zoals het beschermen van het imago van het bedrijf en het veiligstellen van
marktmogelijkheden. De overheid benadrukt het primaat van bedrijven en markt
als aanjagers van duurzaamheid. Dit betekent dat duurzame ontwikkeling en alle
hieraan gerelateerde begrippen, zijn ingekapseld in een neoliberaal kapitalistisch
idioom.



De reflectie van de stakeholders op het belang van duurzame ontwikkeling en de
rol van bedrijven daarin, speelt zich af op het niveau van het bedrijf. Er wordt
weliswaar verwezen naar mindset en commitment van de ondernemer als
mogelijke factor in de keuze voor duurzaam ondernemen, maar dit wordt niet
verder uitgewerkt.

Het voorafgaande verduidelijkt dat in het streven naar een duurzame samenleving
ondernemingen een dominante rol hebben gepakt. De grote multinationale
ondernemingen zijn als brancheleiders ook de koplopers in duurzaam ondernemen. De
omvang van de bijdrage van het mkb aan duurzame ontwikkeling lijkt achter te blijven
op de belangrijke positie die het heeft in het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn daarbij
geen aanwijzingen gevonden voor een bevorderende of remmende rol van de
stakeholders van het mkb-bedrijf: externe druk op het bedrijf om te kiezen voor
duurzaam ondernemen is niet waargenomen. In het volgende hoofdstuk wordt daarom
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ingegaan op de voorspellende factoren voor duurzaam gedrag van de meest directe
actor: de ondernemer zelf. Daarna worden deze factoren gekoppeld aan de kenmerken
van het mkb en de ondernemer, alsook aan de factoren die het denken en beslissen van
de mkb’er beïnvloeden. Graafland & Mazereeuw (2012) spreken in dat verband de
verwachting uit dat mkb-bedrijven meer direct betrokken zullen zijn bij ethische
vraagstukken vanwege de sterke relatie tussen de persoonlijke keuzes van de
directeur/eigenaar en die van zijn bedrijf. Onderzoek van Graafland & Smid (2013)
onder het internationale mkb toont de sterke invloed aan van de persoonlijke voorkeur
van de directeur/eigenaar op de mate van verduurzaming in de bedrijfsvoering. In het
volgende hoofdstuk wordt in kaart gebracht hoe deze persoonlijke keuzes en
voorkeuren voor duurzaam ondernemen tot stand komen.
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3. FACTOREN VOOR DUURZAAM GEDRAG
In het vorige hoofdstuk is de betekenis van het construct duurzaamheid doorgelicht en
zijn de belangrijkste beïnvloeders ervan voor het voetlicht gebracht. Grootbedrijven
hebben een dominante rol geclaimd in het streven naar een duurzame samenleving en
kleuren daardoor de betekenis van duurzaamheid. Het mkb is weliswaar een belangrijke
motor van de Nederlandse economie, maar blijft in de opschaling van haar inspanningen
voor duurzaamheid achter. Om te verklaren waarom dit zo is wordt in dit hoofdstuk
naar bedrijfsgedrag gekeken en naar het gedrag van de meest directe actor in het mkb:
de ondernemer zelf. Gesteld wordt dat een ondernemer wordt gedreven door
verschillende belangen en voortdurend een afweging maakt tussen resultaatgedreven
(homo economicus) en normatieve (homo significans) keuzes. Hoe die keuzes worden
gemaakt en welke factoren daarin een rol spelen, kan een duiding geven van de redenen
waarom de mkb ondernemer achterblijft in duurzaamheid. Er is veel onderzoek gedaan
naar milieubewust gedrag en er is ook veel literatuur over te vinden. De meest gangbare
modellen voor het verklaren van milieubewust gedrag hebben echter beperkingen:
 Ze zijn lineair en contextvrij terwijl in ondernemersgedrag de invloed van de
omgeving een belangrijke rol lijkt te spelen.
 De (gezegde) intentie om gedrag te vertonen is de centrale factor, niet het
daadwerkelijke gedrag. De rationale van deze studie concentreert zich echter op
zichtbaar duurzaam gedrag.
 Ze zijn vooral gericht op de route van overtuiging via attitude naar gedragsintentie,
minder op de ‘grondleggers’ van de overtuiging.
Omdat ze bovendien zelden betrekking hebben op gedrag van individuele ondernemers in
het mkb en bovendien een milieu-georiënteerde definitie van duurzaamheid gebruiken, is
het nodig om voor een verklaring voor al dan niet duurzaam gedrag van ondernemers in
het mkb te zoeken naar nieuwe theorievorming.

3.1 TWEE GEDRAGSTHEORIEËN : HOMO ECONOMICUS ONTMOET HOMO SIGNIFICANS
Verschillende visies op gedrag
Om te komen tot de factoren die leiden tot duurzaam ondernemersgedrag, wordt in
deze paragraaf eerst gekeken naar de factoren die kunnen leiden tot ‘duurzaam’ gedrag.
Twee gedragstheorieën dienen hier als basis: a. de Theory of Planned Behavior (TPB)
van Ajzen (1991) en b. de Norm Activation Theory (NAM) van Schwartz (1977). Beide
theorieën zijn de afgelopen twintig jaar voor velerlei soorten gedrag gevalideerd, van
vrijwilligerswerk tot bloeddonorschap (o.a. Giles & Cairns 1995; Okun & Sloane 2002;
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Sheeran e.a. 2003). Ze zijn echter niet ingezet voor duurzaam gedrag in de hier
gehanteerde definitie, wel voor milieubewust en prosociaal gedrag. Beide theorieën
worden daarom vaak gebruikt als uitgangspunt voor interventies. Ze vertrekken vanuit
twee verschillende uitgangspunten.
De TPB/Reasoned Action Approach heeft een economische visie op gedrag: een
individu streeft ernaar om binnen restricties het maximale welbevinden te bereiken. De
theorie oppert dat gedrag het beste wordt voorspeld door de intentie om dit gedrag te
vertonen, kortom: door het individu te bevragen op zijn intentie kan het gedrag
voorspeld worden. Intentie wordt op zijn beurt weer bepaald door drie voorspellende
factoren: de houding (attitude) van het subject ten opzichte van het specifieke gedrag,
de waargenomen sociale druk rond het gedrag en de subjectieve macht (perceived
behavioral control, PBC) over het gedrag: de mate waarin het subject meent het
specifieke gedrag succesvol uit te kunnen voeren. Deze drie factoren rusten ieder weer
op een overtuiging (belief). Ajzen maakt een onderscheid tussen affectieve,
instrumentele en normatieve overtuigingen, waarbij de laatste groep in de literatuur
doorgaans wordt gekoppeld aan eigen normen en waarden en de perceptie van de
normen en waarden van anderen. Omdat overtuigingen de gedragsintentie indirect
beïnvloeden (namelijk via de drie voorspellende factoren) richt veel onderzoek zich op
het meten van de kracht van die invloed om te zien of dit interventies in een gewenste
richting kan sturen. Gezien de rationale van deze studie, gaat de aandacht hier vooral
uit naar de vraag welke overtuigingen duurzaam ondernemersgedrag het meest
beïnvloeden.
De TPB is uitgebreid getoetst voor uiteenlopend gedrag en de correlaties tussen de
verschillende factoren kunnen als gevalideerd worden beschouwd. Omdat de TPB zich
richt op de houding van een individu ten opzichte van specifiek gedrag, is het begrip
attitude niet gebruikt in de betekenis van ‘een consistente houding’ die gedrag in het
algemeen beïnvloedt. Dat lijkt het moeilijker te maken om vanuit houding naar gedrag
te kijken: de verschillende functies van een attitude (zoals een context geven voor
nieuwe informatie, bevrediging van behoeften, bescherming van het zelfbeeld,
uitdrukken van de identiteit en bevestigen van de sociale identiteit) zouden immers
voor elk specifiek gedrag opnieuw moeten worden afgewogen. Een tweede opmerking
is dat de TPB is getoetst op gedrag dat zich kenmerkt door het afwegen van concrete
aanwijsbare alternatieven en het maken van observeerbare keuzes. Hij is niet getoetst
op de mentale afweging van en keuze voor een construct als duurzaamheid. Toch lijkt
de theorie bruikbaar om ondernemersgedrag te verklaren. Het past immers bij een
resultaatgedreven visie op de mens als homo economicus (o.a. Faber & Schiller, 2001;
Friedman & Friedman, 2008), als een persoon met de vaste voorkeur om binnen
individuele restricties het maximale welbevinden te bereiken. White (2003) nuanceert
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deze visie door te wijzen op de beperkende verklarende kracht als het om de drijfveren
voor ethisch gedrag gaat. Verwijzend naar de rationale van deze studie is de vraag
vanuit de TPB derhalve in welke mate de ondernemer het maximale welbevinden tracht
te bereiken door een positieve houding aan te nemen tegenover duurzaam gedrag, zich
in staat te zien om succesvol duurzaam te ondernemen en te reageren op sociale en
morele druk om duurzaam te ondernemen. Elk van deze factoren faciliteert de
verbinding tussen attitude en gedrag.
Het uitgangspunt van de Norm Activation Theory van Schwartz (1977, zie bijlage 6) is
dat voor ‘helpend’ gedrag (Schwartz noemt het prosociaal gedrag) activatie van de
normen rond het begrip ‘helpen’ nodig is. Die activatie mag verwacht worden als de
actor zich ervan bewust is dat een object hulp nodig heeft, weet hoe dit object van zijn
hulp kan profiteren en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid om te helpen. Deze
drie elementen modereren de mate waarin de persoonlijke waarden (*) en normen van
het individu ‘helpend’ gedrag beïnvloeden. De NAM is al vanaf de jaren ‘70 toegepast op
en aangepast voor milieugerelateerde onderwerpen en klinkt bijvoorbeeld door in het
onderzoek van Stern (2000) naar milieubewust gedrag (ESB, Environmental Significant
Behavior). De NAM heeft een andere visie op de mens dan de TPB: het ziet de mens als
homo significans, die eigenwaarde en zingeving ontleent aan dienstbaarheid aan
anderen. Gedrag wordt gestuurd vanuit normen en waarden, die door het individu als
een morele plicht worden opgevat om bepaald gedrag te tonen (of van bepaald gedrag
af te zien). Verwijzend naar de rationale van deze studie is de vraag vanuit de NAM in
welke mate de ondernemer normen en waarden hanteert als hij zich inspant om
duurzaam te ondernemen en in welke mate hij hieraan eigenwaarde en zingeving
ontleent. Beide theorieën lijken twee uiterste posities in te nemen. In onderzoek naar
de verklaring voor milieubewust gedrag van individuen worden de variabelen uit beide
modellen echter al tientallen jaren gecombineerd. De volgende paragraaf licht toe
waarom dat voor veel gedrag verdienstelijke resultaten laat zien en voor het verklaren
van ondernemersgedrag tekort schiet.

(*) waarden zijn hier gedefinieerd als: “concepts or beliefs about desirable end states of behaviour
that transcend specific situations, guide selection or evaluation of behavior or events and are
ordered by relative importance”.
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3.2 GECOMBINEERDE THEORIEËN EN HUN BEPERKINGEN
In de vorige paragraaf kwamen de TPB en NAM aan bod. Geen van de theorieën is echter
gebruikt om duurzaam gedrag bij ondernemers (in het mkb) te verklaren. Wel is er al
jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de drijfveren voor milieubewust gedrag
bij burgers. Bamberg & Möser (2007) geven een schematische weergave van de
belangrijkste psychosociale factoren die milieubewust gedrag bepalen (zie bijlage 1). In
een meta-analyse van 157 onderzoeken hebben de onderzoekers een samenvatting
gemaakt van tien jaar onderzoek naar milieubewust gedrag van Amerikaanse burgers.
Zij hebben negen psychosociale variabelen die milieubewust gedrag bepalen
geïdentificeerd, gevalideerd en in een model geplaatst. Hierin combineren ze de
theoretische uitgangspunten van de Theory of planned behavior (TPB) met die van het
Norm Activation Model (NAM). Daarnaast vernieuwt het onderzoek de bevindingen van
een eerdere meta-analyse door Hines, Hungerford & Tomera uit 1986-1987. De
onderzoekers geven een modelmatige samenvatting van alle factoren die een
gevalideerde correlatie hebben met milieubewust gedrag. Omdat hieruit geen causale
verbanden zijn op te maken, pleiten de auteurs voor verder onderzoek naar de causale
processen.
De langdurige en veelzijdige toepassing van TPB, NAM en de combinaties ervan, neemt
niet weg dat de theorieën hun beperkingen hebben als ze gebruikt moeten worden voor
het verklaren en voorspellen van duurzaam gedrag bij ondernemers (in het mkb):
Beperking 1: Naast attitude zijn er nog twee factoren, te weten de subjectieve norm
over het gedrag en de subjectieve macht (PBC) tegenover het gedrag, die de
gedragsintentie beïnvloeden. Dit geeft het model van Bamberg & Möser kruisverbanden
die moeilijk te interpreteren zijn.
Beperking 2: In het model van Bamberg & Möser beïnvloedt de attitude als interne
dispositie specifiek gedrag in een specifieke situatie. Vanwege de invloed van de context
op het gedrag in een dergelijke specifieke situatie, is het moeilijk de attitude als concept
te nemen voor de duiding van intra-individuele stabiliteit van het gedrag van een groep
individuen (Nuttin & Hoorens, 2008). Daarnaast levert voorspellen van gedrag op basis
van attitudemetingen povere resultaten op (o.a. Wicker, 1969). De verbale realiteit wat mensen zeggen te zullen doen (Sie, 2009) - heeft bovendien een complexe
samenhang met open waarneembaar gedrag, waarbij er in de literatuur zowel
aanwijzingen zijn voor een sterke correlatie tussen verbale realiteit en gedrag (zie
bijvoorbeeld in Graafland & Mazereeuw, 2012), als voor het ontbreken van die
correlatie (Nuttin & Hoorens, 2008). Ondernemers worden regelmatig geënquêteerd
(EIM) en geïnterviewd rond het thema duurzaamheid. De vraag is in welke mate deze
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enquêtes inzicht geven in de samenhang tussen de geregistreerde attitude, intentie en
het daadwerkelijke gedrag van ondernemers.
Beperking 3: Bamberg & Möser hebben het concept van de gedragsintentie opgevoerd
om te verantwoorden dat attitude het gedrag niet rechtstreeks beïnvloedt. Dat maakt
het model alleen geschikt om gedrag te verklaren dat weloverwogen tot stand komt en
waarbij het subject zelfstandig kan beslissen het gedrag te vertonen of niet. De vraag is
in welke mate dit zicht geeft op gedrag van ondernemers in het mkb die weliswaar zelf
de beslissingen nemen, maar daarbij afhankelijk zijn van de markt en zich
verantwoordelijk voelen voor de continuïteit van hun bedrijf.
Beperking 4: Het inpassen van het Norm Activation Model (NAM) stuit op
onduidelijkheden. Omdat de NAM ‘slechts’ indirect mediërend is, werken de waarden
via de persoonlijke normen en de gedragsintentie in op het gedrag. De vraag is of deze
persoonlijke normen worden ‘verdeeld’ over twee mogelijke posities van de
ondernemer: die van burger (en wellicht vooral homo significans, zie ook
Siebenhühner, 2000) en die van ondernemer (en wellicht vooral homo economicus).
Beperking 5: Het is onduidelijk hoe de factoren voortkomen uit het empirisch
aangetoonde onderliggende fundament van cognitieve en affectieve overtuigingen
(beliefs, die tezamen het bewustzijn vormen). In dit kader moet tevens de VBNgedragstheorie van Stern & Dietz (1999) worden genoemd. Aan het begin van een
lineaire en causale keten met vijf variabelen plaatsen de onderzoekers eerst drie
betrekkelijk stabiele waardeoriëntaties: biosferisch, sociaal en egoïstisch (in de
betekenis van handelen voor eigen begunstiging, maar binnen grenzen). Deze
oriëntaties beïnvloeden de houding van het subject ten opzichte van zijn omgeving en
brengen verantwoordelijkheden mee. Vervolgens beoordeelt het subject of en hoe met
die verantwoordelijkheid om te gaan door het om te zetten in gedrag. Het VBN-model
koppelt waardeoriëntatie en persoonlijke normen aan milieubewust gedrag. Dit roept
de vraag op of het gebruikt kan worden in de zoektocht naar de factoren voor duurzaam
ondernemersgedrag.
Beperking 6: Verschillend onderzoek voegt extra factoren toe om gedrag te verklaren
en te voorspellen. Aan de ‘linkerkant’ van het gedragsmodel bijvoorbeeld worden
biografische achtergrondfactoren (Richard, Van der Pligt & De Vries, 1996) toegevoegd,
feedback op gedrag (Kollmuss & Aygeman (2002) en de invloed van een omgeving met
sterke normen en waarden, tradities en familiegewoonten op de persoonlijk
gehanteerde waarden (Blake, 1999). Al deze factoren lijken een rol te spelen bij het
vormen van een gedragsintentie. Maar zijn ze ook nodig om beter zicht te krijgen op
duurzaam ondernemersgedrag? Aan de ‘rechterkant’ van het gedragsmodel worden
ook factoren toegevoegd: zo lijken situationele factoren en gewoontevorming/eerder
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vertoond gedrag (Blake 1999; Richard, Van der Pligt & De Vries, 1996) als
stuurimpulsen direct in te werken op gedragsintentie en gedrag (Hines, Hungerford &
Tomera, 1986-1987). Laatstgenoemden vonden aanwijzingen dat dit kan leiden tot een
verandering van zichtbaar gedrag (activiteiten) zonder een verandering in attitude.
Overigens geven ook Bamberg & Möser een belangrijke rol aan stuurimpulsen die het
gat tussen intentie en werkelijk gedrag moeten vullen. Hun uitgangspunt is dat er best
een abstracte intentie kan zijn, maar dat die pas concreet en werkelijk motivationeel
wordt als er een prikkel is. Een dergelijke prikkel lijkt dus op de externe situationele
stimulansen van Blake. De vraag is in welke mate duurzaam gedrag van mkbondernemers gevoelig is voor dergelijke situationele factoren en stuurimpulsen. De
vraag is tevens of duurzaam gedrag van ondernemers uit overwegingen van
eigenbelang ook tot een duurzame houding kan leiden.
Deze beperkingen, toevoegingen en vragen maken de progressiemodellen
onbevredigend om inzicht te krijgen in en te sturen op duurzaam gedrag bij individuele
ondernemers in het mkb. Toch lijkt het combinatiemodel van Bamberg & Möser het
meest geschikt als uitgangspunt om duurzaam gedrag van ondernemers te verklaren.
Het model leunt namelijk op twee theoretische uitgangspunten die aansluiten op de
kern van het begrip duurzaam ondernemen: nutsoptimalisatie ten gunste van het
eigenbelang (uitgedrukt in winstgevende groei) én het volgen van een persoonlijke
morele norm (maatschappelijke verantwoording). Voor een blijvende (duurzame)
verandering in gedrag moet dit gedrag tot een aantoonbaar gunstig resultaat leiden en
moet er iets veranderen in het bewustzijn en de waardeoriëntatie. Gezien de rationale
van deze studie, is het nodig om te begrijpen of en hoe dat werkt bij een ondernemer
die zich in tenminste twee posities en rollen bevindt: die van ‘burger’ (homo significans)
en ondernemer/consument (homo economicus). Daarom wordt in dit onderzoek
gestreefd naar nieuwe conceptualisering dat de genoemde beperkingen van de huidige
theorievorming kan wegnemen. In dit hoofdstuk is tot nu toe gekeken naar verklarende
factoren voor gedrag en milieubewust gedrag van burgers. Om de koppeling te maken
naar duurzaam ondernemersgedrag, gaat de volgende paragraaf in op de kenmerken
en oorzakelijke factoren voor duurzaam bedrijfsgedrag.
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3.3 FACTOREN VOOR DUURZAAMHEID OP BEDRIJFSNIVEAU
Vier belangrijke factoren zijn van invloed op duurzaam ondernemen:





Omvang van onderneming en winstpositie
Verwachtingen over duurzaam gedrag en ‘winst’
Druk van stakeholders
Waarden van de leidinggevende (‘mindset’)

Er is in de vorige paragraaf gezegd dat er een koppeling nodig is tussen onderzoek naar
milieubewust gedrag bij burgers en naar duurzaam ondernemersgedrag. Welke
factoren worden genoemd als beïnvloeders van de duurzaamheid van een bedrijf? Vier
majeure typen van oorzakelijke factoren kunnen in de literatuur worden
onderscheiden:
1.

2.

3.

4.

Huidig vermogen en verwacht vermogen: de mate waarin een onderneming
een gezonde positie heeft en risico’s kan nemen beïnvloedt de keuze voor
duurzaamheid (de kosten voor duurzaam ondernemen zijn lager in de
dienstverlening dan in de maakindustrie; hoe groter de onderneming, des te
kleiner de financiële risico’s etc.). De verwachting dat de positie van de
onderneming verbeterd kan worden door te investeren in duurzaamheid
beïnvloedt de keuze voor duurzaamheid (bekendheid met de voordelen van
duurzaamheid; zoeken naar innovaties om de positie te verbeteren; meedoen
aan stimuleringsprojecten van de overheid). Het gaat hier dus niet om
persoonlijke vermogens, zoals de capaciteiten en competenties van de
ondernemer zelf.
Contextuele factoren: de druk die wordt uitgeoefend door allerlei partijen
(stakeholders zoals personeel, media, markt, overheid, NGO’s, partijen in de
keten e.d.)
Attitude-gebonden factoren: de normen en waarden van de leidinggevende(n).
Welke relatie met de samenleving wordt nagestreefd, welke waarden hanteert
de ondernemer hierbij, hoe brengt hij deze over op het personeel en hoe
vertaalt hij ze naar de processen binnen de onderneming en naar de partners
in de bedrijfsketen?
Gewoonten en gebruiken in de branche.

De genoemde factoren lijken twee verschillende benaderingen in de relatie tussen
bedrijvigheid en duurzaamheid te spiegelen: allereerst de institutionele theorie die hier
veronderstelt dat het gewenste duurzame gedrag van individuen binnen een
organisatie een patroon heeft en dat daardoor organisaties veel gelijkenis met elkaar
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vertonen in het streven naar verduurzaming (factoren 2 en 4, waarbij factor 4 raakt aan
het concept van normatief isomorfisme, zie Dimaggio & Powell 1983); ten tweede de
resource-based theorie, die hier veronderstelt dat bedrijven concurreren op
duurzaamheid al naar gelang de beschikbaarheid van bronnen en vermogens om dit te
doen (factoren 1 en 3, zie verder Bryson & Lombardi, 2009). Daarbij verwijzen alleen
de factoren onder 3 naar interne persoonsgebonden kenmerken. De normen en
waarden van de leidinggevenden zijn in onderzoek onderbelicht gebleven, omdat de
aandacht vooral uitgaat naar bedrijfsmatige overwegingen voor duurzaam
ondernemen (Hemingway, 2002, 2005).
Bovengenoemde factoren hebben betrekking op bedrijven in het algemeen en werken
anders uit voor het mkb dan voor het grootbedrijf. Zoals de naam al zegt, bestaat het
mkb uit middelgrote en kleine ondernemingen en die kunnen over het algemeen
minder financiële risico’s nemen dan grote bedrijven. Daarnaast mag worden
aangenomen dat binnen het mkb verhoudingsgewijs minder kennis in huis is over de
voordelen van duurzaamheid dan binnen de grote bedrijven. Grote ondernemingen
hebben meer financiële ruimte om hierover advies in te winnen, hiervoor specialisten
in dienst te nemen en/of speciale werkgroepen op te richten. Daarmee lijkt de
eerstgenoemde factor - huidig en verwacht vermogen - in het nadeel van het mkb
(Graafland & Smid, 2013) en zou daarmee een bedrijfsmatige bijdrage leveren aan de
verklaring waarom het mkb achterblijft in de integratie van duurzaamheid in het
bedrijfsmodel (zie hiervoor Laszlo & Zhexembayeva, 2011). In dat verband merken
Graafland & Mazereeuw (2012) op dat het grotere mkb wel degelijk met een langere
tijdshorizon werkt en daardoor ook meer aandacht heeft voor aspecten van
duurzaamheid.
Contextuele factoren lijken eveneens minder grip te hebben op bedrijven in het mkb.
Uit hoofdstuk 1 blijkt dat noch de overheid, noch de brancheorganisaties mkb-bedrijven
onder druk zetten om duurzaam te ondernemen. Omdat het gemiddelde mkb-bedrijf
niet direct herkenbaar op de consumentenmarkt actief is, kunnen ook vraagtekens
worden gezet bij de druk die door markt en media worden uitgeoefend. Uit enkele
onderzoeken (o.a. Holt e.a. 2004, Feijtel 2007) komt niettemin naar voren dat
ondernemers binnen het mkb wel degelijk druk voelen van bijvoorbeeld klanten en
overheid (regelgeving) om duurzaam te werk te gaan. Er wordt in dat verband zelfs
gesteld dat het mkb een geprivilegieerde positie heeft voor maatschappelijk
ondernemen, omdat de ondernemers persoonlijk herkenbaar, aanspreekbaar, flexibel
en invloedrijk zijn.
Concluderend kan gesteld worden dat alleen het huidig en verwacht vermogen van het
gemiddelde mkb-bedrijf een rationele verantwoording geeft voor het achterblijven van
het mkb in de opschaling van duurzame initiatieven. Dit vermogen is echter uitsluitend
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op bedrijfsniveau geënt en niet vertaald naar de persoonlijke vermogens van de
ondernemer zelf. De andere typen factoren als verklarende factoren voor
duurzaamheid in het mkb laten een wisselend beeld zien. Zo geeft de
directeur/eigenaar in het mkb in een enkel onderzoek aan dat contextuele factoren,
zoals druk vanuit de zakelijke omgeving een rol spelen in de keuzes die hij maakt.
Omdat de directeur/eigenaar een dominante rol speelt in de bedrijfsvoering, mag
verondersteld worden dat ook aan diens attitude gebonden factoren van belang zijn. De
volgende paragraaf gaat daarom in op de positie van de beslisser in het mkb en maakt
een koppeling tussen deze factoren en ondernemersgedrag.

3.3.1 Attitude-gebonden factoren voor gedrag van de ondernemer
De vorige paragraaf gaf aan dat veel onderzoek naar duurzaam ondernemen het bedrijf
als onderzoekseenheid kiest en niet de mensen die direct verantwoordelijk zijn voor
het bedrijfsbeleid. Waar verondersteld wordt dat de directeur/eigenaar in het mkb een
dominante invloed heeft op de koers van zijn bedrijf en attitude-gebonden factoren
hierin van belang zijn, roept dit de vraag op hoe houdingskenmerken van de
ondernemer (en de onderliggende normen en waarden) de keuzes beïnvloeden, die hij
maakt voor de activiteiten van het bedrijf. Deze paragraaf inventariseert de
oorzakelijke factoren met nadruk op de genoemde aan attitude gebonden factoren.
Verhaeghe (2012) stelt dat de identiteit van de mens grotendeels door de omgeving
wordt bepaald en zowel een gerichtheid op egoïsme als op solidariteit bevat. We mogen
aannemen dat omgevingsfactoren de wijze van het ondernemen beïnvloeden en
daarmee het inzicht van de ondernemer over hoe hij zich verhoudt en wil verhouden
tot de samenleving (contextueel bewustzijn). Modellen uit de psychosociale
wetenschap die dergelijk specifiek gedrag willen verklaren en voorspellen, hebben
echter - zoals gezegd in paragraaf 3.2 - hun beperkingen. Ze worstelen bovendien met
de complexiteit, dynamiek en onvoorspelbaarheid van ondernemersgedrag (zie
bijvoorbeeld Bertens & Hoevenagel 2002; Epstein 2008; Feijtel 2007, Hoevenagel
2004). De worsteling is er des te meer, omdat vanuit algemeen geformuleerde attitudes
naar een algemeen geformuleerd object (duurzaam gedrag) moet worden gekeken. De
voorspellende waarde van een gemeten attitude wordt dan gehinderd door de invloed
van allerlei factoren die inwerken op dit gedrag, dat bovendien in tijd, context en doel
niet specifiek is. Ofwel: aan het principe van compatibiliteit wordt niet voldaan (Ajzen
& Fishbein, 2005). Door gedrag te aggregeren over specifieke situaties heen, wordt de
invloed van de context verkleind en kunnen algemene attitudes een zekere
voorspellende waarde krijgen voor gedrag. Dat leidt zoals gezien tot complexe
theorieën en conceptuele modellen, waarvan de praktische betekenis in de regel lastig
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te interpreteren is en waarin handvaten voor beïnvloeding ontbreken. Bovendien
wordt met deze theorieën en modellen nog steeds niets voorspeld over specifiek gedrag
van individuele ondernemers in specifieke situaties. In de theorievorming kortom, is
het betrekken van de individuele ondernemerscontext lastig. Wat kan worden gedaan
om dit toch te proberen?
Inzicht is nodig in de psychosociale en situationele factoren die op de ondernemer als
individuele menselijke beslisser van invloed zijn (Tiemeijer, Thomas & Prast, 2010).
Daarbij is inzicht nodig in de betekenis die aan duurzaamheid gegeven wordt vanuit de
twee rollen (of posities) van de ondernemer: die van de beslisser als privépersoon (zijn
gedachten en emoties over de toekomst, pensioen, gezin, kleinkinderen) en als
ondernemer (zijn gedachten en emoties over winstgevendheid en continuïteit bedrijf,
persoonlijke verantwoordelijkheid; zie ook Moss 2008). Om in de termen van Hermans
(2001) te blijven: wordt duurzaamheid vanuit de verschillende ik-posities ook
verschillend ingevuld en hoe zijn deze ik-posities met elkaar in dialoog?
Wordt duurzaam gedrag ingestoken vanuit een duurzame houding, of is het ingezet als
reactie op de wens tot winstgevende exploitatie zoals het social construct van
ondernemerschap voorschrijft? Bij intentie-georiënteerd milieubewust gedrag (Stern
& Dietz, 1994) heeft de actor de onafhankelijke intentie om door zijn gedrag de
samenleving te bevoordelen of op zijn minst te veranderen. Die intentie wordt gevoed
door bewustzijn en waarden, waarover later in dit hoofdstuk meer. Tegenover dit
intentionele gedrag staat milieuvriendelijk gedrag dat is opgeroepen door externe
krachten, in het geval van de ondernemer bijvoorbeeld door schaarste en kosten
(besparen op grondstoffen en energie), door regelgeving van de overheid, door
afnemers of door kansen in de markt. Hiervoor wordt in deze dissertatie de term
‘impact-oriëntatie’ gereserveerd, ook al gebruiken Stern & Dietz het begrip impact niet
op die manier. De vraag is hoe intentie en impact zich in het gedrag van een ondernemer
tot elkaar verhouden. Stern (2000) formuleert in dat verband een provocatieve
hypothese: hoe belangrijker het gedrag is in termen van impact, hoe minder het afhangt
van attitude-gebonden factoren. Vertaalt naar de ondernemer in het mkb roept de
hypothese van Stern de vraag op of duurzaam gedrag van mkb-ondernemers vooral
vorm krijgt vanuit een impact-oriëntatie of juist vanuit intentie: vanuit attitudegebonden factoren, zoals persoonlijke waarden. De ondernemers zeggen weliswaar
weinig externe druk te ondervinden, maar zijn zeer verbonden met de winstgevende
continuïteit van hun onderneming. Zeker in tijden van economische onzekerheid en
vooral in branches die daar veel last van hebben, zou de invloed van de impactoriëntatie groot moeten zijn.
De legitimiteit en in lijn hiermee het common sense begrip van ondernemerschap moet
als een onderliggende factor worden beschouwd voor het bewustzijn en de waarden
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van de ondernemer. Dit wordt toegevoegd aan de vraag uit het vorige hoofdstuk hoe de
ondernemer het construct duurzaamheid invult. Bourdieu (1992) oppert dat de
perceptie op ondernemerschap sterk gekleurd wordt door de geïnstitutionaliseerde
‘common sense’ interpretatie van het begrip. Aanhaken bij deze common sense biedt het
meeste comfort en de hoogste legitimiteit. In lijn hiermee wordt het social construct (zie
o.a. Chell 2000) van de ondernemer gedomineerd door de overtuiging dat een
ondernemer handelt in de verwachting van en met het doel tot een winstgevende
exploitatie van producten, technologie en markten. Daarin zitten de kansen en de
uitdagingen die zo typerend worden geacht voor het ondernemerschap (Kirzner 1978,
Gaglio, 2004). In het Angelsaksische model is dat vervolgens geëvolueerd tot een sterke
legitimiteit voor een eenzijdige oriëntatie op winstmaximalisatie en het belang van
aandeelhouders. Dit kan verklaren waarom veel theorievorming een sterke dominantie
toekent aan de ondernemer als ‘homo economicus’, als rationeel denkende en
handelende mens die zoekt naar de maximalisatie van nut of voordeel. Daarbij wordt
er geen onderscheid gemaakt tussen de zakelijke en privé-positie van de ondernemer.
Toch lijkt er een verandering gaande in de legitimiteit van de oriëntatie op de
ondernemer als homo economicus en is de validiteit van het concept niet onomstreden
in de economische theorie. Onder invloed van de publieke opinie en mede aangevoerd
door de duurzame initiatieven van vrijwel alle multinationals (institutionele theorie,
isomorfisme) is het denkbaar dat de vigerende perceptie van ondernemerschap zich
meer ontwikkelt in de richting van het Rijnlandse model met aandacht voor de belangen
van alle stakeholders in de samenleving. In dat opzicht lijkt de afweging tussen
winstdoelen en maatschappelijke doelen een andere balans te krijgen.
Concluderend kan worden gesteld dat voor een beter begrip van de houding van de
ondernemer ten opzichte van duurzaamheid meer inzicht nodig is in de dialoog tussen
de verschillende posities van de ondernemer en hoe deze posities zijn beïnvloed door
de interpretatie van zowel het construct duurzaamheid als het social construct
ondernemen. Daarnaast is inzicht nodig in de afweging van intentie en impact bij het
maken van keuzes. Omdat de ondernemer in het mkb als object van onderzoek is
genomen, is echter eerst inzicht nodig in de kenmerken van het mkb en zijn
ondernemer. De volgende paragraaf gaat op deze kenmerken in.

63

3.4 KENMERKEN VAN HET MKB EN HET BESLISGEDRAG VAN

DE MKB -ONDERNEMER

De vorige paragraaf concentreerde zich op attitude-gebonden factoren van de
ondernemer en opperde een dialoog tussen een zakelijke oriëntatie en een privéoriëntatie. Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe dit uitwerkt voor de ondernemer in
het mkb, die als geen ander met zijn bedrijf vervlochten is. Op basis van een analyse van
diverse onderzoeken (o.a. Observatory van het MKB 2002; Risseeuw & Thurik 2003;
Perez-Sanchez, Barton & Bewer 2003) kunnen de volgende kenmerkende
karakteristieken van de onderneming en ondernemer in het mkb worden genoemd:
a.

Het bedrijf wordt geleid door een dominante ondernemer (als entrepreneur en
arbitrageur). Uit onderzoek blijkt dat binnen het mkb de individuele
ondernemer als leider een meer cruciale rol speelt dan de individuele leider
binnen grote bedrijven. De ondernemer/eigenaar binnen het mkb speelt een
zeer dominante rol in de dagelijkse gang van zaken (zie o.a.; Risseeuw & Thurik
2003; Ghobodian & O’Regan 2006). Het ‘leiden’ is overigens niet altijd relevant:
in de zogenaamde éénpitters is de ondernemer namelijk zowel eigenaar als
enige medewerker.

b.

De ondernemer is succesgericht, met een voornamelijk interne ‘locus of control’
(dit wil zeggen: hij houdt zelf het initiatief) en toont daarin een boel lef. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het begrip ‘lef’ vooral betrekking heeft op de
vertrouwde wijze van werken en niet verwijst naar de moed om nieuwe wegen
in te slaan.

c.

De lijnen in het bedrijf zijn kort, er is grote beleidsmatige flexibiliteit en de
bedrijfsvoering is informeel. Besluiten komen niet op een politieke manier tot
stand.

d.

De ondernemer is gericht op de korte en middellange termijn, waarbij de
tijdshorizon gemiddeld één kalenderjaar omvat.

e.

De onderneming is lokaal en regionaal gericht.

f.

Het mkb bestaat voor 80% uit familiebedrijven

g.

De onderneming kan geen activiteiten outsourcen, dus moet de kosten zo laag
mogelijk houden om winstgevend te opereren.

h.

Als de onderneming kiest voor MVO, dan is de invulling hiervan een keuze
vanuit de kerncompetenties.
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Bovengenoemde kenmerken van de mkb-onderneming schetsen de context voor
ondernemersgedrag. Het belang van het beslisgedrag van ondernemers blijkt onder
meer uit de vele studies die zijn uitgevoerd naar (beslis)gedrag van ondernemers,
managers en leiders. Een deel van dit onderzoek heeft tot doel handvaten te vinden
waarmee milieubewust beslisgedrag kan worden beïnvloed (zie onder andere
Badaracco 1998; Barrett 1998; Spears 1998; Cramer 2002; Gibcus & van Hoesel 2003;
Hoevenagel 2004; Keijzers 2005; Schuijt 2003; Baidenmann 2007; Dankbaar 2008;
Haskins 2009). De moderne ondernemer moet zich daarin immers innovatiever,
duurzamer, bezielder, strategischer, ethischer enzovoorts gedragen. SER (2000 en
2008) en anderen (o.a. Gordon 1996; Barrett 1998; Braungart 2007; Braungart &
McDonough 2000; Stern 2000; Moratis 2006; Keijzers 2007; Moss 2008) wijzen op het
belang van de persoonlijke overtuiging en persoonlijke waarden van de ondernemer
om tot beslissingen te komen.
Hoevenagel (1999) stelt dat de mkb-ondernemer met zijn onderneming is vervlochten,
daarin sterk succesgericht is en een dominante rol in het beleid van zijn bedrijf speelt.
Onder andere Masurel (2008), Risseeuw en Thurik (2003) en Graafland (2003)
belichten in dit verband de grote invloed van persoonlijke waarden en mentaliteit van
de directeur op het beleid van het mkb-bedrijf, gekoppeld aan een informele
bedrijfsvoering en een korte tijdshorizon in besluitvorming. Dat beleid is een gevolg
van emotionele aspecten (het ondernemerschap kleurt de houding, overtuiging en
zingeving van de ondernemer en andersom: de houding en overtuigingen van de
ondernemer kleuren het ondernemerschap) en rationele aspecten (het
ondernemerschap voorziet in de middelen van bestaan). Hier lijken we een echo te
horen van de vervlechting van homo economicus en homo significans. In dat licht is de
observatie van Kuckertz & Wagner (2010) over startende ondernemers opmerkelijk:
zij stellen dat naarmate de werkervaring van de starter toeneemt, het effect van een
oriëntatie op duurzaamheid afneemt. Wordt de ondernemer door de rationele en vaak
korte-termijn belangen van het ondernemerschap ‘besmet’?
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het daarom belangrijk om beter te begrijpen
hoe een beslissing tot verduurzaming bij de mkb-ondernemer tot stand komt. De link
tussen attitude en daadwerkelijk gedrag, de onderliggende overtuigingen en de
waarden waarop deze zijn gebaseerd, blijven in veel onderzoek onderbelicht. Die
omissie is gezien de voorgaande discussie wel begrijpelijk: de vraag is namelijk wat er
precies gemeten kan worden.
Gesteld kan worden dat de factor contextueel bewustzijn (in de betekenis van inzicht in
de nagestreefde relatie tussen ondernemer en samenleving) en zijn invloed op de
waarden, attitude, drijfveren en doelen van de ondernemer (vaak samengepakt in het
begrip mindset) een ondoorzichtige rol speelt in de keuzes die een mkb-bedrijf maakt.
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Afgaande op de bestudeerde literatuur kan bovendien worden gesteld dat deze relatie
wordt onderbelicht in het huidige onderzoek, omdat dit zich veelal op bedrijfsniveau
afspeelt en niet op het niveau van de individuele ondernemer. Dit alles roept vragen op.
Het roept eerst de vraag op hoe de omgeving en context van de mkb-ondernemers
inwerken op diens bewustzijn en waarden. De volgende paragraaf gaat hierop in.

3.5 DE INVLOED VAN DE OMGEVING OP DE MKB-ONDERNEMER
Stakeholders van de mkb-ondernemer richten zich eenzijdig op de rationeel denkende
kant van de ondernemer, waarbij materiële stuurimpulsen overheersen. Deze impulsen
beïnvloeden vooral het zichtbare gedrag en leiden niet tot een blijvende verandering
van attitude. De invloed van de sociale omgeving in de eerste kring rond de ondernemer
op de emotionele en zakelijke aspecten van het ondernemerschap blijft in onderzoek
onderbelicht.
Deze paragraaf loopt de stakeholders in de omgeving van de mkb-ondernemer langs
die van invloed kunnen zijn op de waarden, attitude, drijfveren en doelen van de
ondernemer. Onderzoek van Feijtel (2007) en Starre (2006) laat zien dat de
ondernemer in zijn keuze voor duurzaamheid zegt te worden beïnvloed door druk van
media, publieke opinie en externe stakeholders. Onderzoek van Bertens, Pasaribu,
Gombault & Kossen (2008) laat echter tegelijkertijd zien dat ze weinig druk ervaren
van klanten en overheid. Dit roept de vraag op in welke mate stakeholders van invloed
zijn op de beslissingen van ondernemers in het mkb. Welke stakeholders oefenen de
meeste invloed uit? En hoe vindt die beïnvloeding plaats: indirect vanuit de
onderliggende waarden en de attitude, of direct op het zichtbare gedrag?
Hoevenagel (2004) en Muijnck (2002) onderscheiden in dit verband drie groepen van
beïnvloedingsfactoren uit de omgeving van de middelgrote en kleine ondernemer:
o
o
o

De sociale omgeving ofwel eerste kring: familie, personeel, collegaondernemers, klanten, leveranciers.
De zakelijke omgeving, of tweede kring: branchegenoten, leveranciers,
klanten, investeerders, lagere overheden.
De bestuurlijke omgeving, of derde kring: rijksoverheid, wetgevers en NGO’s.

Hoevenagel ziet vanuit elke kring slechts een geringe (geformaliseerde)
terugkoppeling, omdat feedbackmechanismen ontbreken. Dit betekent in zijn optiek
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dat expliciete aanwijsbare invloed van stakeholders op het beslisgedrag van de
ondernemer gering is. Naast expliciete invloed vindt echter ook impliciete beïnvloeding
vanuit stakeholders plaats (Nuttin & Hoorens, 2008). Aangenomen mag worden dat
naarmate frequentie en intensiteit van contacten toeneemt, de impliciete beïnvloeding
van de ondernemer toeneemt. En juist dat blijft bij Hoevenagel buiten beschouwing. Dit
roept de vraag op of deze impliciete invloed er is en zo ja, hoe die is aan te tonen en hoe
belangrijk deze is om het gedrag van de ondernemer te verklaren.
De derde kring staat het meest veraf: direct persoonlijk contact vindt niet plaats en er
mag worden aangenomen dat de invloed op het waardenpatroon van de ondernemer
het kleinst is. Overigens betekent dit niet dat de bestuurlijke omgeving het minst van
invloed is; wet- en regelgeving sturen immers gedrag, zeker waar het om duurzaamheid
gaat ‘omdat het moet’ (zie verder ook Moratis, 2006, 2010). Zoals in het vorige
hoofdstuk vermeld, tracht de overheid het tempo van verduurzaming in het
bedrijfsleven te bevorderen door ondernemers bekend te maken met het probleem en
met de eigen rol in het oplossen ervan. Situationele financiële impulsen moeten
vervolgens tot ‘nieuw’ gedrag leiden en marktwerking tot een blijvende verandering
van dit gedrag (Keijzers 2007; SER 2008). Zoals eerder is vastgesteld (EIM 2011) blijft
verduurzaming in het mkb beperkt tot besparingen en efficiëntieslagen in het eigen
bedrijf. Geopperd is dat mkb-ondernemers vooral vanuit een impact-oriëntatie en niet
vanuit aan attitude gebonden factoren kiezen voor duurzaamheid. Daar komt nog bij
dat de overheid een smalle definitie voor het construct duurzaamheid hanteert. In die
zin kan zelfs worden gesteld dat de huidige door de overheid gefinancierde projecten
een averechts effect hebben. Het zijn projecten die weliswaar meer duurzaamheid
beogen (vergelijk Green Deals), maar die primair gericht zijn op de versterking van het
eigenbelang: ze verbeteren de positie van het eigen bedrijf, in plaats van de
maatschappij als geheel. Onderzoek naar de motieven voor maatschappelijk
verantwoord gedrag (o.a. Frey 1998, Graafland e.a. 2010) geeft in dat verband aan dat
extrinsieke stimulering de intrinsieke motivatie (intentie-oriëntatie) kan wegdrukken.
Meer precies: als maatschappelijk verantwoord gedrag financieel wordt beloond, kan
dit gedrag gaan afnemen. Dit kan zeker het geval zijn bij de ondernemer in het mkb, die
immers graag zelf de koers uitzet. Als de ondernemer vindt dat hij vanuit een bewuste
intentie het initiatief tot duurzaam ondernemen heeft genomen, kan hij worden
‘beledigd’ door stimulerende interventies voor duurzaamheid waarvan alle
ondernemers gebruik kunnen maken. Zijn persoonlijke betrokkenheid neemt dan af.
De invloed van NGO’s in de derde kring rond de ondernemer werkt uitdrukkelijk op de
factor schuldgevoel: zij hebben de neiging een onderneming publiekelijk te straffen
(‘naming and shaming’) voor vermeend fout beleid. Dat leidt wel tot verandering van
gedrag, maar niet vanzelf tot verandering van attitude. Het kan zelfs leiden tot een
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negatieve houding ten opzichte van duurzaamheid (Duurzaamheidskompas 2010).
Overigens hebben NGO’s ingezien dat een beleid van confrontatie onvoldoende is om
succes te behalen. Steeds vaker zijn ze gaan samenwerken met grote multinationaal
werkende bedrijven die stappen in verduurzaming willen zetten (vergelijk het
Actieplan Duurzame Handel 2011-2015 tussen 8 maatschappelijke organisaties,
vertegenwoordigd door het WNF, en 60 bedrijven, vertegenwoordigd door Ahold
Nederland en Unilever Benelux). Zij verhuizen hierdoor van de derde naar de tweede
kring rond de ondernemer. Het mkb is voor NGO’s echter geen belangrijke doelgroep.
Vanwege de diversiteit van de bedrijven en het ontbreken van grote publieksmerken in
de sector, kunnen NGO’s geen eenduidige aansprekende boodschap zenden om mkbbedrijven te beïnvloeden.
De normen van de zakelijke omgeving in de tweede kring van de ondernemer leiden
veelal tot rationele economische redenen om aan te tonen dat het haalbaar en lucratief
is om duurzaam gedrag te tonen. Anticiperen op schaarste en meerkosten van
grondstoffen, het aanbod aan duurzame diensten en producten van leveranciers,
duurzame inkoopcriteria van klanten en duurzaam gedrag van branchegenoten en
concurrenten geven aan dat de ondernemer stappen kan zetten in verduurzaming en
dit ook effect zal hebben. Dit effect-georiënteerde duurzame gedrag beperkt zich
doorgaans tot de operationele en tactische niveaus in bedrijfsactiviteiten en levert
kostenvoordelen op en een betere positie op de markt. Ook hier geldt dat dit gedrag
primair gericht is op de versterking van het eigenbelang: de positie van het eigen
bedrijf, in plaats van de maatschappij als geheel.
De eerste kring staat het dichtst bij de ondernemer omdat hierin in de regel dagelijks
persoonlijk contact plaatsvindt met de stakeholders. Die eerste kring is echter zo breed
ingevuld dat conclusies moeilijk te trekken zijn. Zo mag worden aangenomen dat
persoonlijke directe contacten met familie en personeel frequenter plaatsvinden dan
met klanten en leveranciers. De vraag is of en hoe die frequente contacten invloed
hebben op de overtuigingen en waarden van de ondernemer. Onderzoek (o.a. Shah
2003) laat zien dat de interactie met significante anderen invloed heeft op de keuzes in
gedrag. Er is aanleiding om te veronderstellen dat de invloed van de directe omgeving
op het gedrag van de mkb-ondernemer groot is: 80% van de mkb-bedrijven is een
familiebedrijf en familiebedrijven zijn gemiddeld genomen duurzamer in hun
bedrijfsvoering (Starre 2006, Feijtel 2007). Dit roept de vraag op hoe de sociale
omgeving op de persoon van de mkb-ondernemer inwerkt en hoe dat zijn gedrag
beïnvloedt. In vervolg op de eerdere vragen over de verschillende posities van de
ondernemer: is er verschil in gedrag tussen de ondernemer als ‘lid van zijn sociale
omgeving’ en als zakelijke beslisser? En kan dit verschil worden verklaard door een
verschil in de contextuele oorsprong en inbedding van de waargenomen waarden en
68

drijfveren? Om beter te begrijpen hoe dit kan werken, wordt in de volgende paragraaf
gekeken naar de wijze waarop de begrippen bewustzijn, waarden, attitude en
drijfveren en het daaruit voortvloeiende gedrag van de individuele ondernemer met
elkaar verband houden.

3.6 SOCIAL CONSTRUCT EN

CONTEXTUEEL BEWUSTZIJN VAN MKB -ONDERNEMERS

Hoe werkt bewustzijn in op het gedrag van ondernemers? Focus nodig op ondernemer
als ‘mens’ (veronachtzaamd deel emotionele aspecten ondernemerschap). Aandacht
nodig voor de invloed van de context op bewustzijn en waarden van de ondernemer.
In de vorige paragraaf is gekeken naar de voornaamste beïnvloeders van
ondernemersgedrag. Hoe deze invloed plaatsvindt, welke variabelen in het
gedragsmodel vooral worden beïnvloed en hoe dit uitwerkt in de beslissingen van de
ondernemer, komt in deze paragraaf aan bod. In grotere bedrijven die in directie of
bestuur maatregelen nemen met een strategisch bereik, is de invloed van het individu
op de uiteindelijke besluitvorming minder duidelijk aanwijsbaar. Niettemin is bekend
dat in een aantal multinationals de CEO wel degelijk een doorslaggevende rol had in de
aanzet tot een verandering in strategische keuzes en zich daarbij baseerde op
persoonlijke waarden (bijvoorbeeld Paul Polman/Unilever; Wout Dekker/Nutreco;
Kasper Rorsted/Henkel; voormalig CEO Jack Welch/GE, Timo Hoogenboom/Mars, Lee
Scott/Wal-Mart; Peter Löscher/Siemens (zie ook Dogterom 2010; Sharma & Lee, 2012).
Een aantal van hen heeft zich bovendien verenigd in de onder de VN ressorterende
Sustainable Growth Coalitions, die onderzoek doen naar duurzame business modellen.
Er is enige wetenschappelijke indicatie dat duurzaamheidsinitiatieven in grote
bedrijven sterk samenhangen met de innovatieve en verbindende kwaliteiten van de
leider (o.a. Wang, 2012). Zoals eerder beschreven, is de persoonlijke invloed van de
directeur/eigenaar op het beleid van een mkb-bedrijf veel groter dan die van de directie
op het beleid van een grote onderneming (Masurel, 2008). De mate van autonomie van
de directeur/eigenaar in het mkb is zo groot dat hij de vrijheid heeft om beslissingen te
nemen die gevolgen hebben voor de koers van het bedrijf. Hoe komen die beslissingen
tot stand? Het sociale nutsmodel (o.a. Loewenstein, Thompson & Bazerman, 1989)
indiceert dat beslissingen worden gebaseerd op eigenbelang en de belangen van
anderen. Als we ervan uitgaan dat het gewicht van het eigenbelang in zakelijke
omgevingen groter is dan in een sociale setting (Van Dijk & Zeelenberg, 2009), dan lijkt
dit te impliceren dat de ondernemer zijn gedrag in een zakelijke omgeving sterker aan
eigenbelang gerichte waarden zal koppelen, dan aan waarden gericht op de belangen
van anderen. Dat roept de vraag op vanuit welke motieven een ondernemer zou kiezen
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voor duurzaamheid in zijn bedrijfsvoering? Bos-Brouwers (2010) spreekt in dit
verband over morele plicht (‘duty’) als een belangrijke factor voor de mate waarin de
ondernemer maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet als taak om het ‘het goede’
te doen. ‘Het goede doen’ lijkt dan niet zozeer een uiting te zijn van een innerlijk
gevoelde persoonlijke intentie, als wel een erkenning en gehoorzame opvolging van een
plicht (“zo hoort het”). In het onderzoek van Bos-Brouwers wordt echter niet verder
uitgewerkt of deze morele plicht ook in de andere rollen wordt herkend en toegepast.
Zich bewust zijn van je rol als ondernemer kent verschillende niveaus in contextueel
bewustzijn. Extremen in die context zijn een bewustzijn gecentreerd rond het
eigenbelang versus een bewustzijn van de eigen rol in en verplichtingen aan de
samenleving. Het niveau van contextueel bewustzijn heeft een relatie met de waarden
die het individu hanteert: de waardeoriëntatie volgt het niveau van contextueel
bewustzijn (zie verder 3.7). Bewustzijn en waarden van ondernemers blijven in de regel
verborgen onder het zichtbare gedrag. Het mag echter worden verwacht dat een
ondernemer zijn intentie en onderliggende waarden expliciet maakt, als hij ze in de
bedrijfsvoering wil implementeren en anderen (zijn werknemers, collegaondernemers) erin mee wil krijgen. Hoe verhoudt zich dat tot beslissingen over
duurzaamheid?
De Clerq & Voronov (2011) opperen dat een ondernemer een bedrijfsmatige afweging
maakt tussen de uitersten van de zogenoemde ‘institutional logics’ of ‘social constructs’
sustainability (ondernemen in het belang van de samenleving) en profitability
(ondernemen in het belang van eigen winstgevendheid). Deze constructen sorteren
actoren als het ware voor om gedragskeuzes te maken binnen de principes die als
vanzelfsprekend gelden binnen een bepaalde setting (zoals een branche of een
netwerk). Ondernemers houden daarbij rekening met hoe hun gedrag aansluit bij de
opvattingen van relevante andere actoren en stakeholders in de betreffende sector en
met die van de samenleving als geheel. De individuele keuze tussen de twee genoemde
constructen lijkt een belangrijke verantwoording voor het ondernemerschap te zijn en
geeft de motivatie voor de dagelijkse activiteiten van de ondernemer. Het kan ook een
belangrijke indicator zijn voor verschillen tussen ondernemers. Het is nodig op te
merken dat de constructen profitability en sustainability elkaar niet uitsluiten, maar
eerder complementair lijken te zijn: het zijn uitersten of ideaaltypen op een continuüm
van ondernemen met verschillende interpretaties van waardecreatie. Ondernemers
worden beoordeeld op de mate waarin hun bedrijfsvoering beantwoordt aan de
duurzame eisen van de branche, maar ze worden vanuit de social construct van het
ondernemerschap ook beoordeeld op hun bedrijfsmatige prestaties. Eerder al hebben
Hemingway & Maclagan (2004) de link tussen persoonlijke waarden en
ondernemersgedrag inzichtelijk willen maken. Hun model heeft een as met moraliteit
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(idealisme/altruïsme) als motiverende factor aan de ene zijde (te vergelijken met het
construct sustainability) en strategisch/commercieel succes (te vergelijken met
profitability) aan de andere en een locus of responsibility-as met bedrijfsbelangen aan
de ene zijde en individuele belangen aan de andere zijde. De auteurs erkennen daarbij
overigens dat het onderscheid tussen individueel belang en een commercieel
strategisch bedrijfsbelang niet altijd duidelijk te maken is. Dat zal zeker voor de mkbondernemer gelden, bij wie eigenbelang doorweven is met het belang van ‘zijn’
onderneming. Daar staat tegenover dat vanwege de autonome positie van de mkbondernemer, diens persoonlijke waarden makkelijker tot bedrijfswaarden zijn te
promoveren. Zijn met de twee assen moraliteit (tussen profitability en sustainability)
en locus of responsibility (bedrijf en individu) meteen de twee belangrijkste
motiverende factoren in kaart gebracht? De volgende paragraaf probeert hier een
antwoord op te geven.

3.7 VAN CONTEXTUEEL BEWUSTZIJN NAAR WAARDEN
In de vorige paragraaf is gewezen op de relatie tussen het contextueel
bewustzijnsniveau van de ondernemer (zijn besef van de rol die hij in de samenleving
wil spelen) en de positie die hij als ondernemer inneemt bij de keuze tussen moraliteit
en commercieel succes enerzijds en individuele belangen en bedrijfsbelang anderzijds.
Deze paragraaf gaat dieper in op de rol van de waarden in het beslisgedrag van de
ondernemer. De veronderstelling is dat op de ‘lagere’ op materieel eigenbelang gerichte
niveaus van bewustzijn economische waarden (en instrumentele rationaliteit)
prevaleren boven sociale waarden en dat naarmate het bewustzijnsniveau een hoger
plan bereikt, de invloed van sociale waarden toeneemt. Operationalisering van
bewustzijn en waardeoriëntatie verloopt doorgaans volgens de waardeschaal van
Schwartz (1994), door Nordlund & Garvill (2002) teruggebracht tot de dimensies
zelfversterking (self enhancement: prestatie, macht, ambitie) en zelfoverstijging (self
transcendence’: wereldbrede blik, dienstbaarheid). Deze dimensies zeggen iets over het
contextueel bewustzijn en daarmee ook over de waarden van de ondernemer. De
veronderstelling is dat zelfoverstijging samenhangt met een oriëntatie op het belang
van de samenleving/duurzaamheid (sustainability) als contextueel bewustzijn en
eerder leidt tot duurzaam ondernemingsgedrag. Zelfversterking hangt dan samen met
winstgevendheid (profitability) als contextueel bewustzijn en leidt eerder tot
ondernemingsgedrag gericht op winst. In deze indeling zien we ook de
waardeoriëntaties van Stern & Dietz (1994) terug. Als de veronderstelling juist is dat
de mkb-ondernemer zich op een ‘lager’ niveau van bewustzijn bevindt met een primaire
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focus op winstgevendheid, mag tevens worden verondersteld dat hij vanuit de waarden
macht en prestatie handelt en georiënteerd is op eigenbelang (zie ook Brockhaus,
1980). Dat de mkb-ondernemer zich daar zou bevinden, wordt overigens door een
segmentatieonderzoek van Motivaction (2010) niet bevestigd: de groep ondernemers
die in hun steekproef aangeeft zich door dergelijke waarden te laten motiveren
(getypeerd als ‘jagers’) maakt slechts 4% uit van de mkb-ondernemers. Overigens geeft
Moon (2007) aan dat in de motivatie voor CSR (en we mogen aannemen ook voor
duurzaam ondernemen) er altijd sprake is van een zekere mate van eigenbelang, zelfs
als een altruïstische insteek als voornaamste reden wordt gegeven.
Ook Barrett (1998) koppelt niveaus van persoonlijk bewustzijn aan niveaus van
bedrijfsbewustzijn. Hij leunt daarbij op de bekende behoeftepiramide van Maslow. Als
een bedrijf uitsluitend gericht is op het voorzien in zijn fysieke behoeften, dan is het
bedrijf vooral bezig met de korte termijn, de interne organisatie
(efficiencymaatregelen) en met overleven. Is overleven niet (langer) de eerste behoefte
dan kan een bedrijf investeren in een goede relatie met werknemers, klanten en
leveranciers. Overleven is geen issue meer, het bedrijf wint aan eigenwaarde. De relatie
met de samenleving blijft beperkt tot die met de voornaamste stakeholders van het
bedrijf (werknemers, klanten en leveranciers). In de fase daarna investeert het bedrijf
verder in haar identiteit en interne samenhang en formuleert een visie en waarden. Als
deze visie en waarden zijn gericht op de samenleving en maatschappij waarvan het
bedrijf deel uitmaakt en niet meer uitsluitend op de voornaamste stakeholders, dan
beantwoordt het bedrijf aan Barrett’s definitie van een duurzaam bedrijf. Ondernemer
en onderneming maken hierin dezelfde ontwikkeling door, met de ondernemer als
stuwende factor.
Guth en Tagiuri (1965) stellen dat een manager zich bewust moet zijn van de waarden
die hij hanteert bij het beslissen over de koers van de onderneming. Immers, hoe beter
de manager zich bewust is van deze waarden en hoe beter hij ze kan ‘zenden’, hoe beter
de bedrijfsstrategie hierop kan worden afgestemd. Dit roept dan de vraag op of dit de
waarden zijn die de ondernemer ook als privépersoon hanteert, of dat ondernemer en
privépersoon hierin verschillen. Er zijn aanwijzingen dat als een individu deel uitmaakt
van verschillende groepen, dit individu ook meerdere sociale identiteiten heeft en
overeenkomstig hiermee verschillende sociale normen en waarden hanteert. Er zijn
ook aanwijzingen dat dit gevolgen kan hebben voor de beïnvloeding van gedrag (zie
Moss 2008). Zoals eerder gesteld houdt de literatuur over ondernemersgedrag weinig
rekening met een dergelijke nuancering. Er wordt veronderstelt dat een ondernemer
alleen ‘ondernemers’-waarden hanteert en deze doorgeeft aan zijn medewerkers, zodat
zij eraan bijdragen dat het uiteindelijk de waarden van de onderneming worden.
Daartoe moeten werknemers begrijpen hoe zij die waarden als uitgangspunt voor hun
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dagelijkse bezigheden kunnen hanteren. Onderzoek van Graafland & Smid (2012)
onder ruim 1300 mkb-bedrijven in Europa bevestigt in dit verband hoe sterk de
motivatie en inbreng van eigen werknemers de houding ten opzichte van CSR
beïnvloedt. Het is uiteraard gemakkelijker om dit te doen als de waarden in lijn zijn met
wat als normaal gezien wordt in de samenleving (de cultuurmaatschappelijke context).
Er is derhalve een sterke link met bewuste en onbewuste opvattingen hierover en met
de perceptie van het gedrag van andere mensen binnen dezelfde context. In dat verband
is het goed om op te merken dat een ondernemer die zelf vormgeeft aan zijn organisatie,
in de regel gelijkgestemde geesten om zich heen zal verzamelen. Het is tevens goed om
op te merken dat als duurzaamheid een trend is die aan momentum wint, duurzaam
gedrag als normaal gedrag gezien gaat worden en er dus een grotere kans is dat dit de
waarden van de ondernemer en de onderneming zal beïnvloeden. Ook dit kan gezien
worden als een indicatie dat de harde kanten van het thans dominante Angelsaksische
macro-economische model met zijn liberaal-individualistische inslag, wat zullen
worden verzacht. In de vorige paragraaf is de keuze voor een bedrijfsvoering gericht op
winstgevend succes van het bedrijf gezet tegenover een bedrijfsvoering gericht op
verbetering van de samenleving. In deze paragraaf kan nu een verband worden
verondersteld tussen bovengenoemde keuzen en de waarden die eraan ten grondslag
liggen: zelfversterking is gekoppeld aan winstgevendheid van het eigen bedrijf en
zelfoverstijging is gekoppeld aan verbetering van de samenleving.
Naast waarden zijn echter ook andere factoren van invloed op het uiteindelijke gedrag
van de ondernemer. Paragraaf 3.3 vermeldt de belangrijke invloed van het huidige en
verwachte vermogen van de onderneming. Naast de financiële vermogens moet hier
zeker gewezen worden op de capaciteiten en competenties van de ondernemer zelf. Zij
komen in de volgende paragraaf aan bod.
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3.8 CAPACITEITEN EN COMPETENTIES VAN DE INDIVIDUELE ONDERNEMER
Op basis van de literatuur (zie o.a. EIM 2008, EIM/BECO 2009, Uhlaner 2010) ontstaat
het beeld dat de meeste mkb-bedrijven de overstap van eigenbelang naar
gemeenschappelijk belang nog amper hebben gemaakt. Waar eerder werd vastgesteld
dat duurzaamheid een trend is, mag tevens worden aangenomen dat er een
verschuiving van waarden binnen bedrijven plaatsvindt in de richting van
duurzaamheid. Blijkbaar worden de snelheid en intensiteit van die verschuiving door
bedrijven echter verschillend ingeschat en neemt het mkb een meer afwachtende
houding hierin aan. Dit roept de vraag op hoe een ondernemer een ‘hoger’
samenlevingsgericht bewustzijnsniveau bereikt, of in de termen van Stern & Dietz
(1994): een sociale oriëntatie. En het roept de vraag op hoe competenties de vertaling
in de bedrijfsvoering beïnvloeden. Ofwel: hoe competenties een rol spelen in waar
ondernemers in het mkb zich bevinden op de bedrijfsvoerings-as duurzaamheid versus
winstgedrevenheid en de bewustzijns-as zelfoverstijging versus zelfversterking.
In dit verband moet de Corporate Responsibility Gearbox (SustainAbility, 2004)
worden genoemd, als framework voor ‘corporate sustainability’ gebruikt in het VNrapport Gearing Up. Het framework kent vijf versnellingen in duurzaam ondernemen,
die gekoppeld zijn aan mindset en capaciteiten van ondernemers. De versnellingen
spiegelen de mate waarin duurzaamheid is geïntegreerd in de bedrijfsvoering en
aanleiding is tot een herontwerp van het business model. Het heeft een verband met de
eerdergenoemde gelaagdheid in de definitie van duurzaamheid: van operationeel
(gericht op kostenbesparing), via strategisch (benutten van kansen) tot leidend
(systeemveranderingen ten gunste van een duurzame samenleving). Opvallend in het
onderzoek is de vaststelling dat alleen grotere bedrijven de noodzaak voor een
versnelling naar integratie (niveau vier) en hervorming (niveau vijf) benoemen, dan
wel kunnen maken omdat alleen deze bedrijven de capaciteiten en middelen hiervoor
hebben.
Vanuit de resource-based benadering spelen kennis van duurzame ontwikkelingen en
strategische kunde een belangrijke rol in de mate waarin de ondernemer een stuwende
factor kan zijn voor duurzame bedrijfsvoering. Strategische kennis en kunde van de
ondernemer zijn van belang voor de mate waarin duurzaamheid in het business model
van een mkb-bedrijf kan worden geïntegreerd. De mkb-ondernemer vertrouwt immers
sterk op zichzelf, omdat hem de middelen en het netwerk ontbreken om hulp van buiten
in te roepen. Competenties en capaciteiten zullen dus de mate beïnvloeden waarin de
ondernemer in staat is een duurzame ‘mindset’ te vertalen in een strategisch
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succesvolle duurzame bedrijfsvoering. De
grondleggende factoren voor deze mindset.

3.9 FACTOREN

DIE

INWERKEN

OP

volgend

BEWUSTZIJN

paragraaf

EN

beschrijft

de

WAARDEORIËNTATIE :

NUANCERING VAN HET BEELD VAN DE ONDERNEMER ALS HOMO ECONOMICUS ?

In kwantitatief onderzoek wordt ervan uitgegaan dat ondernemers bij voorkeur als
rationeel denkende mensen op hun gedrag reflecteren. Als ondernemers die bekend staan
om hun duurzaam gedrag wordt gevraagd naar de herkomst van hun keuzes
(bijvoorbeeld in interviews), verwijzen ze echter vaak naar ‘zachte’ verklarende factoren:
belangrijke ervaringen in hun leven, invloedrijke personen in hun omgeving, waarden die
van huis uit zijn meegegeven. Voorts wijzen diverse onderzoekers (o.a. Keijzers, 2002)
erop dat naast rationele zakelijke motieven om duurzaam te ondernemen, ook de
‘mindset’ van de ondernemer een verklarende factor is
voor duurzaam
ondernemersgedrag. Omdat de mindset in onderzoek onderbelicht blijft, is het onduidelijk
hoe belangrijk de ‘zachte factoren’ (ten Kate, 2005) zijn bij zakelijke beslissingen van
ondernemers.
Als ondernemers die erkend zijn om hun duurzaam gedrag (bijvoorbeeld door een
notering in Trouw ‘de duurzame 100’, branche-koplopers, winnaars
duurzaamheidsprijzen, lid MVO Nederland) worden bevraagd op de grondleggers voor
dit gedrag (bijvoorbeeld in interviews), dan verwijzen ze vaak naar belangrijke
ervaringen, invloedrijke personen, normen en waarden die van huis uit zijn
meegegeven (zie o.a. Richard, Van der Pligt & De Vries 1996; Blake 1999; Graafland,
2000; Rutgers van der Loeff, 2003; Dogterom 2010). Worden ondernemers die erkend
zijn om hun duurzaam gedrag betrokken in wetenschappelijk onderzoek, dan komen voor zover dit kan worden nagegaan - deze grondleggers niet naar voren. De meeste
wetenschappelijke studies (zoals die van Bamberg & Möser) concentreren zich voor het
verklaren van milieubewust gedrag vooral op gevalideerde psychosociale factoren voor
gedrag, bijvoorbeeld vanuit de Theory of Planned Behaviour van Ajzen (1991, zie bijlage
10) of het Environmentally Significant Behavior van Stern (2000). Veel van dit
onderzoek lijkt de mens te beschouwen als een lineair denkende en handelende ‘homo
economicus’ en beperkt bovendien de invulling van het begrip duurzaam tot
milieubewust gedrag. Daarnaast is er onderzoek naar waarden van ondernemers (o.a.
Agle & Caldwell, 1999; Gorgieski, Kemp & Faber, 2006; Gulev, 2010; Hemingway, 2005,
2006; Hemingway & Maclagan, 2004; Nordlund & Garvill, 2002) waarbij een
kwantitatieve analyse wordt toegepast met een vragenlijst gebaseerd op een
waardenschema (zie bijlage 2 met een voorbeeld ontleend aan Schwartz, 1994). Omdat
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duurzame ondernemers in interviews ook zelf waarden en grondleggende factoren
noemen om hun gedrag te duiden, komen de volgende vragen op: hoe worden waarden
van ondernemers in onderzoek gemeten, wat zijn de grondleggende factoren voor de
waarden en hoe sterk werken grondleggende factoren en waarden door op het
uiteindelijke gedrag van de ondernemer. En tenslotte: hoe belangrijk zijn deze
grondleggers om duurzaam gedrag van ondernemers te kunnen duiden?
Uitgaande van interviews (o.a. Graafland 2000; Rutgers van der Loeff, 2003; Dogterom
2010), nieuwsartikelen en wetenschappelijke artikelen met en over duurzame
ondernemers lijken drie grondleggende factoren (‘prime movers’) aan de basis te liggen
van duurzaam ondernemersgedrag. Die factoren hebben ook betrekking op de
‘burgerlijke’ rol van de ondernemer (bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid als vader)
en werken door in hun rol als ondernemer. De factoren hebben het individu als het ware
‘klaargemaakt’ om aan duurzaamheid een zodanig positieve waarde te koppelen dat het
zich vertaalt in duurzaam gedrag:
a.

b.

De vroegere en huidige sociale omgeving van de ondernemer, zowel in de
zakelijke als de burgerlijke context (opvoeding en educatie, religie, sociale
beïnvloeding door significante anderen, groepsdruk en sociale normen; zie ook
Kolmuss & Agyeman, 2002) heeft invloed op diens waardering van duurzaam
gedrag. Deze grondlegger heeft overeenkomsten met de variabele ‘sociale
norm’ uit het model van Bamberg & Möser, maar is ruimer gedefinieerd. De
invloed van de omgeving is onder meer af te lezen aan demografische
indicatoren zoals opvoeding en normen van referentiegroepen. De
veronderstelling is bijvoorbeeld dat als de ondernemer ouder is en
(klein)kinderen heeft, hij meer dienstbare waarden hanteert en daarmee een
normbesef heeft dat dichter staat bij een duurzame attitude en duurzaam
gedrag. De vraag is hoe sterk die beïnvloeding is. Een andere veronderstelling
is dat persoonlijke waarden worden beïnvloed door referentiegroepen, die
zich in verschillende schillen om de persoon van de ondernemer heen
bevinden. Hoevenagel (2004) stelt in dit verband dat vooral de eerste schil
invloed uitoefent. In die schil bevinden zich de familie (opvoeding) en vrienden
van de ondernemer. Afhankelijk van de situationele setting wordt in deze
studie verondersteld dat ook collega-ondernemers, medewerkers en regionale
beïnvloeders invloed uitoefenen.
Kritische ervaringen: eigen ervaringen uit eerste hand zijn cruciaal om het
proces van bewustzijn naar gedrag in te vullen (Higgins e.a. 2001; Kolmuss &
Aygeman, 2002). Een kritische ervaring is een gebeurtenis die betekenis heeft
en aanzet tot reflectie op waardeoriëntatie en mogelijk gedrag. Het is de vraag
of het ook een gebeurtenis is die effect heeft op waarneembaar gedrag. Als de
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c.

ondernemer directe persoonlijke ervaring heeft (gehad) met aspecten van
ontbrekende duurzaamheid (bijvoorbeeld met vervuiling, discriminatie of
onrecht), zal hij dan zijn rol in verduurzaming anders interpreteren? De kennis,
onderkenning van het probleem en eigen ervaringen sturen de mate waarin de
ondernemer denkt dat hij kan bijdragen aan de oplossing van het probleem (en
waarin hij inschat dat anderen denken dat hij eraan kan bijdragen). Het kleurt
daarmee zijn PBC (perceived behavioral control) en de veronderstelling is dat
het zich leent voor beïnvloeding. Het persoonlijk betrekken van de
ondernemer in mvo-projecten bijvoorbeeld zou dan kunnen leiden tot
onderkenning van het probleem en de PBC kunnen sturen.
De ‘grote’ cultuur (maatschappelijk geïnstitutionaliseerd) waarin de
ondernemer is opgegroeid en opgeleid en de waarden van die cultuur
beïnvloeden de houding van de ondernemer jegens duurzaam gedrag.
Belangrijke indicatoren zijn onderwijs, media en overheid. Zo wordt in deze
studie verondersteld dat we in een cultuur leven waarin wordt uitgegaan van
de rationele mens, die vooral door middel van economische prikkels en
marktwerking tot duurzaam gedrag is te bewegen. In lijn hiermee wordt het
construct van de ondernemer gedomineerd door de overtuiging dat een
ondernemer handelt in de verwachting van een winstgevende exploitatie van
producten, technologie en markten. Zoals hoofdstuk 2 aangeeft, wordt het
construct duurzaamheid op zijn beurt ingevuld vanuit de markt en heeft met
name het grote internationale bedrijfsleven zich een dominante positie
verworven in het aangeven van de richting waarin duurzaamheid zich dient te
ontwikkelen.

Het is als afsluiting van deze paragraaf van belang om op te merken dat de ondernemer
zich slechts impliciet van grondleggende factoren bewust is, terwijl de expliciete
verantwoording van gedrag die de ondernemer geeft (in interviews en enquêtes) in de
regel een afweging is van sterk rationele, zakelijk verantwoorde overwegingen en
sociale en biosferische doeleinden die vallen binnen de consensus over het sociale
construct duurzaamheid. Bovendien gaat het in deze paragraaf om richtinggevende
gedachtevorming en niet om scherp geformuleerde hypothesen. Een kritische
heranalyse in vervolgonderzoek kan de bevindingen toetsen en verdiepen, bijvoorbeeld
binnen verschillende contexten. Meerdere factoren zullen immers belangrijk zijn en
kunnen slechts vanuit de context van de individuele ondernemer begrepen worden.
Niettemin tracht de volgende paragraaf de grondleggers te koppelen aan keuzes in
ondernemersgedrag.
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3.10 GRONDLEGGERS EN ONDERNEMERSGEDRAG
Het is te verwachten dat de grondleggende factoren voor duurzaam gedrag uit de vorige
paragraaf in een causaliteitsrelatie staan met de overtuigingen (beliefs) en
psychosociale variabelen uit het model van Bamberg & Möser en met zichtbaar gedrag.
Het onderzoek naar duurzaam ondernemersgedrag dat tot op heden is uitgevoerd, geeft
hiervan slechts een beperkt beeld. Dat gaat ervan uit dat ondernemersgedrag in de regel
wordt gedreven door korte-termijn overwegingen en waarden gericht op
zelfversterking (Thaler & Shefrin, 1981; Stern 2000), zoals eigen succes en groei.
Ondernemers halen deze waarden aan in hun rationele verantwoording van zakelijke
keuzes (waaronder ook de keuze voor duurzaamheid) en bijvoorbeeld ook in
kwantitatief onderzoek naar duurzaam ondernemen (zie bijvoorbeeld EIM 2011). Zoals
hiervoor opgemerkt, geven duurzame ondernemers in interviews vooral een nietrationele normatieve verantwoording die is geënt op expliciet gemaakte collectieve
waarden en lange-termijn afwegingen. Zij tonen zich hierin zelfoverstijgend. De
geopperde veronderstelling is dat juist die impliciete normatieve afwegingen – die in
wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke literatuur onderbelicht blijven doorslaggevend zijn voor blijvend duurzaam ondernemersgedrag. Dit is duurzaam
gedrag dat voortkomt uit een duurzame visie op ondernemen en in de ‘hoogste laag’
van operationeel tot strategisch leidend (zie 1.2.2) kan worden geplaatst. Blijvend
duurzaam ondernemersgedrag kan worden beschreven als: blijvend duurzaam gedrag
is een functie van (verslag van) rationele keuzes in het ‘eigen belang’ (zelfversterkend)
en (verslag van) normatieve afwegingen (in het belang van anderen en de samenleving:
zelfoverstijgend). Er wordt hier vanuit gegaan dat zelfversterkende en
zelfoverstijgende waarden beiden in een zekere verhouding bij ondernemers
voorkomen en dat de ondernemer zijn ondernemersgedrag verantwoordt vanuit een
persoonlijke balans van beide waarden. De aanname is dat die verhouding is terug te
vinden door ondernemers op een andere manier in onderzoek te betrekken en zo op
het spoor te komen van de route van de grondleggers uit de vorige paragraaf (sociale
omgeving, kritische ervaringen, significante anderen en cultuur), via psychosociale
variabelen naar zichtbaar gedrag. Daarbij is de relatie van belang tussen de betekenis
die de ondernemer aan het begrip duurzaamheid geeft, hoe die betekenisgeving zich
verhoudt tot de verschillende rollen van de ondernemer en hoe die doorwerken in de
motieven voor duurzaam gedrag. Hoe kunnen die relaties in onderzoek worden
gevangen?
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3.11 PRIORITEITEN IN NIEUW ONDERZOEK
Zoals gezegd kunnen bij bestaand onderzoek naar gedrag van ondernemers kritische
kanttekeningen worden geplaatst. Welke prioriteiten hoort nieuw onderzoek naar
duurzame beslissingen van ondernemers in het mkb te hebben?
Prioriteit 1: Welke invulling geeft de ondernemer aan het begrip duurzaamheid en hoe
beïnvloedt dat zijn keuzes? Uit onderzoek blijkt dat de overheid, brancheorganisaties
en adviesorganisaties als Syntens en SenterNovem ter stimulering van duurzaam
gedrag vooral inzetten op materiële stimulansen voor de onderneming (Keijzers 2007).
Zij doen dat in de verwachting dat ondernemers al een duurzame gedragsintentie
hebben en dat materiële stimulansen als stuurimpulsen (als duwtje in de rug) werken
om dit om te zetten in daadwerkelijk gedrag. In de praktijk blijken deze impulsen echter
tot resultaten met een korte levensduur te leiden en dragen ze er niet toe bij dat
verduurzaming een strategische keuze van de onderneming wordt (Pfister 2008). Dit
roept de vraag op of dergelijke stimulansen het hanteren van een kleine operationele
definitie van duurzaamheid in de hand werkt en uiteindelijk dus remmend werkt op de
verduurzaming in het mkb.
Prioriteit 2: Er is kennis nodig over hoe de mkb-ondernemer denkt en beslist over
duurzame bedrijfsvoering. Bestaand onderzoek laat zien dat de meeste ondernemers in
het mkb doelrationeel en instrumenteel handelen en beslissen met een korte
planningshorizon. Reflectie hierop ontbreekt. Dit praktisch bewustzijn (stilzwijgende
kennis) is geen goed uitgangspunt voor een langdurig succesvolle bedrijfsvoering
(Keijzers 2002). Onderzoek (o.a. Hornaday 1971, Barrett 1998, Green Winners 2008,
Eccles 2012) leert namelijk dat er een positief verband is tussen het volhoudbare succes
van een onderneming en het beschikken over een strategische bedrijfsvoering met een
lange planningshorizon. Op deze wijze aangestuurde organisaties zijn succesvoller
(onderscheidend en meer winstgevend) en beter bestand tegen crises (Bertens e.a.
2009). Die aansturing is in het mkb echter op haar beurt afhankelijk van de visie,
persoonlijke overtuiging en beleving (bezieling) van de ondernemer (Snuif & Zwart
1994, Spears 1998, Hemingway 2004 en 2006). Als het doel is om het mkb vaker de
strategische keuze voor duurzaamheid te laten maken, dan zou stimulering van
duurzaamheid zich primair moeten richten op de persoonlijke overtuiging en beleving
van de ondernemer als persoon.
Veel onderzoek naar duurzaam gedrag van ondernemers op basis van vragenlijsten
botst met de inzichten die ontstaan uit een niet-kwantitatieve interpretatieve
benadering. Als ondernemers in kwalitatief onderzoek (o.a. Hemingway & Maclagan,
2004; Murillo & Lozano, 2006) en in de media vertellen over de redenen om meer
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duurzaam te gaan werken, dan komen ze niet met rationele instrumentele argumenten.
Ook verwijzen ze niet naar een duurzame gedragsintentie die reeds bestond en later in
daden is omgezet. Ze verwijzen daarentegen naar ‘sociale’ incidenten: ervaringen in de
interactie met anderen, die hen aan het denken hebben gezet en hun waarden hebben
veranderd.
Prioriteit 3: Eerder is gesteld dat het social construct van de ondernemer wordt
gedomineerd door de overtuiging dat een ondernemer handelt in de verwachting van
en met het doel tot een winstgevende exploitatie van producten, technologie en
markten. Is dat ook zichtbaar in het gedrag van de ondernemer en welke rol heeft de
sociale verbale gemeenschap hierin? Een inventarisatie van 35 jaar onderzoek naar de
psychosociale factoren van ‘pro-environmental behavior’ van ondernemers en
individuele burgers (Ajzen & Fishbein, 1980; Hines e.a. 1986; Kolmuss & Agyeman,
2002; Gibcus & Van Hoesel, 2003; Bamberg & Möser, 2007) geeft verschillende
procesmodellen voor het verklaren van duurzaam gedrag. Deze modellen geven
weliswaar een overzicht van de psychosociale en situationele factoren die op dit gedrag
van invloed zijn, maar geven weinig inzicht in de onderliggende redenen van dit gedrag.
De studies zijn met name gericht op het correleren van factoren die bijdragen aan
gedragsintentie en in mindere mate op het begrijpen van de relatie met het zichtbare
gedrag. Bovendien of wellicht daardoor bieden deze procesmodellen onvoldoende
richtlijnen voor beïnvloeding van het proces met als doel: sturen op duurzaam gedrag.
Ze zijn met andere woorden minder op “engineering” (Lammers e.a., 1983) gericht. De
resultaten uit het meeste onderzoek zijn verkregen via vragenlijsten waarbij
gedragsintenties en onderliggende waarden worden bevraagd. De gelijkenis tussen
verbale zelfbeschrijving (wat je zegt te doen) en evaluatief open gedrag (wat je doet)
wordt zoals eerder gesteld door diverse onderzoekers (o.a. Nuttin & Hoorens 2008)
echter betwijfeld. Onderzoek naar het verband tussen attitudes gemeten door
zelfbeschrijving en gedrag wordt door de auteurs bekritiseerd. Zij geven wel een
alternatief: als het verbale universum in leven wordt gehouden door een sociale verbale
gemeenschap lijkt het wenselijk om naar het verband te zoeken tussen moreel relevant
open gedrag (=waarneembaar duurzaam gedrag) en die sociale verbale gemeenschap.
Dat maakt de zoektocht naar de invloed van significante anderen alleen maar zinvoller.
Prioriteit 4: Hoe verloopt de dialoog tussen de ondernemer als zakelijk leider van zijn
bedrijf (met invloed van de ‘uiterlijke’ bedrijfsmatige structuur) en als
burger/privépersoon (met invloed van zijn innerlijke kenmerken)? Welke invloed
hebben de grondleggers op het ‘script’ en de ‘social constructs’ (o.a. Josselson, 1999;
Chell, 2007; De Clercq & Voronov 2011) van de ondernemer vanuit zijn verschillende
deelidentiteiten (‘dialogical self’ of ‘entrepreneurial negotiation of inner and outer’, zie
Hermans 2001; Clarke & Holt, 2010; Anderson & Warren 2011): zijn positie als burger
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en als ondernemer en zijn individuele inschatting van de handelingen die bij een
specifieke sociale rol en culturele context horen. Deze deelidentiteiten kunnen immers
een deel van de variantie in gedrag verklaren.

3.12 VOORLOPIGE HYPOTHESEN OP BASIS VAN DE DESKRESEARCH

Onderstaande voorlopige hypothesen zijn geformuleerd als uitkomst van het
literatuuronderzoek en worden in hoofdstuk 6 bezien in het licht van de uitkomsten
van het exploratieve onderzoek.
1.

De sociale omgeving van de mkb-ondernemer beïnvloedt diens keuze voor
duurzaam ondernemersgedrag.

2.

Belangrijke ervaringen in de biografische context van de mkb-ondernemer
beïnvloeden diens keuze voor duurzaam ondernemersgedrag.

3.

Een keuze voor ondernemersgedrag is een keuze tussen kenmerken van
zelfversterking en zelfoverstijging.

4.

Ondernemersgedrag is een uitkomst van de dialoog tussen homo economicus
en homo significans.

5.

F: (DG) -> R/N. Blijvend duurzaam gedrag is een functie van (verslag van)
rationele keuzes voor zelfversterking en (verslag van) normatieve keuzes
voor de belangen van de samenleving.

6.

Leeftijd en opleiding zijn indicatoren voor het vermogen van de ondernemer
om duurzaam gedrag te vertalen in strategisch duurzaam ondernemen.

7.

Naarmate het bewustzijnsniveau van een ondernemer meer op de belangen
van de samenleving is gericht, neemt de invloed van sociale waarden op
gedrag toe ten opzichte van de invloed van economische waarden (en
instrumentele rationaliteit).

8.

De keuzes van een ondernemer houden verband met de waarden die de
ondernemer hanteert: zelfversterking is gekoppeld aan winstgevendheid van
het eigen bedrijf en zelfoverstijging is gekoppeld aan bijdragen aan de
verbetering van de samenleving.
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Bovenstaande hypothesen zijn geformuleerd naar aanleiding van het
literatuuronderzoek naar duurzaam gedrag. Vaak worden hypothesen als deze
‘getoetst’ in descriptief onderzoek. Het volgende hoofdstuk laat zien dat dergelijk
descriptief onderzoek op complicaties stuit.
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4. METHODOLOGISCH KADER
4.1 COMPLICATIES VOOR ONDERZOEK NAAR DUURZAAM ONDERNEMERSGEDRAG
Complicaties voor onderzoek:
- Gelaagdheid van het containerbegrip duurzaamheid (definiëring)
- containerbegrip mkb (definiëring)
- mkb beslist niet, focus op ondernemer als individu is nodig
- complexiteit, dynamiek en situatiesturing in betekenisgeving

99% van de bedrijven in Nederland behoort tot het mkb. Gezamenlijk zorgen zij voor
55% van het BNP en zijn dus een belangrijke schakel in het economische netwerk. Hun
bijdrage aan de verduurzaming van Nederland is op verschillende momenten gemeten
(Keijzers, 2007; EIM/BECO 2008; 2011). De vraag is of deze gemeten bijdragen aan
duurzame ontwikkeling inderdaad recht doen aan de belangrijke positie die het mkb
inneemt. De zoektocht naar het antwoord op deze vraag kent diverse complicaties:




Zoals in hoofdstuk 2 werd toegelicht, is het begrip duurzaamheid niet
eenduidig: het is een verzamelnaam die pas in combinatie met een specifieke
activiteit en context zijn betekenis krijgt; dit leidt ertoe dat iedere respondent
in onderzoek duurzaamheid contextueel betekenis geeft en het dus lastig is om
generaliseerbare uitspraken te doen (Josselson & Lieblich, 2003). In de lijn van
Hermans (2001) geredeneerd is duurzaamheid een polyfonische constructie
zonder vaste continue betekenis en ontwikkelt ze zich in een “meerstemmig
veld van dialogische relaties”.
De gelaagdheid in het gebruik van het begrip duurzaamheid maakt het lastig
om prestaties op het gebied van duurzaamheid te beoordelen. Ondernemers
die investeren in kleinschaliger veranderingen (zoals maatregelen om energie
te besparen of afval te verminderen) zijn eerder geneigd zichzelf duurzaam te
vinden dan ondernemers die een transitie hebben ingezet die pas op langere
termijn tot tastbare resultaten leidt. Het voldoen aan milieuquota en het
implementeren van energiezuinige maatregelen is een ander type prestatie
dan duurzaamheid invoeren als leidend principe voor beleid. Het gaat in dat
laatste geval om autonoom moreel bewustzijn (in de betekenis van: de
ondernemer heeft een eigen overtuiging over hoe de relatie tussen het bedrijf
en de samenleving hoort te zijn) en niet om een van buitenaf opgelegde norm.
Bovendien gaat het om het integreren van duurzame uitgangspunten
(productdesign, procesontwerp, productie, distributie, marketing) in het
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gehele business model, waarvoor strategische managementcompetenties
nodig zijn.
Duurzaamheid is een feel good-trend die door de maatschappij is omarmd en
waarmee niemand het oneens kan zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat
respondenten sneller geneigd zijn om hun houding jegens duurzaamheid
positief in te kleuren (o.a. Delnooz 1996, Feijtel, 2007).
Het mkb als domein bestaat niet. Het is een verzamelnaam van bedrijven in
verschillende branches, met een verschillende omvang (van 1 tot 250
werknemers) en een verschillende structuur (bijvoorbeeld familiebedrijf,
maatschap of vennootschap onder firma). Mkb-bedrijven zijn in omvang en
activiteiten dus zeer divers en de vraag is of ze homogeen genoeg zijn om als
één groep in een onderzoek te betrekken en de onderzoeksresultaten te
generaliseren over het gehele mkb. Veel onderzoek (o.a. Hoevenagel 2004)
doet dan ook pogingen om tot een typologie en indeling van mkb-bedrijven te
komen, zodat beleidsinstrumenten beter op de doelgroep kunnen worden
afgestemd. Een andere mogelijke oplossing voor de heterogeniteit is om niet
de onderneming, maar de ondernemer als persoon centraal te stellen en daar
vervolgens een typologie uit af te leiden (o.a. Baidenmann 2007; Zahra e.a.
2009; Oosterbaan e.a. 2010).
Een mkb-bedrijf beslist niet. Beslissen doet de ondernemer als persoon. Dit
betekent dat onderzoek binnen het mkb in wezen onderzoek is van een
verzameling van individuen. In dat verband stelt Josselson (1999) dat als
onderzoekers mensen samenpakken in een groep en daarin op zoek gaan naar
groepsfactoren, ze doorgaans iets vinden dat niet voor de individuele leden van
de groep geldt. Ook het omgekeerde doet zich voor, zoals in onderzoek van
Hemingway & MacLagan (2004) naar de implementatie van corporate social
responsibility (CSR) in ondernemingen. Zij zagen dat binnen het complexe
proces van implementatie van CSR één persoon de belangrijkste rol speelde
door zich te gedragen als initiator en trekker, terwijl het gedrag van alle
groepsleden zo sterk situatiegestuurd bleek te zijn dat geen groepsfactoren
werden gevonden. Dat roept de vraag op wat er nodig is om het duurzame
gedrag van individuele ondernemers te begrijpen.
De variabele dat het mkb weinig duurzaamheidsgedrag toont heeft kenmerken
van een zogenaamd venijnig vraagstuk of wicked problem (De Wit & Meyer
1999; Mitroff & Mason, 2006). Het is niet eenduidig en begrensd en ook de
potentiële gevolgen van het probleem zijn onbegrensd. Het heeft evenmin één
fundamentele oorzaak, maar is verweven met andere problemen. Bovendien is
het probleem contextgevoelig en zelfs ambigu: de visie op de rol van het
bedrijfsleven en op het belang van duurzaamheid is afhankelijk van de
kenmerken van het subject en van de culturele inbedding. Vanwege het aantal
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componenten en interacties kan het probleem bovendien als een complex
systeem worden gezien (Cilliers, 1998; Smaling, 2013) en kan het derhalve niet
volledig gekend worden. Dit roept de vraag op hoe die complexe context in het
onderzoek kan worden betrokken.
Agle & Caldwell (1999) stellen dat het nodig is om in onderzoek de waarden
die onder de motivatie voor CSR liggen te verdelen in persoonlijke waarden
van beslissers en waarden van het bedrijf of de organisatie. Maar hoe kan die
verdeling worden gemaakt bij een directeur/eigenaar van een bedrijf, die
persoonlijk afhankelijk is van het dit bedrijf?

4.2 ONDERZOEKSTYPE
De kenmerken en complicaties die in de vorige paragraaf zijn genoemd, pleiten voor
een onderzoekstype dat de complexiteit van het probleem erkent. Het ‘feit’ dat iedere
respondent in onderzoek duurzaamheid contextueel betekenis geeft waardoor het
begrip zich ontwikkelt in een “meerstemmig veld van dialogische relaties” (Hermans,
2001), pleit voor een exploratieve, interpretatieve benadering. De ondernemers in dit
onderzoek zijn normen- en waardengeoriënteerde wezens. Zij geven betekenis aan de
werkelijkheid van het ondernemen door over die werkelijkheid te praten, door te
vertellen hoe ze de wereld als een symbolische representatie zien en hoe ze het
(duurzame) ondernemerschap daarin plaatsen. Dit is een dynamisch proces:
betekenissen ontwikkelen zich in de tijd onder invloed van de interactie met anderen
en onder invloed van veranderingen in de sociaal-maatschappelijke context. Zo vullen
ze ook de wereld van het duurzaam ondernemen in. Zij maken met andere woorden een
sociale constructie van de werkelijkheid (Berger & Luckmann, 1991; Weick, 1995; Chell
2007; De Clercq & Voronov, 2011), waaraan ze normen en waarden koppelen, waaraan
ze hun identiteit ontlenen en waarop ze hun mening, houding en gedrag baseren. Er is
eerder geopperd dat (duurzaam) gedrag van ondernemers als een complex systeem
kan worden gezien. Het is immers open voor invloeden en dynamiek van buiten, het
kent vele componenten en interacties tussen die componenten, het is niet-lineair en
voor een deel zelforganiserend. Als gevolg van deze wisselwerking tussen systeem en
actor (Giddens, 1984) is het gedrag niet volledig kenbaar en daarmee ook niet goed te
operationaliseren. Er is in hoofdstuk 1 bovendien gewezen op de discrepantie tussen
waarneembaar duurzaam gedrag van ondernemers en de zelfrapportage over dit
gedrag, bijvoorbeeld in enquêtes (EIM). Om inzicht te krijgen in de context en dynamiek
van duurzaam ondernemersgedrag, vult dit onderzoek de grondslagen van dit gedrag
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interpretatief vanuit de individuele ondernemer in en gaat de overlap en verschillen in
deze interpretaties na.
De directeur/eigenaar in het mkb is de onderzoekseenheid. Er is een kwalitatieve
benadering gebruikt met kenmerken van een narratieve methode (Swanborn, 1984;
Ragin, 1994; Galtung, 1997; Corbin & Strauss, 2008) om de contextuele betekenis van
de begrippen duurzaamheid en duurzaam ondernemen naar boven te krijgen. Doel is
om te komen tot conceptuele duiding van de patronen die mkb-ondernemers – bewust
dan wel onbewust - in hun context waarnemen, hoe die leiden tot waarden en drijfveren
en hoe die waarden en drijfveren al dan niet leiden tot een duurzame gedragsintentie
en duurzaam gedrag. Vanuit de gefundeerde theoriebenadering (Glaser & Strauss 1967;
O’Reilly, Paper & Marx 2011) is geprobeerd om de variatie aan opvattingen direct van
de betrokkenen zelf op te tekenen. De volgende paragraaf gaat hierop in. Het onderzoek
is hypothese-genererend, er zijn geen hypotheses getoetst.

4.3 DATAVERZAMELING
In het onderzoek is een combinatie van grondvormen voor dataverzameling gebruikt,
met als hoofdcomponenten literatuuronderzoek (deskresearch) en veldonderzoek
(fieldresearch). Literatuuronderzoek is ingezet om tot een theoretisch kader te komen
en begrippen over gedrag en ondernemersgedrag nader uiteen te zetten. Onderzoek
vanuit de gefundeerde theorie moet de variatie aan opvattingen over gedrag direct van
de betrokkenen zelf optekenen. Daartoe is in dit veldonderzoek gekozen voor een
survey-achtige benadering met interviews met een beredeneerde steekproef van
ondernemers.

4.3.1 Steekproefkeuze: beredeneerde steekproef
De onderzoekspopulatie is afgebakend tot directeuren/eigenaar in het mkb, regio
Noord-Brabant. Er zijn uitsluitend ondernemers in de technische maakindustrie, bouw
en grafische industrie geïnterviewd die in hun branche als duurzame ondernemers
worden herkend en erkend. Duurzaamheid is bij hen een factor in mening, houding en
gedrag. De keuze van de branches is ingegeven door twee overwegingen: in de eerste
plaats is in deze maak-branches duurzaamheid makkelijker te operationaliseren en in
de tweede plaats staan deze branches onder druk van grote marktveranderingen en
mag verwacht worden dat er daarom strategisch naar het eigen business model wordt
gekeken. De selectie van directeuren/eigenaar is beredeneerd (dus geen systematische
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steekproef) met als criteria: toegankelijkheid, leeftijd (geen jonge starters), duurzaam
profiel, financieel afhankelijk van het bedrijf.

4.3.2 Interviews
De data zijn verzameld onder 22 duurzaam werkende ondernemers
(directeur/eigenaar) uit de provincie Noord-Brabant met voornamelijk open
interviews en een topiclijst. Er is in alle gevallen een kort introductiegesprek via de
telefoon gevoerd, een interview gehouden en achteraf zijn nog enkele vragen per mail
toegestuurd en beantwoord. Een topiclijst is als interviewleidraad gebruikt om de
belangrijkste sleutelkenmerken af te dekken en de invloed van de onderzoeker op coconstructie van data te beperken. De lijst bevat de volgende zes categorieën:
duurzaamheid als construct, de rol van duurzaamheid in de toekomst, drijfveren voor
duurzaam ondernemen, waarden gekoppeld aan ondernemen, welke personen en
welke ervaringen op deze drijfveren en waarden van invloed zijn. De keuze voor deze
categorieën is gebaseerd op de grondleggers die uit artikelen over duurzaam
ondernemen naar voren komen en op de vier oorzakelijke factoren voor duurzaam
ondernemingsgedrag van Stern (2000). Zij hebben uitdrukkelijk niet de functie van een
vooraf gedefinieerd theoretisch raamwerk, maar dienen vooral om achteraf te
reflecteren op de betekenis van de data. De interviews hadden daartoe een open
karakter: er is weliswaar sprake van een leidraad met voorgestructureerde
categorieën, maar de vraagstelling wordt niet gestuurd door exacte woorden of termen
uit deze categorieën. Het onderzoek wil immers het eigen begrippenkader van
ondernemers hanteren en de rijkdom van dit kader vangen en niet voorsorteren op
aspecten van mening en houding door middel van voorgestructureerde vragenlijsten.
Aangezien in een kwalitatieve onderzoeksmethode dataverzameling en data-analyse
afwisselend kunnen plaatsvinden, wordt reflectie op de resultaten van de gehouden
interviews gebruikt in navolgende interviews. Waar nodig is in de interviews gestuurd
op het formuleren van een uitweg uit de volgende dilemma’s:
- een geforceerde keuze tussen financieel voordeel in de bedrijfsvoering en een
duurzaamheidsvoordeel voor de samenleving;
- een keuze tussen financiële en niet-financiële voordelen en de relatie hiervan met de
zakelijke rol van de ondernemer/eigenaar.
De interviews passen in een interpretatief paradigma: welke betekenis geeft de mkbondernemer aan de duurzaamheid van zijn houding en gedrag, zijn sociale context en
de invloed van die context op zijn gedrag. Dit is van belang vanuit de veronderstelling
dat (de reflectie op) motivatie en gedrag sterk door de sociale context wordt beïnvloed.
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4.4 DATA- ANALYSE
De verzamelde gegevens zijn volgens een inductieve werkwijze geanalyseerd, waarbij
de uitgangspunten en bewoordingen van de respondenten zelf zijn gebruikt. Dat leidt
tot een grote verscheidenheid aan uitspraken, begrippen en gebruik van woorden. Deze
eerste-ordebegrippen (vergelijk het gebruik van attenderende begrippen, Bowen
2006) zijn vervolgens op elkaar betrokken, gerubriceerd en geclusterd tot tweedeordebegrippen om ze met elkaar te kunnen vergelijken en als elementen in een theorie
en model te kunnen gebruiken. Voor deze codering is een matrix (zie figuur 3.4)
gebruikt, waarmee kan worden achterhaald of er patronen in de antwoorden te vinden
zijn die aansluiten op het conceptueel raamwerk uit het vorige hoofdstuk en de
voornaamste sleutelkenmerken uit het literatuuronderzoek. De matrix is dus
betrokken op de inzichten uit het theoretische raamwerk en dient in dat opzicht als een
heuristiek hulpmiddel (Wicker, 1985).
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Figuur 4.4 Coderingsmatrix variabelen
Code 1
Label
Omschrijving

Code 2
Label
Omschrijving
Code 3
Label
Omschrijving

Code 4
Label
Omschrijving

Code 5
Label
Omschrijving

Code 6
Label
Omschrijving

DEF
Definiëring en taal rond duurzaamheid/CSR
Hoe definieert de manager het begrip ‘duurzaamheid’. Welke
betekenis hecht hij eraan. Welke termen gebruikt hij spontaan
om het begrip te omschrijven? In welke mate meent hij
duurzaam te ondernemen?
VIS
Strategische kijk op duurzaamheid/toekomstvisie
Hoe kijkt de manager naar de rol van duurzaamheid in de
toekomst. In welke mate ziet hij het toekomstige belang ervan
en hoe houdt hij daar nu al rekening mee?
MOT
Redenen voor duurzame keuze/motivatie (drijfveren)
In welke mate geeft de ondernemer redenen voor een
duurzame keuze? Wat heeft de manager ertoe aangezet om te
kiezen voor duurzaamheid. Wat komt er spontaan op als
drijfveer. Interne en/of externe impulsen?
VAL
Waarden die de ondernemer hanteert: waardeoriëntatie;
bewustzijn
In welke mate noemt de ondernemer waarden waarop zijn
ondernemerschap is gebaseerd? Vanuit welke waarden denkt
en handelt de ondernemer? Hoe beschrijft hij ze zelf, welke
woorden gebruikt hij ervoor? Welke dilemma’s schetst de
ondernemer en wat gaf uiteindelijk de doorslag bij een keuze?
CO
Naar welke invloed verwijst de ondernemer om te
verantwoorden welke keuzes hij maakt.
In welke mate verwijst de ondernemer naar ‘anderen’ die zijn
ondernemerschap beïnvloeden? Zijn de gedragskeuzes van de
ondernemer ingegeven door de invloed van significante
anderen. In welke sociale context plaatst hij dat?
CI
Zijn de gedragskeuzes van de ondernemer ingegeven door
ervaringen uit het verleden (opvoeding, onderwijs,
ervaringen). Welke worden spontaan genoemd?
Naar welke gebeurtenissen uit het verleden verwijst de
ondernemer spontaan. Met welke woorden licht hij toe hoe dit
zijn huidige gedrag beïnvloedt?
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4.5 GENERALISEERBAARHEID EN BETROUWBAARHEID
Er zijn garanties ingebouwd om tot betrouwbare en geldige conclusies te komen. Om te
voorkomen dat er door de primaire onderzoeker naar conclusies toe wordt
geredeneerd, zijn er maatregelen genomen om te komen tot intersubjectieve
beoordeling en om de interne validiteit te versterken (IJzendoorn, 1988). De
dominantie ligt daarbij op onderzoekerstriangulatie. Vijf tegenlezers hebben de
uitgeschreven interviews doorgelezen en zijn gevraagd om de uitspraken van de
geïnterviewden in een tegenleeslijst (zie figuur 4.5) te plaatsen die voor de data-analyse
is gebruikt. Deze tegenleeslijst is afgeleid van de coderingsmatrix die voor de analyse is
gebruikt. Hiermee is getracht om ongecontroleerde invloeden op dit deel van het
onderzoek zoveel mogelijk te beperken en de technische betrouwbaarheid van de
categorieën vast te stellen. De betrouwbaarheid wordt als ‘in principe herhaalbaarheid’
geïnterpreteerd. De coderingsmatrix en tegenleeslijst moeten het mogelijk maken om
nieuwe interviews langs dezelfde maatlat te leggen.
Er is in beperkte mate theorietriangulatie toegepast door de categorieën in de analyse
te enten op vier theorieën en drie theoretische concepten voor duurzaam gedrag:
-

Theory of reasoned action (Fishbein, 1979).
Theory of planned behavior (Ajzen, 1991).
Norm activation Model (Schwartz, 1994).
Theory of environmentally significant behavior (ESB) (Stern 2000)
Impact orientation versus intent orientation, self-enhancement versus selftranscendence (Stern & Dietz, 1994).
Psycho-social determinants of pro-environmental behaviour (Bamberg &
Möser, 2007).
Profitability versus sustainability (De Clerq & Voronov, 2011).

Datatriangulatie is beperkt toegepast door de data uit de interviews te vergelijken met
die van eerder gepubliceerde interviews en enquêtes onder dezelfde categorie
directeuren/eigenaren en met data uit gepubliceerd onderzoek naar individueel
ondernemersgedrag. Bovendien is de mate van duurzaamheid van de 22 bedrijven
vastgesteld door te zoeken naar een beoordeling op basis van objectief (in de zin van
intersubjectief) waar te nemen criteria. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld
om bedrijven te rangschikken naar mate van duurzame bedrijfsvoering. Uit deze
instrumenten zijn vier criteria gekozen die de minste ruimte voor interpretatie bieden
en objectief en gemakkelijk kunnen worden vastgesteld:
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1.

2.
3.
4.

Het bedrijf heeft een aan duurzaamheid gelieerde certificering uit de familie
ISO14000/26000 en/of het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council voor
verantwoorde houtkap).
Het bedrijf heeft de keten betrokken in duurzame inkoop (bijvoorbeeld via
convenanten).
Het bedrijf is lid van een duurzame organisatie (bijvoorbeeld MVO NL,
Betrokken Ondernemers).
Het bedrijf heeft het initiatief genomen voor, dan wel is voorzitter van een
duurzame organisatie in de branche (bijvoorbeeld Bouw+).

De criteria zijn naar intensiteit gerangschikt: een bedrijf dat aan criterium vier voldoet,
voldoet in de regel ook aan de drie voorgaande criteria. De mate van duurzaamheid is
in dit onderzoek als afhankelijke variabele gebruikt. Opgemerkt moet worden dat de
criteria sterk aan de kenmerken van de bedrijfsvoering gekoppeld zijn en veel minder
aan de uitdagingen waar de samenleving voor staat en de gewenste bijdrage van
bedrijven hieraan.
Een surveybenadering door middel van interviews met ondernemers geselecteerd op
basis van een beredeneerde steekproef past binnen exploratief onderzoek. De uitkomst
wil de contouren schetsen van een theoretisch model, dat - anders dan de
gedragsmodellen uit de geraadpleegde literatuur - in staat zal zijn om inzicht te geven
in de factoren voor duurzaam ondernemersgedrag en in de redenen voor de variatie in
de volhoudbaarheid van dit gedrag. Er is gezocht naar de invloed van grondleggers op
patronen in de interpretatie die ondernemers geven aan het begrip duurzaamheid, hun
sociale context, hun motivatie voor duurzaam gedrag en de relatie tussen de
grondleggers en zichtbaar gedrag. Het onderzoek doet geen uitspraken over de externe
validiteit maar vormt hypothesen. De weerlegging van deze hypothesen door
toekomstig onderzoek kan aanleiding geven tot meer inzicht in de grondslagen van
duurzaam gedrag.
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Figuur 4.5
Tegenleeslijst: format voor codering interviews tegenlezers

1a. Welke termen gebruikt de ondernemer voor duurzaam ondernemen?
1b. In welke mate meent de ondernemer duurzaam bezig te zijn?
geheel niet – nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
2a. Welke rol ziet de ondernemer in de toekomst weggelegd voor duurzaam ondernemen?
2b. In welke mate ziet de ondernemer in de toekomst een rol voor duurzaam ondernemen weggelegd?
geheel niet – nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
3a. Welke reden geeft de ondernemer om zelf duurzaam te ondernemen?
3b. In welke mate geeft de ondernemer redenen om wel/ niet duurzaam te werk te gaan?
Geheel niet - nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
4a. Welke waarden noemt de ondernemer om aan te geven waarop zijn duurzaam ondernemerschap is
gebaseerd?
4b. In welke mate noemt de ondernemer waarden waarop zijn ondernemerschap is gebaseerd?
geheel niet – nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
5a. Wie hebben volgens de ondernemer zijn keuze voor duurzaam ondernemen beïnvloed?
5b. In welke mate verwijst de ondernemer naar anderen die hem hebben beïnvloed?
geheel niet – nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
6a. Naar welke gebeurtenissen of ervaringen verwijst de ondernemer om zijn duurzaam
ondernemerschap te verklaren?
6b. In welke mate noemt de ondernemer gebeurtenissen of ervaringen waarop zijn ondernemerschap is
gebaseerd?
geheel niet – nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
7a. Naar welke andere factoren dan de hiervoor genoemde verwijst de ondernemer om zijn keuzes voor
duurzaam ondernemen te verklaren?
7b. In welke mate verwijst de ondernemer naar andere factoren die hem hebben beïnvloed?
geheel niet – nauwelijks – gering maar substantieel – veel – heel veel
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5. RESULTATEN, INTERPRETATIE EN ANALYSE
5.1 RESULTATEN
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, hebben 5 tegenlezers alle 22 interviews beoordeeld
op basis van zeven variabelen die zijn gedestilleerd uit de analyse. De tegenlezers
hebben een scorelijst (figuur 4.5) gebruikt om uitspraken te selecteren en te tellen en
zo tot een score te komen. Hiermee is gepoogd tot intersubjectiviteit van de conclusies
uit de interviews te komen. Op deze manier is nagegaan in hoeverre de voorgestelde
indeling in variabelen bruikbaar is en betrouwbaar.
Per respondent (bedrijf) is een score toegevoegd die de mate waarin duurzaam wordt
gewerkt zo objectief mogelijk wil weergeven. Dit is met een korte vragenlijst onder alle
respondenten gemeten en gescoord op basis van de vier criteria genoemd in de vorige
paragraaf. De score die aan een respondent is toegewezen is gelijk aan het aantal
criteria waaraan wordt voldaan. Als aan geen enkel criterium wordt voldaan, is de score
‘nul’. Wordt aan alle vier criteria voldaan, dan is de score ‘vier’.
De criteria zijn gekoppeld aan de kenmerken van branche en bedrijf in het mkb en niet
– of slechts beperkt – ontleend aan bijvoorbeeld de uitdagingen voor de samenleving
en de gewenste bijdrage van bedrijven hieraan. De Dow Jones Sustainability Indices, de
UN Global Compact Principes of de zeven MVO-principes voor ISO26000 zijn vanwege
hun uitgebreidheid en indringendheid moeilijk toe te passen op het klein- en
middenbedrijf. In overzicht 1 staan de zeven categorieën van variabelen vermeld, met
gemiddelden en standaarddeviaties.
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Overzicht 1: Gemiddelden en standaarddeviaties (N=22)

Gemiddelde Standaarddeviatie
Mate van duurzaam gedrag2

2,32

1,17

1. Eigen inschatting mate van
duurzaamheid3

3,64

,71

2. Eigen inschatting toekomstig belang
van duurzaamheid

3,11

,75

3. Aantal keren dat een reden is
genoemd om duurzaam te ondernemen

3,08

,86

4. Aantal keren dat een waarde is
genoemd om duurzaam te ondernemen

2,56

,56

5. Aantal keren dat een ander is
genoemd als invloed op duurzaam
ondernemen

2,38

,75

6. Aantal keren dat een gebeurtenis is
genoemd als aanleiding tot duurzaam
ondernemen

1,90

,75

7. Aantal genoemde andere factoren
van invloed op duurzaam ondernemen

1,60

,48

De mate van duurzaamheid is gemeten op een vierpuntsschaal op basis van de vier
criteria genoemd in paragraaf 4.5: het bedrijf heeft 1. een aan duurzaamheid gelieerde
certificering, 2. heeft de keten betrokken in duurzame inkoop, 3. is lid van een duurzame
organisatie en is voorzitter van een duurzame organisatie in haar branche.
2

De variabelen 1-7 zijn gemeten op de vijfpuntsschaal geheel niet - nauwelijks – gering
maar substantieel – veel – heel veel.
3
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Intercodeur betrouwbaarheid
Om na te gaan in hoeverre de antwoorden van de vijf tegenlezers/codeurs met elkaar
correleren is Cronbach’s Alpha berekend. Deze blijkt over het algemeen voldoende tot
hoog te zijn, behalve bij vraag 7 (vraag 1: 0,84; vraag 2: 0,77; vraag 3: 0,86; vraag 4:
0,61; vraag 5: 0,83; vraag 6: 0,84; vraag 7: 0,31). Vraag 7 (de mate waarin andere
factoren worden genoemd) heeft geen betrouwbare codering gekregen, wellicht omdat
de variabele ‘andere factoren’ te abstract is gebleven, of verwarrend heeft gewerkt in
de vergelijking met de variabele 5 ‘anderen’ en 6 ‘gebeurtenissen’. Op grond van het
voorafgaande mag worden aangenomen dat de gemiddelde score van de vijf codeurs
een betrouwbaar beeld geeft van de geanalyseerde variabelen, behalve van variabele
zeven. Voor de overzichtelijkheid worden de gemiddelde scores voor de variabelen in
het vervolg aangeduid als eindscores.
Correlatie- en regressieanalyse
Per variabele is op basis van de eindscore een correlatie- en regressieanalyse
uitgevoerd, waarvan de resultaten en conclusies in bijlage 3 staan vermeld. Een causaal
verband moet met het nodige voorbehoud worden genoemd. Het gaat immers niet
slechts om de gemeten correlaties, maar om de koppeling hiervan aan theoretisch
inzicht. Indicatoren als leeftijd en opleiding van de ondernemer bijvoorbeeld zijn buiten
de metingen gebleven. Niettemin is bekend dat een hogere leeftijd van managers een
positieve correlatie heeft met hun bijdrage aan duurzaamheid (o.a. Graafland &
Mazereeuw 2012; Valentine & Fleischman, 2008). Maar het is evident dat leeftijd op
zichzelf genomen geen verklarende factor is voor duurzaam gedrag. Daarnaast is het de
vraag in hoeverre de steekproef generaliseerbaar is naar tijd, plaats en andere groepen.

De interpretatie van de sterkte van de relatie tussen de variabelen wordt beïnvloed
doordat binnen een kleine steekproef enkele extreme waarnemingen de coëfficiënt
sterk beïnvloeden. Er is getracht dit te voorkomen door hierop te controleren.
Bovendien kan worden verondersteld dat waar ondernemers uit drie verschillende
deelpopulaties (in dit geval branches) zijn samengenomen, er verschillen kunnen zijn
tussen de deelpopulaties. Ook dit is buiten de analyse gebleven.
Multiple regressieanalyse
Er is een hoge onderlinge correlatie/samenhang van de vragen. Dit betekent dat het
antwoord op de ene vraag sterk voorspellend is voor het antwoord op de andere vragen
en dat maakt het uitvoeren van een multiple regressieanalyse lastig. Niettemin is een
dergelijke analyse uitgevoerd aan de hand van drie variabelen (zie bijlage 4). Als
afhankelijke variabele is gekozen voor de mate van duurzaam gedrag. Als
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onafhankelijke variabelen zijn gekozen: de inschatting van het toekomstig belang van
duurzaamheid en het aantal keren dat een waarde wordt genoemd als aanleiding om
duurzaam te ondernemen. De keuze voor een rationele en niet-rationele variabele ligt
in lijn met de vraagstelling in dit onderzoek naar de factoren die de ondernemer ertoe
brengen al dan niet duurzaam te ondernemen. De overige variabelen zijn om de
volgende redenen uit de analyse gelaten:
-

-

De variabele ‘eigen inschatting van de mate van duurzaamheid’ is geen
voorspeller voor duurzaam gedrag.
De resultaten van de meting van de variabele ‘aantal keren dat een reden is
genoemd’ voldoen niet aan de eisen van een normale verdeling.
De variabele ‘aantal malen dat een ander wordt genoemd als beïnvloeder van
duurzaam ondernemen’ zegt iets over aantallen, maar niet over intensiteit.
De variabele ‘aantal malen dat een gebeurtenis wordt genoemd als aanleiding
tot duurzaam ondernemen’ zegt eveneens iets over aantallen en minder over
intensiteit en heeft een niet-significant positieve correlatie met mate van
duurzaam gedrag.
De variabele ‘aantal malen dat andere factoren zijn genoemd’ heeft een zeer
lage en niet-significante samenhang met duurzaam gedrag.

Resultaten van de multiple regressieanalyse (zie bijlage 4)
Inschatting van het toekomstig belang van duurzaamheid en het aantal keren dat een
waarde wordt genoemd als aanleiding voor duurzaam ondernemen zijn niet-significant
gecorreleerd en kunnen als onderling losstaande onafhankelijke factoren worden
beschouwd. De correlatie tussen waarden en mate van duurzaamheid is nietsignificant. De inschatting van het toekomstig belang van duurzaamheid daarentegen,
hangt sterk samen met de mate van duurzaamheid (correlatie is 0,59). Dit lijkt te
bevestigen dat hier een rationale variabele als beste voorspeller dient voor duurzaam
gedrag van ondernemers.
Inhoudelijke evaluatie van de categorieën
Op basis van de transcripts van de interviews zijn de categorieën uit de
interviewleidraad ingevuld en vergeleken op basis van hun voorspelbaarheid voor
duurzaam gedrag. Eerder is al gesteld dat het begrippenapparaat van de ondernemers
zelf is gebruikt om de categorieën inhoudelijk te beschrijven. In bijlage 5b staan per
categorie de door de tegenlezers meest vermelde citaten. Naar deze citaten wordt
verwezen in de interpretatie, analyse en discussie in de volgende paragrafen.
96

5.2 INTERPRETATIE VAN MENING, HOUDING EN GEDRAG EN DE CATEGORIEËN UIT
DE CODERINGSMATRIX

In deze paragraaf wordt per variabele een interpretatie gegeven aan de hand van de
frequentie en inhoud van de uitspraken van de respondenten zoals ze door de
tegenlezers zijn geselecteerd. De respondenten staan genummerd vermeld in bijlage 5a
met verwijzing naar branche, leeftijd en opleiding. De citaten uit de scorelijsten staan
in bijlage 5b. In de tekst wordt naar de citaten verwezen met een codering, waarbij het
cijfer vóór de dubbele punt staat voor de categorie (1 tot en met 6) en na de dubbele
punt met cijfers wordt verwezen naar het citaat van een specifieke respondent.
Bijvoorbeeld: (1: 3, 7) verwijst naar citaten van ondernemer 3 en 7 in categorie 1. De
langere citaten in de tekst zijn opgevoerd om interpretaties te illustreren en verwijzen
naar de ondernemers in de lijst 5a.

5.2.1 De betekenis van duurzaamheid wordt context-afhankelijk ingekleurd
De meeste ondernemers in het onderzoek komen moeizaam tot een invulling en
definiëring van duurzaamheid. Vaak blijken ze een sterk context-afhankelijke invulling
aan het construct te geven, waarbij ze de context koppelen aan het karakter van de
eigen bedrijfsvoering (1: 3, 4, 6, 8, 11, 17, 21). De ondernemer blijft bij het omschrijven
van het begrip heel dichtbij de kenmerken van de eigen bedrijfsprocessen: een
ondernemer met een bedrijf in hergebruik vult het begrip vanuit hergebruik in; een
bedrijf dat werkt met arbeidsgehandicapten vult het in met het streven naar
volwaardigheid van mensen; een bedrijf met veel uitstoot vult het in met beperking van
die uitstoot; een bedrijf met veel energiegebruik vult het in vanuit besparing van
energie. Pauli (2012) merkt in dit verband op dat het in het bedrijfsleven draait om
voorspelbaarheid. Doordat bedrijven ‘geleerd’ is hun kerncompetenties als
uitgangspunt voor strategie en beleid te nemen, kan duurzaamheid alleen een oplossing
bieden als het aansluit bij die - al dan niet vermeende - kerncompetenties. Dat maakt
het bedrijfsleven minder ontvankelijk voor de noodzaak tot verandering, waardoor ze
trager en/of onvoldoende meebewegen met de toenemende dynamiek van de externe
omgeving. Dit effect wordt nog versterkt als het bedrijf zich in een traditionele
systeemgestuurde branche bevindt: de bouwkolom bijvoorbeeld ligt in structuur en
hiërarchie behoorlijk vast en dicteert een manier van werken die niet aansluit bij de
belangen van branche noch van de maatschappij.
In lijn hiermee zijn echter ook voorbeelden gevonden waarbij duurzaamheid wel
degelijk de insteek is voor innovatie. In branches die sterk door technologie gedreven
zijn (de installatiebranche bijvoorbeeld), worden aspecten van duurzaamheid (zoals
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energiebesparing) gekoppeld aan technische innovatie en de introductie van nieuwe
producten. In branches die sterk leunen op verplichte samenwerking in een kolom
(zoals de bouw) wordt duurzaamheid gekoppeld aan een nieuwe manier van
samenwerken, met het oog op het gezamenlijke belang van verbetering van de markt
op de langere termijn. Niettemin is ook dit in lijn met een sterk aan de eigen activiteiten,
gewoontes en gebruiken gerelateerde interpretatie van het begrip duurzaam en lijkt de
innovatie doorgaans gestuurd door de belangen van de eigen branche.
Veel ondernemers in het onderzoek zien de eigen activiteiten als kernkwaliteiten of
kerncompetenties. Hun interpretatie van duurzaamheid is sterk aan die competenties
verbonden. Wanneer ze het construct duurzaamheid ervan losmaken, krijgt het nog
slechts een heel algemene invulling (“een stukje duurzaamheid”) en spreekt het weinig
tot de verbeelding (1: 1, 2, 5, 7, 10, 15, 16, 19, 20). In een aantal gevallen wordt het
begrip zelfs vermeden en vervangen door een synoniem dat aansluit bij de eigen
activiteiten (zoals bijvoorbeeld ‘kaizen’, ‘Lean’, ‘tegengaan van verspilling’).
Een ‘kleine’ op de eigen activiteiten gerichte definiëring lijkt de integratie van ‘diepe’
duurzaamheid in de bedrijfsvoering te hinderen. Vanwege de koppeling aan de eigen
activiteiten blijft de invulling bij de meeste ondernemers beperkt tot een operationele
aanpassing van processen om grondstoffen, energie en afval te besparen.
Duurzaamheid wordt door hen niet gezien als een optie om kritisch naar het eigen
business model te kijken en dingen fundamenteel anders te doen. Soms interpreteren
zij duurzaamheid als een bron van innovatie (1: 6, 7, 22). Het begrip wordt soms in een
ketenrelatie geplaatst – de ondernemer bespreekt het thema met branchegenoten,
klanten en leveranciers - , maar in de regel houdt hij het bewust klein. De effecten van
duurzaam gedrag blijven daardoor in de regel beperkt tot het eigen bedrijf. Pas
wanneer de ondernemer in netwerken gaat deelnemen of op een strategische manier
naar het bedrijfsmodel en de keten kijkt, ziet hij mogelijkheden om de impact groter te
laten worden dan alleen voor het eigen bedrijf.
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Duurzaamheid en MVO
Het begrip duurzaamheid wordt in de literatuur vaak in één adem genoemd met MVO,
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De meeste ondernemers in het onderzoek
gebruiken de begrippen niet als twee verschillende constructen. Een enkeling (1: 4, 5)
houdt vast aan een letterlijke interpretatie van MVO door te focussen op het begrip/de
waarde ‘verantwoordelijkheid tonen’ (zie hiervoor ook Moon 2007). Er is slechts een
vage definiëring vanuit houdbaarheid of continuïteit (‘zo kan het niet langer’) en een
mild expliciete invulling vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid
wordt door deze ondernemers dan gekoppeld aan ‘de toekomst voor de kinderen’ (zie
verder paragraaf 5.1.3 en 5.1.5).
Sterke milieu-oriëntatie
In lijn met de contextafhankelijke invulling van het begrip duurzaamheid, koppelen de
ondernemers (vooral die uit de grafische industrie) de term vaak aan het milieu en
aan besparing van energie en grondstoffen (1: 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18). Naast het
belang hiervan voor de eigen bedrijfsvoering (kosten besparen) of voor de
bedrijfsvoering van de klant, wordt ook wel verwezen naar de gunstige effecten voor
‘het’ milieu (het klimaat). Verminderde uitstoot van CO2 wordt hierbij het vaakst
genoemd, al is er geen reflectie gevonden op de houdbaarheid van een koppeling
tussen de eigen bedrijfsvoering en verminderde CO2 uitstoot. Er wordt vrijwel nooit
een mondiale lange termijn visie aan de verwijzing naar het milieu gekoppeld; de
ondernemer houdt het binnen de eigen keten in de relatie met leveranciers en klanten
en binnen de afspraken met een regelgever (branche-afspraken, milieubarometer).

5.2.2 Duurzaamheid als toekomstvisie
De ondernemers in het onderzoek koppelen het belang van duurzaamheid
voornamelijk aan de vooruitzichten voor de eigen bedrijfsvoering en de
vooruitzichten voor de eigen rol daarin (2: 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15). De meeste
ondernemers hebben het gevoel de juiste koers te varen, maar te vroeg met
duurzaamheid te zijn begonnen. In dat opzicht noemen ze zichzelf koploper. Waar ze
de urgentie van duurzaam ondernemen alleen maar zien toenemen, voelen ze
tegelijkertijd de onmacht van de samenleving om deze urgentie te vertalen naar grote
initiatieven. Ook hun eigen vermogen om grote veranderingen in te zetten schatten ze
laag in, omdat er onvoldoende weerklank is te vinden bij branchegenoten en klanten
(2: 1, 5, 6, 20, 21, 22). Ook vinden ze de overheid tekort schieten in het consistent
stimuleren van duurzaamheid (de ondernemers in het onderzoek verkiezen duidelijke
99

regelgeving boven subsidies) en in het geven van het goede voorbeeld als inkoper. Het
lijkt erop dat ze zich onmachtig voelen om zowel de kleine bedrijfsgebonden als de
algemene maatschappelijke invulling van het construct duurzaamheid te versterken
en weten niet hoe dit doorbroken kan worden.

5.2.3 Motivatie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering
De motivatie voor duurzaam ondernemen is in het ene uiterste door bedrijfsmatige
schaarste ingegeven. Genoemd worden: het wegnemen van schaarste aan groei,
vergroten winst, beter inspelen op klantwensen, besparen op kosten van grondstoffen
en energie (3: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 21). In het andere uiterste is de motivatie een volle
overtuiging (intentie-georiënteerd) om een verandering en verbetering tot stand te
brengen (3: 1, 5, 19, 20, 22). Veel ondernemers in het onderzoek gebruiken redenen uit
beide uitersten (zie hiervoor verder paragraaf 5.1.4). Er lijkt een verband te zijn tussen
een ‘kleine’ schaarste-interpretatie en een bedrijfsvoering gericht op kortetermijnwinstgevendheid (profitability) en de ruimere verander-interpretatie gericht op
duurzaamheid. Ondernemers die een strategische visie hebben op hun rol in de markt
zijn geneigd om duurzaamheid een plaats in die visie te geven. Onder druk van de
huidige economische situatie zien zij zich echter soms gedwongen om vanuit deze
ruimere interpretatie een stap terug te doen naar korte-termijn doelstellingen teneinde
te overleven.
Schaarste: de markt en de stakeholders
Ondernemers in de bouw en installatie zien dat er in de markt kansen liggen om een
bijdrage te leveren aan het verminderen van energiegebruik. Sommigen schatten hun
positie zo in dat ze vinden dat zij daar een voorbeeld in moeten geven. Dat doen ze door
hun bestaande proposities te verrijken met duurzame claims. De respons hierop van
klanten wordt in de regel laag ingeschat. Veel ondernemers wijzen in dat verband op
het gebrek aan marktsturing vanuit de overheid: regelgeving (zoals verplichte energielabeling van bestaande woningen) kan de acceptatie van duurzaamheid door de markt
versnellen, terwijl subsidiëring die acceptatie op de lange termijn juist lijkt te vertragen.
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Schaarste: de kosten en de besparing
Veel ondernemers in het onderzoek plaatsen zichzelf in een overlevingsmodus. Dat is
niet vreemd omdat het onderzoek heeft geselecteerd op ondernemers uit drie branches
die cyclisch en structureel onder druk staan. Om niet te hoeven krimpen, kiezen ze voor
vergaande kostenbesparing. Voor de hand liggen besparingen op energie en gebruik
van grondstoffen, omdat die belangrijke kostenposten in het bedrijfsproces zijn en
meestal snel en gemakkelijk tot zichtbare resultaten leiden. Deze maatregelen hebben
eerder met efficiency en ‘lean’ te maken en ondernemers koppelen de term duurzaam
dan ook aan dergelijke begrippen (1: 3, 8, 11, 18, 21). In een aantal gevallen worden ze
als een synoniem voor duurzaamheid gebruikt. In dat opzicht is dan sprake van een
pars pro toto, die kan leiden tot zelfgenoegzaamheid als het om
duurzaamheidsprestaties gaat: prestaties in efficiency worden dan als duurzame
prestaties gepresenteerd en de ondernemer plaatst zich hoog op de
duurzaamheidsladder (zoals in de metingen van EIM 2011).
Overtuiging: het maatschappelijk belang
De ondernemers in het onderzoek onderschrijven het maatschappelijk belang van
duurzaamheid. Toch lijkt dat vaak te gebeuren vanuit een sociale wenselijkheid, die niet
direct gevolgen hoeft te hebben voor hun eigen activiteiten. Ze beschrijven
duurzaamheid of MVO vanuit een vage ‘grote’ sociale, ecologische of biosferische
context: iets doen voor de samenleving, voor de wereld. Of ze beschrijven het als een
noodzaak om dingen anders te doen, omdat het mis dreigt te lopen. Specifieker wordt
het echter zelden (3: 22; 4: 6, 8, 10, 19, 20).

5.2.4 Waarden in het licht van de ‘dialogical self’
“Dat ik me als bedrijf wil bezighouden met …./ ”Dat we er als bedrijf zijnde in geloven…”
De dialogical self brengt de cognitieve dissonantie naar boven over de keuzes in
bedrijfsvoering tussen de ondernemer als persoon en als eigenaar/ondernemer.
Verhaeghe (2012) ontkent dat de waarden van beide actoren tegelijk geactiveerd
kunnen worden en er dus altijd cognitieve dissonantie zal bestaan in de keuzes die
vanuit beide rollen worden gemaakt. Want de keuze voor het ene complex, gaat ten
koste van het andere. Het is zoeken naar de balans tussen enerzijds een enigszins
moreel gemotiveerde keuze om als persoon en bedrijf ‘iets’ te doen voor de
omgeving/de maatschappij en anderzijds dat ‘het’ je verder brengt in de bedrijfsvoering
(ondernemersrol) en energie geeft, goed voelt of voldoening geeft (persoonlijke rol).
Hieruit blijkt wel dat beide rollen onmogelijk te scheiden zijn. De dissonantie wordt
geïllustreerd door het gebruik van affectief beladen waarden en
gemeenschapswaarden waar ook het individu baat bij heeft. In lijn met het voorgaande
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is het dus niet opmerkelijk dat de ondernemers in het onderzoek die de ‘drive’ van het
ondernemerschap (winstgevendheid) benadrukken, dit vervolgens koppelen aan hun
idealisme of spiritualisme (‘een stukje’ duurzaamheid). Andersom koppelen
ondernemers die zich voorstaan op hun idealisme, dit aan de nadrukkelijke vaststelling
dat ze duurzaamheid zeker ook inzetten om hun bedrijfsvoering te versterken. Ze
benaderen daarmee de epimeleia: de zorg voor zichzelf betekent dat je je eigen leven
zo vormgeeft, dat die – via je bedrijfsvoering - aansluit bij de belangen van de
gemeenschap. Onderstaande citaten gaan ter illustratie hiervan, het cijfer achter het
citaat verwijst naar de genummerde respondenten in bijlage 5a.
(directeur/eigenaar bouwbedrijf) “Pas als je financieel niets meer met je bedrijf van doen
hebt, dan kun je het loslaten. Maar in de wereld als de onze waar de plus en de min heel
dicht bij elkaar liggen, moet ik het vasthouden. Ik ben degene die de financiële
consequenties draagt. Maar omdat ik zo betrokken ben bij dit bedrijf, is dat ook de
drijfveer om dat met veel plezier te doen en te zoeken naar nieuwe perspectieven voor je
bedrijf. Toch is er meer dan alleen geld verdienen met je onderneming: je hebt ook iets te
delen en te betekenen voor je omgeving. Omdat je het gevoel hebt dat je een onderdeel van
deze aardbol bent. Zo voelen wij dat een beetje. Daarnaast vind ik het belangrijk om
betrokken te zijn bij de samenleving. Dat is niet omdat we daar bedrijfsmatig enig gewin
in zien, in iemand een keer tegenkomen, nee, dat zit in het gevoel dat je iets moet
betekenen voor je omgeving en dat je meer probeert te zijn dan alleen ondernemer, dat
vinden we belangrijk.” (20)
(directeur sociale werkplaats-bedrijf) “Het was een proces van jaren, maar ik haal nu de
energie uit het feit dat als je volwaardigheid gaat toepassen, dan zie je dat je het beste
doet voor je mensen. Maar volwaardigheid betekent ook dat je niet voor een appel en een
ei wil gaan werken. Dat dat eigenlijk een belediging is. Vanuit het idee om toe te werken
naar die volwaardigheid, kun je ook die ‘social enterprise’-gedachte hebben om met
minimale subsidie toch een succesvol commercieel bedrijf draaiende te houden. (…) Kijk,
je moet natuurlijk wel je boterham verdienen, maar je wilt uiteindelijk toch ook naar een
situatie toe waarin je voor een deeltje van de maatschappij iets kunt doen.” (4)
Bovenstaande ondernemers plaatsen hun ondernemerschap en idealisme in een
werkbare verhouding. Er zijn aanwijzingen gevonden dat daarbij cognitieve
dissonantie kan ontstaan tussen de ondernemer met verantwoordelijkheid voor zijn
bedrijf en de burger met verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dit wordt soms
ook door de ondernemer zelf herkend en benoemd. Zie onderstaande citaten als
voorbeeld. Geen van de ondernemers spreekt zich vervolgens uit met een voorkeur
voor een specifieke rol.
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(directeur installatiebedrijf) “We zijn zeker met maatschappelijk verantwoord
ondernemen bezig waarin wij vinden dat wij bepaalde dingen moeten doen voor de
samenleving en ook voor onze mensen, personeel, om daar goed voor te zorgen. Daar zie
je ook in terug, dat je zegt: ook in de markt liggen er kansen om vanuit die gedachte een
bijdrage te leveren in het terugdringen van het energiegebruik. Als je eerlijk bent dan zeg
je: dat verdien ik niet terug. (…) Dus dan moet je het doen omdat je een groen hart hebt:
zo wil ik het.” (8)
(directeur wikkeltechniekbedrijf) “Ik ben gewoon een vakidioot en dat is helemaal niet
erg. Ik ben ook nog een idealist en ook nog een ondernemer. Praktisch alles wat ik doe is
belangeloos: ik krijg nergens geld voor. (…) Niet dat ik verschrikkelijk rijk wil worden van
mijn bedrijf. Maar ik heb hier wel 32, 33 jaar activiteiten in zitten, mijn ziel en zaligheid
in het bedrijf gestopt en het zou toch fijn zijn als het op een mooie manier zal worden
voortgezet en ik hou er nog een beetje aan over. Dat hoeft echt geen vetpot te zijn.” (6)

5.2.5 De belangrijkste waarde ligt in het ‘hoe’ van de zelfversterking
Schwartz (1977, 1994) heeft in divers onderzoek het begrip ‘waarde’ ontleed en
gekoppeld aan persoonlijkheid en gedrag. Hij definieert een waarde als een
transsituationeel doel dat als een leidend principe voor het leven optreedt. Schwartz’
mediator model zet de waarden ‘zelfversterking’ en ‘zelfoverstijging’ op één as, en op
de andere as ‘persoonlijke normen’ (“een sterk beleefde morele verplichting om
duurzaamheid actief te ondersteunen”, Schwartz 1977; zie ook Bamberg & Möser) en
‘sociale normen’ (“een sterk beleefde sociale druk van belangrijke referentiegroepen om
duurzaamheid actief te ondersteunen”, Schwartz 1977). Het onderzoek vond inderdaad
reflectie op persoonlijke normen, een persoonlijk gevoelde verplichting om aan
duurzaamheid te doen (4: 1, 5, 6, 8, 10, 18, 19, 20); slechts in een paar gevallen is er
sprake van gevoelde sociale druk vanuit anderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat
er impliciete druk wordt uitgeoefend door de gewoonten en gebruiken in de branche,
bijvoorbeeld door de geijkte manier van werken van opdrachtgevers in de bouwkolom.
Dit wordt door de ondernemers in dit onderzoek echter niet als een sterk beleefde
sociale druk benoemd.
Als het sociaal wenselijk is (zoals bijvoorbeeld in persinterviews en openbare
optredens) of als er in enquêtes direct naar wordt gevraagd, komen waarden als
belangrijke motivatie voor duurzaam ondernemersgedrag naar boven. Als er een open
interview is over duurzaamheid en bedrijfsvoering – zoals in dit onderzoek -, komen
waarden niet spontaan naar boven maar juist de rationale bedrijfsmatige argumenten.
De inschatting van het toekomstig belang van duurzaamheid op de eigen
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bedrijfsvoering speelt hierbij een dominante rol. De respondenten benoemen waarden
niet expliciet, ze gebruiken het begrip ‘waarde’ of ‘bewustzijn’ ook niet letterlijk. Ook
hier is de worsteling zichtbaar tussen het doel om persoonlijk iets te bereiken
(zelfversterking, eigenbelang) en iets te doen voor ‘anderen’. Het lijkt alsof in
zelfversterking de belangrijkste waarden worden gevonden (zich goed voelen), waarbij
het uitmaakt hoe je voor jezelf iets bereikt: bij voorkeur met een balans tussen ratio en
gevoel en in eerlijke samenwerking en gemeenschappelijkheid met anderen (zie ook:
Fehr & Schmidt 1999; Seitanidi & Ryan, 2007). Het gaat de ondernemer daarbij niet om
macht, wel om invloed en het verschil maken. En dat wil hij op een ‘deugdelijke’ manier
bereiken (4: 1, 5, 8, 20). Er is dus nauwelijks een strikte scheiding te maken tussen
zelfversterking en zelfoverstijging waardoor het gebruik van deze as om ondernemers
en hun motivatie van elkaar te onderscheiden van weinig verklarende betekenis is. Het
begrip zelfversterking komt later in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod.

5.2.6 Significante anderen: de ondernemer als autonome beslisser?
Respondenten geven slechts een enkele keer aan dat er personen of partijen zijn die
hen hebben beïnvloed, een aantal verwijst daarvoor naar hun familie of gezin. Veel
verwijzingen zijn naar beïnvloeders uit de eerste kring (Hoevenagel, 2009) rond de
ondernemer (5: 1, 4, 19) en de tweede kring (5: 2, 3, 7, 9, 10, 12). Even zo vaak overigens
wordt die invloed (weer) ontkend (5: 12, 14, 15, 17, 20). Als direct wordt gevraagd naar
de invloed van de eigen familie, reageren ondernemers ongemakkelijk. Ze praten
makkelijk over hun kinderen en de maatschappelijke keuzes die deze maken, maar
leggen geen link tussen hun gezin en hun eigen zakelijke keuzes voor het bedrijf. Een
aantal geeft aan autonoom tot keuzes te zijn gekomen en daarna wel te zoeken naar
anderen die dezelfde overtuiging delen. Die anderen zijn dan in de meeste gevallen
andere ondernemers en in geen enkel geval beïnvloeders uit de eerste kring.
Opmerkelijk in dit verband is wel dat in twee gevallen de ondernemer een dochter in
het bedrijf heeft gehaald om zich te oriënteren op de lange termijn en de ‘zachte
verbindende’ factoren van de bedrijfsvoering.
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5.2.7 Kritische ervaringen: eigen keuzes moeten deugen
In de meeste gevallen verwijst de ondernemer niet naar opvoeding of ervaringen, zelfs
niet als er direct naar wordt gevraagd. De eigen opvoeding word soms als motivatie en
verantwoording genoemd voor een deugdelijke bedrijfsvoering (5: 1, 4, 19).
Er is soms sprake van een gebeurtenis die aanzet tot herijking en bezinning en die kan
leiden tot een keuze voor meer authenticiteit, echtheid en verbinding in het werk. Vaak
komt dit voort uit een directe ervaring met een situatie of persoon die niet deugde. Dit
kleurt dan de overweging om de eigen keuzes wel duurzaam (= deugdelijk) te noemen
(6: 5, 6, 19). Soms wordt verwezen naar een positieve ervaring die inspiratie gaf (6: 4,
21, 22).

5.2.8 Bedrijfsvoering enten op stakeholders
Gesteld is dat het ‘social construct’ van de ondernemer gedomineerd wordt door de
overtuiging dat een ondernemer handelt in de verwachting van en met het doel tot een
winstgevende exploitatie van producten, technologie en markten. Dat wordt zoals
eerder gesteld typerend geacht voor het ondernemerschap. In het Angelsaksische
model is dat vervolgens geëvolueerd tot een sterke legitimiteit voor een eenzijdige
oriëntatie op winstmaximalisatie en het belang van aandeelhouders. Dat heeft de
laatste 15 jaar herhaaldelijk geleid tot situaties die niet deugden en tot publieke
verontwaardiging. Deze publieke opinie wordt door veel ondernemers gedeeld en
gekoppeld aan de eigen wens om de bedrijfsvoering sterker te enten op de belangen
van alle stakeholders in de samenleving. Er is geen enkele ondernemer die zegt te
streven naar winstmaximalisatie om zichzelf en de overige aandeelhouders te
begunstigen zonder rekening te houden met maatschappelijke grenzen.

5.3 VERBAND TUSSEN DEFINIËRING , MOTIVATIE EN GEDRAGSINTENTIE
Is er een verband tussen de aard van de definiëring en het gebruik van de term
duurzaamheid en de motivatie van de ondernemer? Kleurt de persoonlijke overtuiging
en motivatie van de ondernemer zijn definiëring en interpretatie van het begrip? En
andersom: kleurt de definiëring (de ‘framing’ van het construct duurzaamheid) de
overtuiging en motivatie? Voor beide verbanden zijn in dit onderzoek aanwijzingen
gevonden. Om de relatie tussen motivatie en definiëring ongenuanceerd te beschrijven:
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als een ondernemer als homo economicus redeneert, dan redeneert hij vanuit schaarste
(lees: gebrek aan reputatie, gebrek aan winst, gebrek aan groei, gebrek aan kansen,
gebrek aan grondstoffen, gebrek aan klantloyaliteit) en zet hij duurzaamheid in als
instrument om die schaarste weg te nemen. Dit leidt ertoe dat in de betekenis die aan
het begrip wordt gegeven de nadruk ligt op aspecten als kostenbesparing,
energiebesparing, reductie van uitstoot en marktkansen pakken door duurzame
producten te ontwikkelen omdat daar vraag naar is.
(directeur installatiebedrijf) “Wij zijn een duurzame installateur. Overal waar ik kom
probeer ik het te verkopen en in ieder geval bespreekbaar te maken. (…) Het is LEDverlichting, domotica, zonnepanelen, ik vind zonnepanelen helemaal prachtig. (…) Op
lange termijn bespaar je gewoon, een WKO installatie, aardwarmte, dus ja: je laat wel zien
wat hun besparingen op de lange termijn zijn. Traditioneel kijk je naar de handjes en de
uren en dan iets meer in de apparatuur, dat kost iets meer geld, maar het is voor ons voor
de toekomst, stel dat we het onderhoudscontract krijgen, gemakkelijk te monitoren. Daar
zijn we druk mee doende. Dus we investeren in principe in de opdrachtgever.” (7)
(directeur/eigenaar grafisch bedrijf) “En zeker in deze tijd, waarin je ieder dubbeltje moet
omdraaien, denk je er goed over na of je het (=investeren in duurzaamheid) moet doen. En
je hebt natuurlijk vraag en aanbod hè. Komt die vraag vanuit de klanten?” (17)
Als een ondernemer als homo significans redeneert en vanuit overtuiging en met
emotie (intentie-georiënteerd) het begrip duurzaamheid invult, dan wordt vaker de
verbinding met de samenleving en de wereld genoemd. Daarmee wordt dan meer
afstand genomen van de eigen bedrijfsprocessen en overkoepelend gekeken naar het
systeem waarin de onderneming zit.
(directeur/eigenaar bouwbedrijf) “De zoektocht is naar (…) elementen, argumenten..
mensen bewust ervan maken dat er een andere manier is om er met elkaar op een
verstandige manier uit te komen. Dat betekent dus zoeken naar relaties die op een andere
manier kijken naar hoe ze hun geld willen uitgeven.” (20)
(directeur/eigenaar installatiebedrijf) “We hebben vijf belangrijke pijlers (…) waaronder
duurzaamheid. In eerste instantie werd gezegd duurzaam in de techniek, in onze portfolio,
maar daar hebben we duurzame bedrijfsvoering aan toegevoegd, dat was wel mijn
invloed. We kijken verder dan vandaag en moeten dat expliciet maken. En dat doen we
inmiddels ook… het zit in de genen dat langetermijndenken. Zo staan we er ook echt in.
Dat is niet iets voor de bühne, maar echt zoals wij het zien: we zijn continuïteitsgericht en
we hebben een bepaalde verantwoordelijkheid.” (1)
De ondernemer is in dat geval veel meer een ambassadeur voor duurzaamheid. Beide
extremen zijn slechts een enkele keer aangetroffen. Meestal is er – zoals eerder vermeld
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- een dialoog tussen de ondernemer die voor continuïteit in de bedrijfsvoering moet
zorgen en de ondernemer als persoon die ‘wat wil doen’ voor de samenleving en ook
voor zichzelf. Het merendeel van de geïnterviewde ondernemers hanteert een
marktgeoriënteerde omschrijving van duurzaamheid en kleurt daarmee de eigen
motivatie in vanuit de mate waarin er bijvoorbeeld milieumaatregelen in het bedrijf
genomen zijn. Vanwege deze ‘framing’ is het begrip duurzaamheid klein en passend
gemaakt en kan de ondernemer zich duurzaam noemen.
Schwartz & Bilsky (1987) en Schwartz (1994) koppelen waarden aan de dimensies
‘openstaan voor verandering’ versus behoudzucht/conservatisme. Hiermee hopen zij
een mediërende variabele te hebben gevonden tussen de waarden en gedragsintenties.
Er is maar ten dele ondersteuning hiervoor gevonden. Alle ondernemers kenmerken
zich door een open houding en nieuwsgierigheid, maar ze wijzen juist op het
conservatisme bij anderen (klanten, opdrachtgevers, de overheid). Daarmee krijgt de
dimensie ‘open voor verandering’ versus ‘conservatief’ in deze groep een andere
betekenis: in welke mate ziet de ondernemer mogelijkheden om veranderingen in de
branche (in het systeem) aan te brengen. De meeste ondernemers tonen zich hierin
pessimistisch en schatten de invloed die ze kunnen uitoefenen laag in. Er is hier eerder
een verband tussen gedragsintentie en de PBC, dan gedragsintentie en waarden. De
meeste ondernemers schatten de reikwijdte van hun gedrag beperkt in. Een aantal
ondernemers ziet zich heel wel in staat om op basis van duurzaamheid anderen te
involveren, zoals in de volgende voorbeelden.
(directeur installatiebedrijf) “Wat je dus ziet is dat er ondernemers zijn die eeh…
gelijkgestemden hè. Ik probeer op een andere manier te ondernemen en als je daar
gelijkgestemden bij kunt vinden, dan kun je wat ontwikkelen. (…) En het geeft gewoon ook
heel veel plezier als je dat met elkaar kunt ontdekken. (..) Het is leuk om in een omgeving
te werken met mensen die ook die visie hebben. Om daarin te pionieren, want dat is
natuurlijk wel wat je doet.“ (5)
(directeur wikkeltechniekbedrijf) ”Ik wil niet zeggen dat mijn overtuiging gedeeld is, maar
ik merk in alle netwerken waarin ik zit, dat er vreselijk veel initiatieven zijn. Maar die zijn
veel te kleinschalig en er is geen hoofdstructuur te ontdekken. Toch wil iedereen graag en
iedereen begrijpt het spel en denkt: goed idee… moeten we wat mee doen. En dan krijg je
een aantal mensen bij elkaar op verschillende momenten met verschillende inzichten en
daar is allemaal niks mis mee, maar… ook ik heb niet alle wijsheid in pacht en het zou zo
moeten zijn dat we veel meer kunnen concentreren, veel meer met elkaar samen goede
initiatieven ontwikkelen.” (6)
De verklarende kracht van de as ‘zelfversterkend versus zelfoverstijgend’ en van de as
‘open voor verandering versus behoudend’, is beperkt gebleken. Dit lijkt te pleiten voor
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een aangepast model waarin zelfversterking als basis wordt genomen en de ‘hoe’-as
bedrijven groepeert rond het antwoord op de vraag hoe ze iets voor zichzelf willen
bereiken: vanuit het wegnemen van schaarste (ratio, zelfstandig) of vanuit het
toevoegen van maatschappelijke waarde (gevoel, in gemeenschappelijkheid met
anderen). In de volgende paragraaf wordt gekeken hoe de resultaten van het onderzoek
zich verhouden tot de gevalideerde causale factoren van milieubewust (duurzaam)
gedrag (Stern, 2000).

5.4 HERKENNING VAN DE GRONDLEGGERS VAN STERN
De zoektocht is naar de grondleggers, de causale factoren, voor duurzaam
ondernemersgedrag. Ter validering en structurering wordt in deze paragraaf
geprobeerd op basis van de resultaten uit het exploratief onderzoek een verband te
leggen tussen de variabelen en gevalideerde modellen uit de geselecteerde
gedragstheorieën. Als eerste komen de vier onderstaande gevalideerde causale
factoren voor milieubewust gedrag (environmentally significant behavior) van Stern
(2000).
1.

Persoonlijke vermogens (met als indicatoren: leeftijd en opleiding)

2.

Contextuele factoren (incl. sociale invloeden)

3.

Aan attitude gebonden factoren (waarden, overtuigingen, normen)

4.

Gewoonten en routines

De veronderstelling van Stern is dat persoonlijke vermogens en contextuele factoren
voorwaardelijk zijn voor de attitude-gebonden factoren en dat deze op hun beurt
versterkt of verzwakt worden door gewoonten en routines. Ten overvloede nogmaals,
deze factoren zijn door Stern niet gevalideerd in onderzoek onder ondernemers, maar
gebaseerd op tientallen onderzoeken naar milieubewust gedrag van Amerikaanse
burgers in de jaren negentig.
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5.4.1 Grondleggers en causale factoren
-

Persoonlijke vermogens (demografische indicatoren: leeftijd, opleiding)

Een aantal ondernemers in het onderzoek geeft aan dat ze in hun ‘twenties’ meer Sturm
& Drang waren en sterker gericht op zelfstandigheid en een carrière.
(directeur/eigenaar installatiebedrijf) “.. want toen ik 18 was en er werd gevraagd: ‘wil je
in het bedrijf’, zei ik: oh nee, maar toen ging ik bedrijfskunde studeren en kwamen er
vraagstukken over bedrijven en ben ik er steeds meer in geïnteresseerd geraakt. Ik heb
daar nooit zo bij stilgestaan, maar die maatschappelijke betrokkenheid is nu een
belangrijk element voor me.” (1)
(directeur financieel adviesbedrijf mkb) “.. en ik realiseer me ook wel dat dit verband heeft
met een bepaald welzijnsniveau: ik heb het goed en wil eens kijken of ik iets voor een ander
terug kan doen. Dus ik snap ook dat mensen van 20 daar anders naar kijken dan mensen
van 40. Maar ik ben niet een groot voorbeeld hierin. Het mag geen naam hebben wat ik
doe.” (22)
(directeur installatiebedrijf) “Toen ik afgestudeerd was, was niet de vraag: ‘wat draagt
ertoe bij…’, nee: ik heb een carrière en ik moet zorgen dat ik over zoveel jaar ergens anders
naar toe ga want ik moet wat bereiken. Maar de vraag is of jonge mensen nog zo sterk
diezelfde ambitie hebben.. die komen uit een situatie dat ze alle comfort hebben en kunnen
vragen ‘wat doet het ertoe?’ Ik zie steeds meer jonge mensen die vragen stellen.” (5)
Met het klimmen van de jaren worden andere waarden belangrijker en is er het besef
dat de voldoening gehaald moet worden uit niet-materiële zaken (ertoe doen, het
verschil maken, verbinden met anderen). Dit is niet verrassend en in lijn met het
klimmen in de behoeftepiramide van Maslow. Zoals verwacht mag worden, lijken hoger
geschoolde ondernemers (HBO en universiteit) gemakkelijker tot systeemdenken te
komen dan niet hoger geschoolde ondernemers. Dit uit zich in het vermogen om
analytisch afstand van de eigen onderneming te nemen en te redeneren vanuit
stakeholders en samenleving. Het is voor deze ondernemers ook gemakkelijker om te
benoemen waar de veerkracht van hun onderneming zit en de capaciteiten om
aanpassingen te doen:
(directeur/eigenaar bouwbedrijf) “We hebben een jaar geleden een keuze gemaakt: we
willen binnen vier jaar behoren tot de beste producenten van duurzame huisvesting in de
Benelux. Zegt u dat iets? We zoeken het heel duidelijk bij wat de kwaliteit van het product
is, of het een intelligent en slim product is. En dat is meer dan alleen vastgoed, we willen
ook inrichten en we willen iets vinden van het hele gebruik en de uiteindelijke exploitatie
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en toekomstig ownership. In die zin proberen we over alles iets te zeggen, wat heel moeilijk
is. We willen ambitie hebben, we willen excellent zijn in de manier van producten
ontwikkelen en realiseren.”(21)
(directeur installatiebedrijf) “Als wij maar blijven zeggen dat we moeten groeien, dan
hebben we vandaag of morgen een probleem met energie en de beschikbaarheid van
grondstoffen. Dat is ook één van mijn drijfveren… daarom ben ik met duurzaamheid bezig.
Dus probeer ik daarop te anticiperen en probeer ik op een andere manier te ondernemen.
En als je daar gelijkgestemden bij kunt vinden, dan kun je wat ontwikkelen. Je moet het
zien in zijn totaliteit: je opdrachtgever heeft een visie, jij hebt een visie en je spreekt
vertrouwen in elkaar uit. Dan is vaak niet meer met de ratio te beredeneren waarom je
zo’n proces bent ingestapt. Dat heeft te maken met een klik.” (5)
In de regel lijken hoger geschoolde ondernemers minder geneigd de mores van de
branche te erkennen en zoeken ze vandaaruit actief naar verbinding met anderen, al
dan niet gelijkgezind.
Er lijkt een relatie te zijn tussen de mate waarin duurzaamheid wordt geïntegreerd in
het business model van het bedrijf en de opleiding en kennis van de ondernemer.
Sommige ondernemers verwijzen uitdrukkelijk naar hun vooropleiding, die hen de
ogen heeft geopend voor andere (bijvoorbeeld ethische) aspecten van zakendoen. Ook
wordt een enkele keer verwezen naar cursussen die betrekking hebben op spiritualiteit
en evenwicht. De ondernemers die na hun (technische) opleiding geen aanvullende
scholing hebben genoten, hebben moeite om buiten het geijkte business model te
treden en beklagen zich over de geringe ontvangst van hun duurzame inspanningen.
Gezien het exploratieve karakter van dit kwalitatieve onderzoek verdient deze
vaststelling verdere kwantitatieve uitwerking in vervolgonderzoek.
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Contextuele factoren: beslissende anderen

Respondenten komen niet spontaan met personen die hen hebben beïnvloed en ook
niet met hun familie of gezin als belangrijke beïnvloeder van gedrag. Zoals gezegd kan
dit te maken hebben met de bedrijfssetting van de interviews. Het relatief gezien
ontbreken van significante anderen bij de afweging van gedragskeuzes kan de reden
zijn voor de lage scores in dit onderzoek op sociale normen als motiverende factor van
duurzaam gedrag. Overigens worden sociale normen wel verwoord in betrekkelijk vage
termen, die zijn te vangen in begrippen als moraliteit en verantwoordelijkheid (3: 1, 8,
19, 20). Er wordt daarbij niet verwezen naar concrete voorbeelden, ook niet als daar
nadrukkelijk naar wordt gevraagd.
-

Contextuele factoren: kritische ervaringen

De overtuiging en emotie die aan de basis liggen voor een keuze voor duurzaamheid
zijn soms op gang gebracht door een gebeurtenis (zie 5.1.7). Die gebeurtenis of ervaring
wordt door de ondernemer zelf als een kritische ervaring opgevoerd: het heeft de
aanzet gegeven om dingen anders te gaan doen. Een andere verklaring voor het
ontstaan van een overtuiging is de vaststelling dat ‘ik nu eenmaal zo ben’, waarbij de
oorsprong soms gelegd wordt in de opvoeding. Er lijkt soms sprake te zijn van een
gebeurtenis die niet ‘deugde’ en aanzet tot herijking en bezinning en die aanleiding kan
zijn tot een keuze voor meer authenticiteit, echtheid en verbinding in het werk. Vanuit
het verzetten van het morele kompas volgt dan de koppeling met duurzame
bedrijfsvoering.
-

Aan attitude gebonden factoren: waarden, overtuigingen en normen

Ondernemers komen gering maar substantieel met waarden of overtuigingen van
waaruit ze handelen, zonder deze expliciet te benoemen. Als ze een overtuiging
uitspreken, dan lijken ze meer vanuit ‘of iets deugt’ te redeneren: het deugt niet om geen
rekening te houden met het milieu of met de samenleving. Vanuit integriteit en
betrokkenheid zaken doen, is wel deugdelijk en geeft bovendien een goed gevoel.
Ondernemers leggen impliciet en soms expliciet een koppeling tussen duurzaamheid
en of iets deugt of niet, vaak met een praktische milieu-georiënteerde invulling vanuit
de eigen activiteiten: ‘een stukje duurzaamheid’ in de productportfolio of de
bedrijfsvoering is goed, dat deugt. Of: in het bedrijf ruimte bieden aan mensen ‘met een
afstand tot de arbeidsmarkt’ is goed. En die keuze leidt ertoe dat de ondernemer
tevreden is met zichzelf, zich daarover goed voelt (zelfversterking) en niet het idee
heeft dat hij meer zou kunnen doen. Ook hier zien we een bevestiging dat
zelfversterking gekoppeld aan de eigen bedrijfsvoering de kern vormt van de redenen
tot verduurzaming.
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-

Gewoonten en gebruiken

In de bouw- en installatiebranche wordt werk volgens een traditioneel proces
aanbesteed. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken met ieder hun eigen rol.
Ondernemers spreken wel over kanteling van de bouwkolom, maar de routines zijn
hardnekkig en zeer prijsgedreven. Duurzaamheid is in dit proces slechts één van de
factoren waarop werk wordt aanbesteed, zelfs als er door de opdrachtgever in het
bestek uitdrukkelijk van duurzaam bouwen wordt uitgegaan. De oriëntatie op prijs is
door de huidige conjunctuur alleen nog maar versterkt. Waar duurzaamheid aanleiding
geeft tot kortere doorlooptijden of korte terugverdienperioden (bijvoorbeeld bij
energiebesparing) wordt de factor belangrijker. Waar duurzaamheid hogere initiële
investeringen vraagt met een langere terugverdientijd, wordt de factor minder
belangrijk. Ondernemers zijn niet bij machte uit deze routine te breken en zeggen
teleurgesteld te zijn in de overheid. Volgens hen belijdt de overheid duurzaamheid
teveel met de mond: zelf houdt ze zich bijvoorbeeld niet aan de afspraken voor
duurzaam inkopen en schiet ze tekort in regelgeving en handhaving in de markt.
Ondernemers in de installatiebranche merken op dat er veel mogelijkheden en
vernieuwingen in de markt zijn, die de overheid laat liggen. Zij missen de
langetermijnvisie: doordat de politiek de mensen maar voor vier jaar heeft zitten,
begrijpen ze het spel niet. Daarbij geeft een beleid van subsidiëring verkeerde prikkels
aan de markt, zoals de directeur van een installatiebedrijf toelicht, en zou de keuze voor
strengere regelgeving beter uitpakken:
“Ik heb het liefst dat de overheid er zich niet mee bemoeit. Want daar komt toch niks goeds
van. Die proberen alleen maar geld rond te pompen en dat doen ze op de verkeerde
manier, waardoor er teveel aan de strijkstok blijft hangen. Voordat die wat georganiseerd
hebben, ben je de helft van het geld al kwijt. Alle subsidievormen zijn gedoemd te
mislukken. Want als de subsidie op is, is de markt ook weg. Dat weten we al sinds jaar en
dag: het systeem werkt niet. Het opstellen van regels over wat we met elkaar willen, dat
vind ik een heel ander verhaal dan zeggen: we gaan het subsidiëren. Je moet zeggen:
woningen die gebouwd worden, moeten voldoen aan die en die normen. Hoe jullie dat
doen, moet je zelf uitzoeken. Energie-labeling vind ik ook zo’n dooddoener: ze hebben in
Den Haag niet het lef om te zeggen dat alle woningen een energielabel moeten hebben.”
(5)
Er is in dit verband overigens een nuancering te zien in de houding van ondernemers
ten opzichte van de regelgevende rol van de overheid: ze vragen om duidelijke en
consistente regelgeving voor de markt, maar hebben aversie tegen regelgeving door de
overheid als het om de verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering gaat. Dit sluit aan
bij de bevindingen van onderzoek van Graafland & Smid (2013) waarbij beslissers in
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het (internationale) mkb zelfregulering in duurzaamheid verkiezen boven extern
opgelegde regelgeving.
Concluderend voor de mate waarin de causale factoren voor milieubewust gedrag
(environmentally significant behavior) van Stern (2000) zijn toe te passen op duurzaam
gedrag van ondernemers, lijkt het inderdaad dat persoonlijke vermogens als leeftijd en
opleiding de houding en overtuiging van de ondernemers in dit onderzoek beïnvloeden.
Voor de invloed van contextuele factoren zijn weinig aanwijzingen gevonden. Het lijkt
dat de gewoonten en gebruiken in de branche de transfer van houding en overtuiging
naar gedragsintentie en – in lijn met de bevindingen van Stern (2000)- het gedrag
bemoeilijken. De branches waarin de ondernemers in dit onderzoek zich bevinden,
kenmerken zich door een behoudende ontwikkeling en door een stevige op het milieu
georiënteerde invulling van het construct duurzaamheid. Slechts enkele ondernemers
hebben de wil en de competenties hier bewust uit te breken en medestanders te zoeken
om een alternatief initiatief te laten beklijven.
In de volgende paragraaf worden de resultaten van het onderzoek vergeleken met die
van het onderzoek en het model van Bamberg & Möser.

5.5 VERGELIJKING MET HET INTEGRATIEVE MODEL VAN BAMBERG & MÖSER
Bamberg & Möser’s model (zie bijlage 1) heeft evenals Stern’s (2000) factoren, geen
betrekking op duurzaam gedrag van ondernemers, maar op milieubewust gedrag van –
veelal Amerikaanse - burgers. De verdienste van het model is dat het milieubewust
gedrag probeert te verklaren door twee oriëntaties te combineren: nutsoptimalisatie
ten gunste van het eigenbelang (bijvoorbeeld stoppen met roken vanwege de eigen
gezondheidsrisico’s) en het volgen van een persoonlijke morele norm (stoppen met
roken vanwege de risico’s voor anderen). Het model leunt op het Norm Activation
Model (NAM) van Schwartz (1977) - de vier psychosociale factoren aan de linkerzijde
van het model zijn eraan ontleend - en de Theory of Planned Behavior (TPB) van Ajzen
(1991). Zowel de NAM als de TPB zijn zoals eerder gezegd in diverse onderzoeken
toegepast en gevalideerd. Het model veronderstelt dat voor een blijvende
(volhoudbare) verandering in gedrag dit gedrag tot een aantoonbaar gunstig resultaat
moet leiden en er dus iets moet veranderen in het bewustzijn en de waardeoriëntatie.
Immers, zonder een verandering in bewustzijn moet continuïteit van gewenst gedrag
dan voortdurend opnieuw in gang worden gebracht. Gezien de rationale van deze
studie, is het voorts nodig om te begrijpen of en hoe het model van Bamberg & Möser
(duurzaam) gedrag van ondernemers kan verklaren en of er ruimte is voor de twee
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posities en rollen waarin de ondernemer zich terugvindt: als burger en als
directeur/eigenaar.
Eerst wordt gekeken of er narratieve aanwijzingen uit de interviews zijn gevonden voor
de door Bamberg & Möser gebruikte factoren. Tevens wordt gezocht naar de relatie
tussen de factoren en de elementen uit het veronderstelde proces van duurzaam
ondernemen: de afweging van rationale en normatieve argumenten, die de ondernemer
vertaalt in een strategie voor duurzaam ondernemen.
De factor ‘zich bewust zijn van het probleem’ (problem awareness)
Zich bewust zijn van een probleem wordt gezien als een voorwaarde voor het
ontwikkelen van een morele norm over dit probleem. Het gaat hier om bekend zijn met
en kennis hebben van (het gebrek aan) duurzame ontwikkeling. De ondernemers uit
het exploratieve onderzoek koppelen het ‘probleem duurzame ontwikkeling’ sterk aan
de eigen activiteiten. Daar hebben ze immers de meeste kennis van en ervaring mee. Dit
betekent concreet dat een bouwer en installateur let op duurzaam materiaal en
energiezuinige installaties en een drukker let op duurzaam papier, energiebesparing en
vervanging van schadelijke inktstoffen. Zij ontwikkelen voor die activiteiten een morele
norm die ze van toepassing zouden willen zien op alle collega’s in hun branche. Slechts
enkele ondernemers hebben kennis van de grotere maatschappelijke effecten van nietduurzaam handelen. Die kennis komt uit eigen ervaringen en die van anderen binnen
de branche, niet uit studie. Wel kan er een positief verband worden gelegd tussen de
hoogte van de genoten opleiding en de mate waarin de ondernemer zijn kennis over
duurzaamheid kan abstraheren. Niettemin blijven ook die ondernemers daarbij dicht
bij hun branche. De factor ‘zich bewust zijn van het probleem’ is onderdeel van de
competentie: kennis, vaardigheden en houding.
Interne attributie en schuldgevoel
Beide factoren staan in een nauw verband. Interne attributie (ook wel: causale
attributie) is een erkenning van het eigen aandeel in een schadelijke of ongewenste
handeling. Deze attributie heeft een sterke relatie met het uitlokken van gevoelens van
spijt: als ik onderken dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor een negatief gevolg,
ontwikkel ik daar spijt over en vorm op die wijze een (nieuwe) morele norm (‘dit laat
ik niet meer gebeuren’). De ondernemers in het onderzoek voelen zich niet persoonlijk
verantwoordelijk voor de weeffouten in de samenleving en hebben ook geen spijt van
beslissingen die ze eerder (niet) genomen hebben. Slechts in enkele gevallen leidde een
negatieve ervaring tot nieuw inzicht en anders handelen. Beide factoren zijn
geneutraliseerd in het goede gevoel iets bij te dragen aan het maatschappelijke welzijn.
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De ondernemers in het onderzoek zien een eigen aandeel in het leveren van een
duurzame prestatie.
Sociale norm van referentiegroep
Een gebrek aan overeenkomst tussen eigen gedrag en het gedrag van anderen wordt
door sommige ondernemers voornamelijk gekoppeld aan het gedrag van andere
ondernemers in de eigen branche. Deze ondernemers vinden zichzelf duurzamer dan
anderen in de branche en ook duurzamer dan overheid en klanten. Dit leidt soms tot
frustratie over de traagheid en stroperigheid van de besluitvorming in de branche.
(directeur bouwbedrijf) “Het is allemaal politiek, maar we hebben er wel mee te maken.
Een passief huis heb je zo gebouwd.. die aannemers moeten niet zeuren, die moeten
gewoon eens goed gaan bouwen. En niet proberen ieder eurootje naar zich toe te trekken.
En dan zullen ze zien dat ze zich daarin weten te onderscheiden. Dus niet meer denken in
zand en stenen, maar in andere oplossingen.” (8)
(directeur wikkeltechniekbedrijf) “We zijn al 20-25 jaar hierin werkzaam en nog te vroeg.
De wereld is er gewoon nog niet aan toe. Maar dat komt vanzelf. Ik denk dat als de
economische opleving een beetje kan doorzetten, dat dan in één keer een veel grotere
sprong gemaakt gaat worden om aan hergebruik te doen.” (6)
Morele norm
De morele norm is volgens Bamberg & Möser een direct resultaat van de vier hierboven
genoemde psychosociale factoren. Bij de meerderheid van de geïnterviewde
ondernemers is deze koppeling niet duidelijk benoemd en blijft de morele norm ‘klein’
en sterk verbonden aan de primaire activiteiten: ondernemers hanteren termen als
“eerlijk zijn”, “zich netjes gedragen” en “echte samenwerking”. Als ze een op
duurzaamheid gerichte morele norm verwoorden - veelal als antwoord op een vraag
daarnaar- , gebruiken ze betrekkelijk abstracte taal in de betekenis van ‘iets terug doen
voor de samenleving’. De theorie veronderstelt een link tussen normbesef en perceived
behavioral control (de inschatting van het eigen vermogen om invloed uit te oefenen op
de oplossing van een probleem, PBC, zie hierna): hoe sterker het normbesef, hoe minder
invloed de PBC zal hebben. Als een ondernemer een sterk normbesef heeft, zal hij
eerder geneigd zijn eventuele obstakels te overwinnen. Bij de meeste ondernemers is
het normbesef zoals gezegd ‘klein’, dat wil zeggen direct gerelateerd aan de eigen
activiteiten. Daardoor is het minder sterk en heeft de PBC veel invloed. Bij de
geïnterviewde ondernemers is het normbesef voorts vermoedelijk ook gekoppeld aan
de abstraherende capaciteiten van de ondernemer en daarmee aan opleiding.
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Inschatting van het eigen vermogen
De perceived behavioral control wordt door een deel van de ondernemers in het
onderzoek laag ingeschat. Ze willen zich in hun bedrijfsvoering duurzamer gedragen
maar zeggen dit niet te kunnen. Dit is te verklaren vanuit de kenmerken van met name
het kleinere mkb (respondenten 6, 11, 14, 16, 17, 20 bijvoorbeeld hebben een geringe
omvang, beperkt vermogen en beperkte competenties):
Ze zien niet hoe ze dat zouden moeten doen (het ontbreekt hen aan de kennis,
ervaring en verbinding met andere partijen) en hechten aan de routine van hun huidige
bedrijfsvoering.
Ze zien wel hoe het zou kunnen, maar voelen zich gehinderd door gebrek aan
financiële capaciteit en door de starheid van en conservatisme in de eigen branche.
Anderen voelen zich zelf niet beperkt, maar onderkennen een roepende in de woestijn
te zijn. Daarmee lijkt de paradox compleet.
Attitude
Attitude wordt door Bamberg & Möser gedefinieerd als de houding ten opzichte van
een bepaald gedrag, i.c. milieubewust gedrag. Het is in hun model een aggregaat van de
vier hiervoor genoemde psychosociale factoren en – samen met PBC en morele norm de verbindende schakel tussen deze factoren, gedragsintentie en gedrag. Omdat het
object milieubewust gedrag niet eenduidig is, blijft de verbinding tussen attitude en
gedrag complex en is er weinig duidelijkheid over de rol van de attitude als beïnvloeder
van consistent en voorspelbaar gedrag.
Gedragsintentie (Intention) en gedrag (Behaviour)
De begrippen gedragsintentie en gedrag zijn hier vooral van belang in het kader van de
in psychologisch onderzoek veelgenoemde ‘intention–behaviour gap’: het verschijnsel
dat mensen (hier: ondernemers) wel intenties uitspreken om dingen anders te gaan
doen, maar niet tot daadwerkelijk handelen overgaan. Deze gap heeft een belangrijke
relatie met de PBC en met de sterkte van de morele norm. Zoals eerder gesteld: als de
morele overtuiging krachtig is, zullen er minder obstakels te vinden zijn tussen intentie
en gedrag. De meeste geïnterviewde ondernemers in dit onderzoek spreken weliswaar
een morele overtuiging uit, maar die is niet zo krachtig dat dit ze tot anders handelen
aanzet. Daarom vinden ze stuurimpulsen zoals regelgeving belangrijk, want die kan de
vermeende gap tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ verkleinen.
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Om de sterkte van de correlaties tussen de psychosociale factoren die
ondernemersgedrag verklaren vast te stellen, zou een kwantitatieve aanpak nodig zijn,
bijvoorbeeld met een aan Schwartz ontleende vragenlijst (zie bijlage 2 voor een
voorbeeld; zie ook De Groot & Steg 2007). De resultaten van de exploratieve aanpak in
dit onderzoek geven aanleiding om de correlaties tussen de factoren in het model van
Bamberg & Möser te relativeren omdat deze factoren zijn gebaseerd op onderzoek dat
respondenten tot een keuze dwingt op basis van een terminologie die niet hun eigen is.
Ondernemers blijken zich overigens – als het moet - gemakkelijk te bedienen van
duurzaamheidsjargon vanuit de waardenoriëntaties egoïstisch (self-regarding),
antropocentrisch en biosferisch, vermoedelijk doordat ze deze in de media regelmatig
aantreffen. Daarnaast zijn de voor dit onderzoek geselecteerde ondernemers allemaal
op een of andere manier verbonden aan een op duurzaamheid gerichte organisatie. Dat
zou kunnen betekenen dat indien zij een vragenlijst zoals gebruikt door Schwartz
krijgen voorgelegd, zij de gevolgtrekkingen van hun respons gemakkelijk kunnen
trekken en zij de neiging hebben hun houding positiever (in dit geval: duurzamer) te
beoordelen. Dat geeft het model van Bamberg & Möser – naast de in hoofdstuk 1
genoemde bezwaren – een kleinere kans om op een succesvolle manier duurzaam
ondernemersgedrag te verklaren omdat de betekenisgeving van het construct
duurzaamheid hier in de weg zit. Tevens zet dit vraagtekens bij de resultaten van
duurzaamheidsmetingen, zoals die bijvoorbeeld door EIM worden gedaan, omdat ook
hier sprake is van het gebruik van termen die ondernemers zelf niet snel gebruiken dan
wel sterk verbinden aan de eigen activiteiten. In dat laatste geval wordt duurzaamheid
vanuit een ‘kleine’ operationele betekenis ingevuld.
De dubbele rol van de ondernemer - burger en directeur/eigenaar van een eigen bedrijf
– heeft gevolgen voor de interpretatie van het begrip ‘gedrag’. De vertaling van gedrag
in een commerciële strategie is hierbij cruciaal. Dit kan betekenen dat de rol van
bijvoorbeeld de PBC veel sterker moet worden ingeschat dan in het model van Bamberg
& Möser wordt gedaan. Omdat de ondernemer duurzaamheid koppelt aan de
bedrijfseigen activiteiten, zal ook zijn attitude ten opzichte van het eigen gedrag sterk
bedrijfsgericht zijn en daarmee ook de mate waarin hij meent de gevolgen van dit
gedrag te kunnen beheersen. Omdat ondernemers in het mkb hun rol in de
bedrijfsvoering – terecht - hoog inschatten, zal daarmee ook de rol van de PBC sterk
zijn. Daarmee kan de bijdrage van de persoonlijke en sociale norm klein blijven.
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5.6 CONCLUSIE EN SYNTHESE: INVENTARISATIE VOOR EEN MODEL AFGESTEMD OP
DUURZAAM GEDRAG VAN ONDERNEMERS

De keuze voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering (duurzaam ondernemen) wordt
ingegeven door de afweging van diverse belangen: het individuele eigenbelang, het
bedrijfsbelang en het belang van anderen (de samenleving, de wereld). Bij de mkbondernemer is het individuele eigenbelang en bedrijfsbelang moeilijk te scheiden (“ik
als bedrijf”). Bovendien moet het begrip eigenbelang niet worden ingevuld als een
extreme interpretatie van zelfversterking in termen van macht en status, maar veel
meer in termen van zich goed voelen en het goed hebben. Dat streven vult het
persoonlijk bewustzijn en de waarden, zonder dat die expliciet door de ondernemer als
waarden of bewustzijn worden benoemd. Het belang van anderen wordt herkend maar
blijft abstract beschreven in termen van ‘iets terug doen voor de samenleving’ of
’rekening houden met de wereld’. De vraag is hoe dat bewustzijn en die waarden, hoe
vaag ook geformuleerd, van invloed zijn op het invullen van de bedrijfsvoering. De
vraag is ook of dat te vangen is in een model dat kan worden gebruikt om duurzame
bedrijfsvoering te duiden en te typeren. De vraag tenslotte is ook of bedrijfsvoering
vanuit genoemde abstracte waarden tot opschaling van duurzaamheid kan leiden.
Zoals gezegd wordt het individueel eigenbelang van de ondernemer vooral gevoed
vanuit het streven zich goed te voelen en het goed te hebben. Dat goed voelen wordt
dan concreet gemaakt door trots of voldoening dat de ondernemer in zijn
bedrijfsvoering rekening houdt met het belang van anderen (zie bijvoorbeeld 3: 6, 19)
en op dit gebied als een koploper in duurzaamheid in de branche of regio kan worden
beschouwd (3: 21). Deze ondernemer is vaak een actieve netwerker en heeft vaak het
initiatief tot een groot project of netwerk rond een duurzame activiteit genomen. In dat
opzicht voldoet hij aan de houding die Zoeteman & Mommaas (2010) benoemen als ‘het
belang van anderen tot je eigenbelang maken’. Als de ondernemer daarop terugblikt,
geeft hem dat een goed gevoel en dat gevoel benoemt hij als motiverend en energie
gevend. Zoals gezegd lijken deze initiatieven in dienst te staan van zelfversterking, van
het eigenbelang, waarbij het uitmaakt hóe het doel wordt bereikt, namelijk in eerlijke
samenwerking met anderen. De motivatie lijkt dus vooral gestuurd te worden door
(verlicht) eigenbelang. Om het in de termen te vangen van de oproep die
wetenschappers uit 70 landen in 1992 deden aan alle politiek leiders: “acting on the
recognition that a great change is required if vast human misery is to be avoided, is not
altruism, but enlightened self-interest”.
Er is gezocht naar de grondleggers voor een ‘mindset’ gericht op duurzaam
ondernemersgedrag. Er is geconcludeerd dat het fundament onder de motivatie ligt bij
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zelfversterking in de - aangepaste – betekenis van: ‘zich goed voelen door hoe je voor
jezelf iets bereikt’. Voor de duurzame ondernemer betekent dit: persoonlijk iets
bereiken + iets doen voor de maatschappij. Welke weg wordt vervolgens vanuit dit
verlichte eigenbelang (Wijffels 2011) afgelegd? Het individueel belang en
bedrijfsbelang zijn zoals gezegd moeilijk te scheiden. Zeker de wat oudere ondernemer
kijkt ook op een materie gestuurde manier naar deze belangen: als hij het bedrijf
afstoot, wil hij er wel wat aan overhouden. In dat opzicht is duurzaamheid in termen
van volhoudbaar winstgevend absoluut van belang. De ondernemer herkent dat
duurzaamheid niet meer is weg te denken en heeft ingezien dat de bedrijfsvoering
daarop moet worden afgestemd. De keuze tussen ‘hoe je iets bereikt’ kan voor de
ondernemer vervolgens langs twee routes lopen:
- een impact-route (ontleend aan Stern, 2000), die snel tot tastbare resultaten moet
leiden omdat er druk wordt gevoeld om schaarste weg te nemen zodat er een positieve
bijdrage aan de eigen onderneming kan worden geleverd. Deze route is niet vrijwillig
of onafhankelijk (dus niet door intentie gedreven), want gereguleerd en/of
marktgedreven (3: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 17, 21).
- een intentie-route waarin een vrijwillige gemotiveerde eigen keuze wordt gemaakt
om met het bedrijf een andere – meer maatschappelijk georiënteerde – koers te varen
en uiteindelijk ook daarmee een positieve bijdrage aan het eigen bedrijf te leveren (3:
1, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20).
De routes zijn dus verschillend, de positieve bijdrage aan het eigen bedrijf is bij beide
routes van belang. De impact-route is meer rationeel en financieel gedreven en wordt
beïnvloed door stuurimpulsen. Positieve impulsen zoals subsidies en negatieve zoals
verplichte certificering, regelgeving en druk van grote opdrachtgevers. De intentieroute is meer emotioneel gedreven en wordt positief beïnvloed door kritische
ervaringen: de route is duidelijker aanwijsbaar als een gebeurtenis of ervaring de keuze
heeft versterkt.
In zichtbaar gedrag (zichtbare en meetbare duurzaamheid van de bedrijfsvoering) is er
een verband tussen de twee voornoemde routes. Een impact-route leidt eerder tot een
commerciële strategie die stuurt op winst gedreven doelen met kenmerken van kortetermijn en een bedrijfsvoering gericht op efficiëntie en kostenbesparing. Een intentieroute leidt eerder tot een commerciële strategie gericht op lange-termijn, verbinding
en een bedrijfsvoering gericht op langdurige relaties en vernieuwing. Hiervoor zijn
echter wel de competenties nodig om op strategisch niveau naar het eigen business
model te kijken. Overigens dient hier wel te worden opgemerkt dat vanwege de
moeilijke marktpositie van bedrijven er een disconnectie kan optreden en ook intentie
119

gedreven ondernemers tijdelijk kiezen voor een bedrijfsvoering gericht op cash-flow
en rendement. De volgende citaten willen dat illustreren:
(directeur/eigenaar bouwbedrijf) “Er zit soms wel duurzaamheid in het bestek, maar er
wordt geen innovatie gevraagd. En ook met een traditioneel bestek, gaan we het dan toch
maar doen. En in de bewegingen die verwacht worden, willen we een rol aan tafel
behouden om de kansen die op ons pad gaan komen te kunnen benutten.” (20)
(directeur grafisch bedrijf) “Mijn lijn is dat ik me als bedrijf met duurzaamheid wil
bezighouden, omdat dit zo hoort, omdat je onderdeel bent van de samenleving. Ik vind dat
ik wat moet doen, onderdeel willen zijn en iets terug willen doen. Ik vind dat wij onderdeel
zijn van de samenleving. Maar laat ik heel eerlijk zijn: als ik nu moet vervangen kijk ik niet
naar duurzaamheid, maar naar rendement. Ik zit hier nu een jaar en heb me alleen met
overleven beziggehouden.” (19)
De bovengenoemde routes zijn in de volgende paragraaf gevangen in een modelmatige
conceptualisering van duurzaam ondernemersgedrag.
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5.7 MODEL VOOR DUURZAAM ONDERNEMERSGEDRAG : DE RELATIE TUSSEN
MOTIVATIE EN GEDRAG

Duurzaam ondernemersgedrag kan zich uiten in een keuze voor een op
maatschappelijke duurzaamheid gerichte strategie of een op volhoudbare bedrijfswinst
gerichte strategie. In beide gevallen kan de maatschappij van de strategie van het
bedrijf profiteren. Verondersteld wordt echter dat de ondernemer die een duurzame
strategie nastreeft, sterker zoekt naar verbinding met de maatschappij en naar
opschaling van de verduurzaming dan de ondernemer die zich richt op volhoudbare
winstgevendheid van het eigen bedrijf. Zoals gezegd zijn de aanvliegroutes naar beide
strategieën verschillend.
Aan het begin van het proces staat het handelen ter zelfversterking. De motivatie-as
zelfversterking-zelfoverstijging van Nordlund & Garvill (2002) is in dit model verlaten:
alleen zelfversterking blijft over in de interpretatie van het zelf goed hebben en zich
daar goed bij voelen. Hiermee overstijgt het individuele belang van de ondernemer
altijd het collectieve belang en komt het aan op de vraag hoe je iets voor jezelf bereikt.
Die oriëntatie op het ‘hoe’ kent voor de ondernemer vervolgens twee routes: impact en
intentie. Deze keuze wordt ingegeven door de vraag waarom de ondernemer een
duurzame impuls aan zijn bedrijf wil geven: moet de impuls een positieve impact
hebben op een schaarste in het bedrijf (te hoge kosten, te weinig omzet, veranderde
klantwensen, nieuwe marktvraag), of is het vanuit een intentie om met het bedrijf iets
bij te dragen aan de samenleving?
De impact-route kan in gang gezet zijn door regelgeving, subsidiëring en door
aangepaste klantwensen. Er zijn enkele aanwijzingen gevonden dat de intentie-route
door een kritische ervaring kan worden versterkt.
De bedrijfsvoering die voor het bedrijf wordt gekozen tenslotte, kent eveneens twee
mogelijkheden. De eerste is gericht op winstgevendheid (profitability benefits): een
commerciële strategie gericht op het wegnemen van schaarste, met voor het kleinere
en middelgrote mkb doorgaans een op de korte-termijn gerichte technischoperationele invulling. Bij deze bedrijfsvoering doet de ondernemer duurzame
inspanningen op operationeel niveau (zoals energiebesparing en hergebruik van
grondstoffen) als middel om schaarste in de bedrijfsvoering weg te nemen. Voor het
grotere mkb en grootbedrijven krijgt de bedrijfsvoering vaak een langere termijn
oriëntatie op volhoudbare winstgevendheid waarbij duurzaamheid sterker in de
bedrijfsvoering wordt ingebed.
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De tweede mogelijkheid is bedrijfsvoering gericht op strategische duurzaamheid
(sustainability benefits), dit is een commerciële strategie met integratie van
duurzaamheid in de bedrijfsvoering, vertaling in een duurzaam business model en met
het zoeken naar verbinding en opschaling binnen en buiten de keten. Hier is een langetermijn visie dominant en duurzaam ondernemen een intentioneel doel.
Overigens zijn er aanwijzingen dat onder druk van marktomstandigheden een dialoog
plaatsvindt tussen beide posities in het model: vanuit een intentioneel en lange
termijnbeleid gericht op duurzaamheid kan best tijdelijk worden gekozen voor korte
termijn winstgevende en niet per se duurzame transacties. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
bouwbedrijven die (kleinere) opdrachten aannemen waarin geen duurzame elementen
zijn verwerkt.
Model 5.7 duurzaam ondernemersgedrag

competentie
kritische ervaring

intentie

duurzaam ondernemersgedrag
gericht op strategische
duurzaamheid

impact

duurzaam ondernemersgedrag
gericht op winstgevendheid

Zelfversterking vanuit de vraag:
HOE wil je iets voor jezelf bereiken

materiële impulsen
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Duurzame bedrijfsvoering lijkt dus verschillende aanvliegroutes te hebben. In het geval
van de route ‘impact en winstgevendheid’ heeft de bedrijfsvoering meer kenmerken
gekregen van een rationele afweging van belangen en is duurzaamheid herkend als een
keuze voor zelfversterking en eigenbelang op de korte termijn (kenmerkend voor de
kleinere en middelgrote mkb-bedrijven in dit onderzoek). De tweede route ‘intentie en
duurzaamheid’ loopt vanuit een op duurzaamheid gerichte intentie naar strategisch
duurzame bedrijfsvoering. Dit is kenmerkend beleid voor een klein aantal grotere mkbbedrijven in dit onderzoek waarin het management de motivatie, competentie en
middelen heeft om duurzaamheid te integreren in het business model. Dit sluit aan bij
onderzoek van Graafland & Smid (2013) waarin intrinsieke motivatie voor
duurzaamheid bij het mkb een sterkere drijfveer was dan bij grootbedrijven. Dit
onderzoek ziet overigens voorbeelden van kleinere mkb-bedrijven die weliswaar een
duurzame motivatie hebben, maar waarvan de ondernemer de competenties en
middelen mist om die te vertalen naar strategische duurzaamheid.
Onderzoek van Eccles (2012) lijkt een verband te zien tussen een lange termijn
strategie met duurzame kenmerken en volhoudbare winstgevendheid, zonder
onderscheid te maken tussen beide aanvliegroutes. Wat leert deze conclusie over welke
keuze in bedrijfsvoering de beste voorwaarden biedt voor een bijdrage aan duurzame
ontwikkeling? De volgende paragraaf loopt hiertoe de hypothesen langs die eerder in
de thesis zijn opgevoerd.
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6. SLOTDISCUSSIE
6.1 AANSCHERPING VOORLOPIGE HYPOTHESEN
Gesteld is dat het begrip duurzaamheid en in lijn daarmee duurzaam ondernemen
stevig is vastgelegd (geframed) in het neoliberale idioom. Het wordt sterk verbonden
aan marktkansen pakken, groei, efficiency en kostenbesparing. Bij die begrippen voelen
de meeste ondernemers (ook die in dit onderzoek) zich goed thuis en durven ze ook te
stellen dat ze daar hun doelen behalen. Omdat hun duurzaamheidsinspanningen
operationeel zijn en op korte termijn al effect hebben, noemen ze zich duurzaam. Veel
kwantitatief onderzoek naar duurzaam ondernemen rapporteert hierover met
optimisme en tevredenheid. Dit staat haaks op de verontrustende rapporten van
supranationale organisaties, die benadrukken dat de ecologische en sociale uitdagingen
sterker groeien dan de kennis en competenties van maatschappelijke partijen om die
uitdagingen aan te gaan. In het verlengde hiervan is het dus de vraag of de duurzame
operationele maatregelen van één van die maatschappelijke partijen, de mkbbedrijven, voldoende bijdragen om werkelijk voortgang te maken in duurzame
ontwikkeling. In dit hoofdstuk worden de voorlopige hypothesen uit 3.12 scherper
geformuleerd met een verantwoording vanuit de uitkomsten van dit onderzoek. De
vragen die daarbij nog open staan, geven aanleiding voor toekomstig onderzoek. Ook
dat wordt in deze paragraaf verder toegelicht.

Hypothese 1: De mkb-ondernemer betrekt zijn sociale omgeving bij zijn normatieve
afwegingen rond duurzaam ondernemersgedrag.
De voorlopige hypothese luidde dat de sociale omgeving van de ondernemer diens
keuze voor duurzaam ondernemersgedrag beïnvloedt. Gezien het feit dat 80% van de
mkb-bedrijven een familiebedrijf is en ze gemiddeld genomen duurzamer zijn in hun
bedrijfsvoering (Feijtel, 2007) – en ze ook onder de respondenten in dit onderzoek een
meerderheid vormen – is het verrassend dat het onderzoek hier geen aanwijzingen
voor vindt. Een enkele ondernemer geeft aan dat hij voor de opschaling van zijn
duurzaamheidsinspanningen verbinding zoekt met gelijkgestemde ondernemers.
Invloed van bijvoorbeeld significante anderen op een normatieve afweging ten gunste
van duurzaamheid kan niet uit de interviews worden afgeleid. Dit komt vermoedelijk,
omdat
de sociale context van de ondernemer net zo vanzelfsprekend en
onuitgesproken geframed is als de ondernemer zelf. Onderzoek in de sociale context
van de ondernemer zou duidelijk kunnen maken of er uit die context factoren zijn te
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halen die de bijdrage van de ondernemer aan duurzaam ondernemen kunnen
beïnvloeden en mogelijk zelfs kunnen versterken. Dit pleit voor een case-study aanpak.

Hypothese 2: Belangrijke gebeurtenissen en ervaringen in de biografische context van
de mkb-ondernemer hebben een positieve invloed op diens keuze voor duurzaam
ondernemersgedrag.
De voorlopige hypothese stelde dat belangrijke gebeurtenissen en ervaringen in de
biografische context van de mkb-ondernemer diens keuze voor duurzaam
ondernemersgedrag beïnvloeden. In een aantal gevallen heeft het onderzoek dit
aangetroffen. Het ging driemaal om een negatieve ervaring in een vorige betrekking
(ondernemers 4, 5 en 18) en tweemaal om een positieve onderwijservaring
(ondernemers 5 en 21) die door de ondernemers werden aangehaald als beïnvloeders
van hun keuze voor duurzaamheid. Deze studie wil daarmee ook een pleidooi zijn voor
het aanspreken van ondernemers op hun persoonlijke afwegingen en het doorvragen
op de oorsprong van en invloed op deze afwegingen. Het kan aanleiding zijn om
ondernemers nadrukkelijk naar kritische ervaringen (critical incidents) te vragen om
beter inzicht te krijgen in de motieven voor hun gedrag en in de aard van die
gebeurtenissen. Het kan ook aanleiding zijn om te begrijpen hoe onderwijs een kritische
ervaring kan zijn in de biografie van een ondernemer.

Hypothese 3: Duurzaam ondernemersgedrag kenmerkt zich door streven naar
zelfversterking
met
respect
voor
eerlijkheid
en
deugdelijkheid.
De voorlopige hypothese veronderstelde dat ondernemersgedrag een keuze is tussen
zelfversterking en zelfoverstijging. Opmerkelijk in deze studie is dat de factoren voor
zelfversterking concreet en definieerbaar worden benoemd en de factoren voor
zelfoverstijging slechts een vage algemene omschrijving krijgen. Dat
ondernemersgedrag de uitkomst is van de dialoog tussen homo economicus en homo
significans kan hiervoor een verklaring vormen. Immers, die eerste rol is gangbaar,
wordt in de context van het onderzoek verwacht en heeft een vertrouwd vocabulaire.
De tweede rol is veel meer gemarkeerd. De ondernemer voelt zich overigens
ongemakkelijk in de dialoog tussen de twee rollen: dit blijkt uit de cognitieve
dissonantie bij een uitdrukkelijke keuze voor één van de twee rollen. Niettemin voelt
de ondernemer zich nog het veiligst in de rol van de homo economicus die voor
duurzaamheid kiest uit een weloverwogen eigenbelang en bedrijfsbelang. Vanuit dit
vocabulaire kan de ondernemer het gemakkelijkst worden aangesproken. Toch zal voor
strategisch duurzaam ondernemen ook de tweede rol moeten worden aangesproken
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met erkenning van de complexiteiten in de dialoog tussen beide posities. Dit kan het
beste worden gedaan door de kracht van zelfversterking te erkennen en het belang te
benadrukken van hoe deze zelfversterking wordt bereikt, te weten: met respect voor
de belangen van de samenleving. De ondernemers in dit onderzoek redeneren
overwegend vanuit een vorm van zelfversterking. Het komt er voor duurzaamheid dus
op aan hoe de ondernemer deze zelfversterking wil bereiken. Zelfversterking met
respect voor eerlijkheid en deugdelijkheid kan zowel aan de winstgevendheid van het
eigen bedrijf als aan de bijdrage aan de samenleving worden gekoppeld. In beide
gevallen voelt de ondernemer zich daar goed bij, waarmee het belangrijkste kenmerk
van zelfversterking is afgedekt.

Hypothese 4: Succesvol duurzaam ondernemersgedrag is een uitkomst van de dialoog
tussen homo economicus en homo significans met authenticiteit als scharnier.
“Schop de mensen tot zij een geweten krijgen.”, zo eindigt de schrijver Louis Paul Boon
zijn boek Mijn kleine oorlog. De ondernemers in het onderzoek kunnen reflecteren op
de dialoog tussen de posities ‘economicus’ en ‘significans’ en schatten zichzelf hoog in
waar het gaat om duurzaam besef. Daarmee kan de voorlopige hypothese uit 3.12
scherper worden geformuleerd. Toch lijkt voor de vertaling van dit besef in
daadwerkelijk duurzaam ondernemen een stimulans, een stuurimpuls (trigger), nodig.
Nader onderzoek naar het instrumentarium van de verschillende stakeholders is nodig
om te begrijpen welk type instrumenten als stimulans kan worden ingezet. Het is
overigens duidelijk dat noch brancheorganisaties, noch overheid of ondernemers voor
gedwongen regulering kiezen. Stakeholders als de overheid vertrouwen op de druk van
de markt om een omslag te bewerkstelligen. In dat licht beveelt deze studie aan dat
bedrijven die actief zijn op de consumentenmarkt, de authenticiteit van de ondernemer
in zijn duurzame intenties en gedrag kunnen bewijzen. Vanuit de vaststelling dat
consumenten steeds meer twijfels hebben over de authenticiteit van de
duurzaamheidsclaims van bedrijven (Duurzaamheidkompas, 2013), kan die
bewijsvoering de doorslag geven in consumentenvoorkeur en uiteindelijk dus in
marktvoordeel voor duurzame producten en diensten.

Hypothese 5: Blijvend duurzaam ondernemersgedrag is een functie van sturen op
commerciële
waarde
in
dialoog
met
normatieve
afwegingen.
In model 5.6 hanteert de strategisch duurzame ondernemer een commerciële strategie
gericht op strategische duurzaamheid met inzet van lange-termijn middelen en een
vertaling in een duurzaam business model. Dit impliceert dat een duurzame
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ondernemer stuurt op de commerciële waarde van verduurzaming in zijn
bedrijfsvoering in dialoog met normatieve afwegingen, waarbij hij over de commerciële
en strategische competenties beschikt om te kunnen verbinden op het thema
duurzaamheid en een duurzame verandering te leiden (zie ook bijlage 11). Onderzoek
is nodig om te begrijpen welke competenties nodig zijn om lange-termijn middelen in
te kunnen zetten. Het volgende hoofdstuk gaat in op de rol van onderwijs bij het
versterken van competenties voor duurzaamheid.

Hypothese 6: Leeftijd en opleiding zijn indicatoren voor het vermogen van de
ondernemer om duurzaam gedrag te vertalen in strategisch duurzaam ondernemen.
De ondernemers in dit onderzoek zijn geselecteerd op hun duurzaam profiel. Dit sluit
aan bij de hoge gemiddelde leeftijd van de ondernemers in dit onderzoek (51 jaar) en
bij hun opleiding: 14 van de 22 ondernemers hebben een HBO/WO opleiding gevolgd.
De meeste ondernemers in het onderzoek met een MBO-opleiding lijken onvoldoende
in staat om hun bedrijfsvoering strategisch vorm te geven en te richten op groei en
duurzame ontwikkeling. Hun bedrijven zijn in de regel ook het kleinst en meest
kwetsbaar.

Hypothese 7: Naarmate het bewustzijnsniveau van een ondernemer meer op de
belangen van de samenleving is gericht, neemt de invloed van sociale waarden op
gedrag toe ten opzichte van de invloed van economische waarden (en instrumentele
rationaliteit).
Als de keuze voor duurzaam ondernemen eenmaal is gemaakt dan vallen de praktische
bezwaren om het ook daadwerkelijk te doen sneller weg. De voornaamste uitdaging is
dan om kennis en ervaring op te bouwen om het naar een hoger strategisch plan te
brengen. Onderzoek is nodig om na te gaan of sociale waarden een rol kunnen spelen
bij het ontvankelijk maken van ondernemers voor training en voorlichting. Paragraaf
6.3 presenteert in dit verband een classificatie van ondernemers voor ontvankelijkheid
en beïnvloeding.

Hypothese 8: Alleen een op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering vanuit een lange
termijnvisie zal langdurige positieve gevolgen hebben op duurzame ontwikkeling.
Een langetermijnvisie op ondernemen is cruciaal om de bijdrage van bedrijven aan
duurzame ontwikkeling zeker te stellen. De ondernemers in het mkb die vanuit een
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langetermijnstrategie ondernemen zijn in de minderheid. Van belang is om
ondernemers duidelijk te maken dat strategisch ondernemen met een positieve
bijdrage aan duurzame ontwikkeling uiteindelijk ook het eigen bedrijf het meest ten
bate komt. Onderzoek moet indiceren of de assumptie juist is dat ondernemers hierop
kunnen worden geclassificeerd (zie 6.3) en dat dit invloed kan hebben op de opschaling
en versnelling van duurzaam ondernemen.
Hypothese 9: Als ondernemers worden getypeerd naar de aard van hun duurzaam
ondernemerschap kan dit een transitie naar blijvend duurzaam ondernemen
vergemakkelijken. De volgende twee paragrafen gaat hier nader op in.

6.2 VOORSPELBAARHEID VOOR VERANDERING EN TRANSITIE
In welke mate past het model voor duurzaam ondernemersgedrag (5.7) op de theorieën
over veranderingen en interventies richting duurzaamheid? En in welke mate kan het
model bijdragen om te begrijpen hoe een ondernemer en een business model moeten
veranderen om tot duurzame bedrijfsvoering te komen. Voor het antwoord op de eerste
vraag worden recente en gevalideerde verandertheorieën gebruikt.
Ontwikkelingsstappen in de transitie naar duurzaam ondernemen
Een organisatie moet ontwikkelingsstappen nemen om een duurzame organisatie te
worden (o.a. Barrett, 1998; Dunphy 2003; Lueneburg & Goleman 2010). Een duurzame
organisatie is hier gedefinieerd als een organisatie die door de stakeholders wordt
herkend en ondersteund in haar duurzame intenties en tastbaar bijdraagt aan de
ondersteuning van samenleving en milieu. De ontwikkelingsstappen maken het
mogelijk om organisaties te vergelijken naar de mate waarin hun gedrag duurzaam is.
Als we veronderstellen dat de rol van de ondernemer in het mkb dominant is, dan
kunnen we tevens veronderstellen dat er een link kan zijn tussen de fasering in de
ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de mindset van de
ondernemer. Dit wordt onderschreven door Van Bakel c.s. (2007), die onderkennen dat
duurzame ontwikkeling complex is en systeeminnovatie nodig heeft. Zij stellen dat dit
grote verandercompetenties vraagt en daardoor voor individuele ondernemers vaak te
moeilijk blijkt. Pas als zij deelnemen in ‘co-creation en learning-action networks’ kan het
verandertraject meer succes hebben. Om dit mogelijk te maken stellen de auteurs dat
een juiste cultuur en bewustzijn vereist is. Hiermee lijkt de vicieuze cirkel compleet. Het
benodigde bewustzijn wordt niet vanzelfsprekend bij ondernemers in het mkb
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aangetroffen en dus lijkt de weg via verbinding met learning-action networks moeilijk
bereikbaar.
Als deze vaststelling wordt gebruikt voor reflectie op de huidige situatie van
ondernemers in het mkb waar het hun duurzaam ondernemersgedrag betreft, dan
blijkt op basis van de interviews dat de meeste mkb-ondernemers in een vroege
veranderfase zitten. Kenmerken van deze positie zijn: inzetten op HR management
(investeren in opleiden) en maatregelen om de efficiency te verbeteren en verspilling
te voorkomen. Hierdoor kunnen de kosten van de bedrijfsvoering in korte tijd
verminderd worden. Duurzame ontwikkeling wordt in deze fase geïdentificeerd met
voorkomen van verspilling, kosten besparen en efficiency verbeteren.
In de fases daarna zal de ondernemer zoeken naar verbinding (stakeholder
engagement) voor verdere verduurzaming; hij zet ontwerp en herontwerp van
producten/diensten in als strategische opties om duurzaam leiderschap te realiseren.
De interviews indiceren dat om deze fases ook werkelijk te bereiken en te doorlopen,
het nodig is dat de ondernemer de kennis en vaardigheden (waaronder het netwerk)
heeft om dit te doen en de levenswijsheid (leeftijd en ervaring) om dit met overtuiging
vol te houden. Er zijn aanwijzingen dat dit afhangt van de mate waarin de ondernemer
de competenties heeft om een visie te ontwikkelen en een strategie uit te zetten die
daarbij hoort. Aangezien de meeste ondernemers uit het onderzoek deze strategische
fase niet hebben bereikt, postuleren we hier dat de competenties van de ondernemers
tekortschieten om de hogere fasen in duurzame ontwikkeling te bereiken en de
transitie naar een duurzame organisatie te voltooien.
Duurzaam ondernemen en leiderschap
Lueneburg & Goleman (2010) koppelen de transitie uitdrukkelijk aan leiderschap en
opperen dat elke fase in duurzame bedrijfsvoering een ander type leiderschap vraagt
(zie hiervoor ook Den Hartog e.a. 1997; Kets de Vries, 1996, 1998; ten Have 2004). De
auteurs stellen dat een leider in verduurzaming over in ieder geval twee belangrijke
competenties moet beschikken: kunnen verbinden op het thema duurzaamheid en
verandering kunnen leiden. Dit beeld komt ook uit de interviews naar boven: de
ondernemers met de meest succesvolle duurzame ondernemingen zijn ambassadeurs
voor duurzaamheid en hebben hun stakeholders rond dit thema aan zich kunnen
binden. Zij zijn in staat gebleken om duurzaamheid als leidraad voor bedrijfsvoering in
alle lagen van de organisatie te laten beklijven. Het merendeel van de ondernemers in
het onderzoek is echter blijven steken in de fase vóór verbinding. De auteurs stellen dat
de organisatie een verandering moet doorlopen van ‘bewust reactief’, via ‘bewust
proactief’ tot ‘onbewust proactief’. Dat zijn abstracte categorieën, waarbij informatie en
kennis tot inzicht moeten leiden. De auteurs benadrukken dat een duurzame
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ondernemer initiatieven kan nemen die commerciële waarde realiseren, dat hij
resultaten kan boeken vanuit een commerciële oriëntatie op de kansen die
duurzaamheid biedt in de markt. In de hogere fasen van verduurzaming kan de
ondernemer deze commerciële oriëntatie tot een strategische oriëntatie brengen,
waarin verbinding en innovatie van belang zijn. Opmerkelijk hier is de nadruk van de
auteurs op de commerciële waarde van verduurzaming en de commerciële en
strategische competenties van de ondernemer. In lijn met Goleman’s eerdere werk zou
hier van duurzame intelligentie gesproken kunnen worden die in dienst staat van
commercieel volhoudbare bedrijfsvoering. Dit staat dichtbij de typering van een
duurzame ondernemer zoals die uit de interviews naar voren komt. Opmerkelijk is
tevens dat Lueneburg & Goleman binnen het neoliberale idioom blijven en dat hun
fasering overeenkomt met die van Dunphy (2003, zie bijlage 8).
Ook het Leadership Development Framework (McEwen & Schmidt, 2007) kent een
indeling in categorieën en stelt dat de capaciteiten van het leiderschap pas in de
laatste/hoogste fasen van ontwikkeling met de toenemende complexiteit en
systeemoriëntatie van duurzaamheid kunnen omgaan. Om die verticale beweging
mogelijk te maken moeten leiders met de hoogste capaciteiten worden betrokken (voor
bestaande ondernemers) en moeten opleidingen bedrijfskunde de basis leggen (voor
toekomstige ondernemers).
Eccles, Perkins & Serafeim (2012) stellen leiderschap centraal in de verduurzaming van
een bedrijf. In een duurzame onderneming toont de ‘baas’ commitment en neemt de
werknemers en de externe omgeving daarin mee. Zonder dit commitment is er geen
verduurzaming mogelijk. Eccles koppelt dit commitment aan competenties als langetermijn denken, risico’s nemen en inzicht hebben in de rol van het bedrijf in duurzame
ontwikkeling. Duurzame ondernemers kunnen duurzaamheidsafwegingen vertalen in
bedrijfsvoering en nemen hun stakeholders daarin mee. Opvallend is dat de
ondernemers in dit onderzoek die strategisch vaardig zijn minder stellig zijn in wat ze
bereikt hebben: hun doelen liggen verder in de tijd, transities duren nu eenmaal langer.
Dit kan verklaren waarom ondernemers die investeren in kleinschaliger veranderingen
(zoals maatregelen om energie te besparen of afval te verminderen) eerder geneigd zijn
zichzelf duurzaam te vinden dan ondernemers die een transitie hebben ingezet (zie ook
EIM resultaten).
Opvallend is dat de meeste onderzoeken en literatuur over verandering in bedrijven
naar duurzaamheid nadruk leggen op externe technische en systeemgeoriënteerde
veranderingen en minder aandacht hebben voor verandering van het bewustzijn en
kennis van de gedeelde waarden van de ondernemer zelf. De ‘echt’ duurzame
ondernemer in de genoemde transitiefasen heeft kenmerken van het type duurzame
strateeg/ambassadeur: de ondernemer hanteert een commerciële strategie die gericht
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is op duurzaamheid met inzet van lange-termijn middelen. De ondernemer richt zich op
verbinding met branchegenoten. De transitiemodellen bevestigen dat de duurzame
ondernemer stuurt op de commerciële waarde van verduurzaming in zijn
bedrijfsvoering in dialoog met normatieve afwegingen, dat hij over commerciële en
strategische competenties moet beschikken, moet kunnen verbinden op het thema
duurzaamheid en een duurzame verandering moet kunnen leiden. Omdat de
transitietheorieën niet ingaan op de motivatie van de ondernemer om dit te doen (de
grondleggers) voegt het exploratieve onderzoek via de interviews meer inzicht toe in
het belang van de mindset en normatieve afwegingen als voorwaarde voor succesvol
duurzaam ondernemersgedrag.
Opgemerkt moet worden dat de transitietheorieën sterk leunen op de kenmerken van
grote organisaties (ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om te selecteren op functionarissen die
de organisatie kunnen beïnvloeden). De resultaten van de interviews geven echter
aanleiding om de fasen en de bijbehorende competenties ook van belang te achten voor
inzicht in en verandering van het gedrag van directeuren/eigenaars in het mkb. De
volgende paragraaf geeft een classificatie van duurzaam ondernemerschap dat als basis
kan dienen voor het inzetten van een transitie.
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6.3 EEN CLASSIFICATIE VOOR ONTVANKELIJKHEID EN BEÏNVLOEDING
Als de keuze voor een commerciële strategie invloed heeft op de duurzame
ontwikkeling van de samenleving, is het van belang om na te gaan of en hoe dit kan
worden beïnvloed. Onderstaande classificatie is gemaakt op basis van de resultaten en
interpretatie van het exploratieve onderzoek in deze studie. Het tracht een typering van
ondernemers te geven op basis van de waargenomen waarden en motivatie (impact
versus intentie) en zet deze af tegen de feitelijke commerciële strategie
(winstgevendheid versus duurzaamheid). In deze paragraaf wordt verkend of deze
typologie het proces van verduurzaming kan versnellen door interventiemaatregelen
per type te suggereren.
De classificatie heeft een verband met de horizontale en verticale ontwikkeling van de
mindset van de ondernemer (McEwen & Schmidt, 2007): worden capaciteiten
verbeterd binnen een bestaande mindset (horizontaal), of geeft een veranderde
mindset ruimte voor verhoogde capaciteiten (verticaal)? De classificatie is gemaakt om
ondernemers in het mkb te typeren op basis van hun motivatie en hun capaciteiten om
strategisch duurzaam te ondernemen.
Model 6: typering duurzame ondernemers in het mkb

•toevallig duurzaam:
impact + korte
termijn winstgericht

ouder worden/critical
incidents

•duurzame
goudzoeker: impact +
lange termijn
winstgericht

•duurzame tacticus:
impact/intentie +
korte termijn
duurzaamheid

kennis duurzame
ontwikkeling

kennis bedrijfsvoering
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•duurzame strateeg en
ambassadeur:
intentie + lange
termijn
duurzaamheid

6.3.1 Toelichting model
Type toevallig duurzaam: commerciële strategie gericht op winstgevendheid
(profitability) met inzet van korte-termijn middelen. Typering: ontvankelijk voor
materiële impulsen; gericht op het wegnemen van schaarste op korte termijn;
ondernemersresultaat is de belangrijkste drijfveer.
De strategie van de haphazard is gericht op het wegnemen van schaarste (gebrek aan
winst, gebrek aan groei, gebrek aan kansen, gebrek aan grondstoffen) op de korte
termijn. Bijvoorbeeld door in winstgevende niches met een ‘groen’ profiel te stappen.
De ondernemer heeft de kennis noch het netwerk om een lange termijn strategie uit te
zetten en zet duurzame initiatieven alleen door als er een directe materiële bevestiging
is. Vaker jong (22-35 jaar). Ruimte voor ervaring en kennis. Type innovatieve
opportunist (Taylor & Walley, 2004). Individuele korte termijn belangen overstijgen de
lange termijn collectieve belangen.
Type duurzame goudzoeker: commerciële bedrijfsvoering
winstgevendheid (profitability) met inzet van lange-termijn middelen.

gericht

op

De motivatie is strategisch geënt op langdurige winstgevendheid. Duurzaamheid wordt
als een instrument gezien om dit te bereiken omdat het kan leiden tot structurele
kostenvermindering en tot het benutten van nieuwe kansen in markten gebaseerd op
duurzame waarden (Bryson & Lombardi, 2009). Duurzame producten en diensten
bieden kansen in stagnerende markten en ze beloven een hoog ondernemersresultaat
(Kuckertz & Wagner 2010; Dean & McMullen 2007). De ondernemer zoekt naar
bevrediging van materiële behoeften, want daarmee voelt hij zich zeker en succesvol.
Beïnvloeding via ‘groene winnaar’ aspecten. Vaak een grote maatschappelijke impact.
Ruimte voor verdieping en gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Type duurzame tacticus: commerciële strategie gericht op duurzaamheid
(sustainability) met inzet van korte-termijn middelen. Typering: gericht op een
duurzame marketing mix (Kotler, 2010), maar niet strategisch ingestoken; ontvankelijk
voor bevestiging door koplopers in de branche; ontvankelijk voor positieve
versterking; het oogsten van ondernemersresultaat is dominant, maar niet het enige
doel.
De ondernemer herkent het belang van duurzaamheid en koppelt dit tactisch aan
winstgevendheid, vooral omdat dit hem een goed gevoel en een gevoel van succes geeft.
Duurzaamheid is te vinden in een aantal onderdelen van de waardeketen (producten
en processen), maar voornamelijk op een operationeel niveau. De ondernemer denkt
niet vanuit cradle to cradle (McDonough & Braungart, 2002; Van der Werf, 2009) of
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‘zero impact growth’ (Elkington, 2012) en neemt evenmin de uitgangspunten van de
circulaire economie als leidraad. Er is hier ruimte voor voorlichting over de integratie
van duurzaamheid in de bedrijfsvoering volgens voornoemde principes. De duurzame
tacticus zal anders duurzame maatregelen altijd vanuit een ad-hoc benadering nemen.
Type duurzame strateeg en ambassadeur: commerciële strategie gericht op
duurzaamheid met inzet van lange-termijn middelen. Typering: duurzaam business
model; gericht op verbinding; aanzetten tot ambassadeurschap voor duurzaamheid;
het oogsten van ondernemersresultaat is niet het belangrijkste doel: de collectieve
belangen op langere termijn overstijgen de onmiddellijke individuele belangen.
De strategie is intentiegedreven. De ondernemer herkent en erkent zijn
verantwoordelijkheid voor de samenleving en is daar trots op. Hij heeft een sterke drive
om verbinding in de samenleving te zoeken en is bereid en in staat zijn nek uit te steken.
Zero impact growth en cradle to cradle zijn uitgangspunt voor het business model van
deze ondernemer, die de ruimte neemt voor verbinding op duurzaamheid en ‘hulp’ aan
typen 2 en 3. In ander onderzoek krijgt hij de typering visionaire kampioen (Taylor &
Walley, 2004). De duurzame strateeg kan omgaan met de zogenaamde double bottom
line (Bryson & Lombardi, 2009): hij weegt winst en waarde af in een discursieve
houding.
De effecten voor duurzame ontwikkeling variëren met de genoemde typologie van
directeuren/eigenaars:
-

Het type ondernemer ‘toevallig duurzaam’ heeft geen langdurige positieve
impact op duurzame ontwikkeling.
De ‘duurzame goudzoeker’ kan een langdurige positieve impact hebben op
duurzame ontwikkeling.
De ‘duurzame tacticus’ heeft geen langdurige positieve impact op duurzame
ontwikkeling.
De ‘duurzame strateeg’ kan een langdurige positieve impact hebben op
duurzame ontwikkeling.

Vanuit de typering van ondernemers in relatie tot duurzaamheid, kunnen de volgende
aandachtspunten worden genoemd.
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6.4 BELANG VAN VERBINDING OM OPSCHALING TE REALISEREN
Overheid, brancheorganisaties en regionale netwerken zetten steeds meer in op het
verbinden van ondernemers op duurzame thematiek. Op regionaal en lokaal niveau zijn
hiervan al veel voorbeelden op te tekenen, maar de volhoudbaarheid en vertaling naar
daadwerkelijke gezamenlijke activiteiten is beperkt. Er is te weinig en te kleine
opschaling. Bovendien zijn veel van de samenwerkingsverbanden (zoals de Green
Deals) gericht op kostenbesparing en het voorkomen van verspilling, waarmee alleen
het operationele bereik is gewaarborgd. De uitdaging is om dit te zien als een eerste
stap naar een meer strategische samenwerking gericht op duurzame innovatie.
Commitment kweken en verbinden kan gefaciliteerd worden door duurzame strategen
(zie 6.3) structureel in te zetten. Deze veelal ervaren managers hebben enerzijds de
neiging vooral elkaar op te zoeken (in gremia als Leaders for change, MVO Nederland)
en anderzijds op te treden als gastsprekers op conferenties, maar hun invloed op
verandering kan groter zijn als ze bovengenoemde verbinding van ondernemers willen
stimuleren en begeleiden. Hier ligt een uitdaging voor instellingen voor
beroepsonderwijs in het economisch domein (Weybrecht, 2010). Zij kunnen
ondernemers (bijvoorbeeld de duurzame tactici en duurzame strategen uit 6.3)
bijeenbrengen, de behoefte aan onderwijs en onderzoek op het gebied van strategisch
duurzaam ondernemen inventariseren en dit vervolgens vertalen naar projecten.
Rol hoger beroepsonderwijs
Omdat het hoger onderwijs in het economisch domein een verduurzamingsslag aan het
maken is en sterk inzet op vraaggearticuleerd en praktijkgericht onderzoek, ligt het
voor de hand bovengenoemde behoeftes bij bedrijven en onderwijsinstellingen te
verbinden. Vanuit de typologie van ondernemers uit de volgende paragraaf, kan dit –
naast bovengenoemde koppeling - het best gericht worden op de duurzame
goudzoekers en tactici: deze ondernemers de kennis en het inzicht geven in hoe hun
bedrijfsvoering strategisch kan worden geënt op duurzame ontwikkeling en dit door
middel van onderzoek ook faciliteren.
Studenten dienen in hun opleiding ingevoerd te worden op de noodzaak van duurzame
ontwikkeling. Hierbij kan worden aangesloten op de vaststelling dat zeker bij jongere
mensen de drang naar zelfversterking groot is. Ideaal zou zijn als onderwijs een
kritische ervaring (critical incident) kan zijn in de vorming van de duurzame
professional. Een studie van de Verenigde Naties (2010) laat zien dat 93% van de CEO’s
in multinationals het belang erkennen van Corporate Social Responsibility in relatie tot
volhoudbaar succesvolle bedrijfsvoering. 88% van deze CEO’s stellen dat
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onderwijsinstituten hun rol moeten pakken in het opleiden van toekomstige
leidinggevenden die duurzaamheid in een business model willen en kunnen vertalen.
Daartoe moet het onderwijs voorwaarden scheppen die gunstig zijn voor het
ontwikkelen van een duurzame houding. De resultaten van het onderzoek geven daarbij
aanleiding tot de volgende aanwijzingen.
1.
Duurzaamheid krijgt pas betekenis als het vanuit een specifieke
context wordt ingevuld. De context die het meest aanspreekt voor studenten
kan leiden tot een ontvankelijke houding om het concept duurzaamheid te
verdiepen en de bedrijfsmatige implicaties te ontdekken. Dit pleit voor het
gebruik van kleine en specifieke duurzame bedrijfscases in het onderwijs.
2.
Omdat zelfversterking een belangrijke driver is voor gedrag, moet
onderwijs de vraag beantwoorden hoe dit zich kan verhouden tot de behoefte
aan maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling. Het model
van Bamberg & Möser veronderstelt een verband tussen normbesef en de
inschatting van het eigen vermogen om invloed uit te oefenen op de oplossing
van een probleem: hoe minder uitgesproken het normbesef, hoe meer invloed
de inschatting van het eigen vermogen zal hebben. De veronderstelling is dat
een venijnig probleem als duurzame ontwikkeling niet gemakkelijk leidt tot
een hoog normbesef bij studenten. Dit betekent dat de nadruk in business
onderwijs moet liggen op praktische voorbeelden die laten zien hoe strategieën
voor duurzame ontwikkeling en (persoonlijke) zelfversterking elkaar positief
kunnen beïnvloeden. Dus geen nadruk op ethiek in algemene zin, maar op
gedrag vanuit de vragen: “Wat betekent het als ik vanuit mijn normen en
waarden handel? Wat zeg ik en wat doe ik?” Studenten moeten dus worden
geconfronteerd met de cognitieve dissonantie in hun eigen ‘dialogical self’: hoe
verhouden hun idealen zich tot hun materiële ambities (zie ook Delnooz, 2008,
2010).

Rol van de brancheverenigingen
MKB Nederland en VNO-NCW hebben in 2012 hun visie op duurzame ontwikkeling
gepubliceerd in het rapport ‘Onze gemeenschappelijke toekomst, Integrale visie op
duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen’. In hoofdstuk 2
is hier al aan gerefereerd. De brancheverenigingen stellen in het rapport dat MVO en
duurzaamheid zich niet laten voorschrijven, maar dat het veel meer een ‘license to
operate’ is: duurzaamheid faciliteert de zakelijke kans om een voorsprong te nemen in
de (internationale) markt. Vanuit de branches moet dit proces gefaciliteerd worden
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door het aanbieden van planontwikkeling en het verbeteren van de kennis over
duurzaam ondernemen. Er zijn al initiatieven voor opleidingen om ondernemers te
ondersteunen in het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan duurzame uitgangspunten.
Het verbond tussen IUCN NL (het Nederlandse filiaal van Leaders for Nature) en MVO
Nederland bijvoorbeeld is hier specifiek op gericht. Om hierin massa te kunnen maken
lijkt deze studie te bevestigen dat het beter is om in te steken vanuit het welbegrepen
en mogelijk verlichte eigenbelang van de ondernemer en niet vanuit een door
duurzaamheid
gedreven
uitgangspunt.
Overigens
onderschrijven
de
brancheverenigingen dit van harte en zijn ze optimistisch over de toekomst: de vrije
markteconomie heeft het vermogen om te innoveren, zich aan te passen en bedrijven
te laten samenwerken. Met winst als noodzakelijk en gezonde prikkel kan zo worden
bijgedragen aan een duurzame welvaart.
Rol van de rijksoverheid
In bovengenoemd rapport van MKB Nederland en VNO-NCW benadrukken de
brancheorganisaties dat de gewenste rol van de overheid in verduurzaming niet in
regelgeving ligt, maar in het scheppen van gunstige voorwaarden voor de markt: “de
omstandigheden moeten gunstig zijn voor bedrijven met een duurzaam
businessmodel.” Regelgeving moet zich hier beperken tot het faciliteren van een eerlijk
en gelijk speelveld voor het bedrijfsleven. Dit uitgangspunt wordt onderschreven door
de SER en door de overheid zelf (in de Kabinetsvisie 2008-2011), die MVO als een
business case benoemt: duurzame bedrijfsmodellen zijn nodig om te kunnen groeien in
de toekomst. De overheid wil bedrijven wel aanspreken op hun verantwoordelijkheid
(due diligence), maar beperkt zich verder tot het toevoegen van waarde door partijen
bij elkaar te brengen. Die toegevoegde waarde wordt voorzien op de volgende
terreinen:
1.

2.
3.

Sectoren identificeren waarin duurzaamheid de productiegerelateerde
maatschappelijke risico’s sterk zal beïnvloeden (Sector Risico Analyse) en met
die sectoren in gesprek gaan.
Voorlichten over het belang van MVO. Om hierbij het mkb te bereiken werkt de
overheid nauw samen met de brancheverenigingen.
Aansturen op verbetering van de transparantie in internationale ketens en
toezicht op het naleven van de zogenaamde global governance in de keten.

Voor het overige stelt de overheid dat het initiatief ‘uiteraard’ bij het bedrijfsleven ligt.
Vanuit deze op bedrijven gerichte oproep, is het de vraag hoe bij de persoonlijke
betrokkenheid van de ondernemer kan worden aangesloten. Bij de meeste
ondernemers is het normbesef zoals gezegd ‘klein’, dat wil zeggen direct gerelateerd
aan de eigen activiteiten. Daardoor is het minder sterk en heeft de PBC veel invloed. Dat
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zou de weg kunnen vrijmaken voor meer materiële impulsen en duidelijke en
consistente regelgeving in de markt, zodat daar een groeiende vraag ontstaat naar
duurzame producten en diensten. Die groeiende vraag kan leiden tot het stimuleren en
opschalen van duurzame initiatieven.
Eerder is in dat verband al gewezen op de paradox in het duurzaamheidsbeleid van de
overheid: marktwerking moet versnelling brengen, maar de relevante marktpartijen
(bedrijven, consument, investeerder) schalen onvoldoende op. De overheid zou – naast
regelgeving - ook marktkansen kunnen creëren door in sectoren als infrastructuur,
woningbouw en duurzame energie publiek-private fondsen op te richten, die bedrijven
aanzetten tot ontwikkeling en uitbouw van duurzame technieken. De overheid moet
echter beginnen om zich gewoon aan de eigen afspraken omtrent duurzame
inspanningen te houden.
(directeur bouwbedrijf) “Er is vrijwel niets te merken van een andere manier van denken,
richting duurzaamheid. Er is nog veel momentdenken bij de overheid. De rijksoverheid
beknibbelt op de lokale overheid, de politiek is vluchtig. Als de overheid zegt dat ze vanaf
2010 100% duurzaam gaat inkopen en je kijkt vervolgens naar het allerlaagste
ambtenarenniveau waar het werk wordt aanbesteed: dan is dat echt niet zo.” (20)
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7. BIJLAGEN
Bijlage 1 Model Sebastian Bamberg & Guido Möser (2007) uit: Twenty years after
Hines, Hungerford, and Tomera: a new meta-analysis of psycho-social determinants of
pro-environmental behaviour.
Pooled random-effects correlations between nine psycho-social variables that explain
pro-environmental behavior of individuals.
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Bijlage 2 Voorbeeld van een vragenlijst duurzaamheid aan ondernemers
(ontleend aan Schwartz 1994 en De Groot & Steg 2007)

Egoïstische waarden (waarbij de eigen begunstiging wordt nagestreefd met respect
voor maatschappelijk relevante grenzen)

1.

Ik vind het belangrijk om controle te hebben en leiding te geven.

2.

Ik vind het belangrijk om het financieel goed te hebben.

3.

Ik vind het belangrijk om sociaal aanzien te hebben, iets voor te stellen.

4.

Ik vind het belangrijk om contacten te hebben waar ik wat aan heb.

5.

Ik vind het belangrijk om hard te werken en veel te bereiken.

Altruïstische waarden

6.

Ik vind het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven.

7.

Ik vind het belangrijk dat de wereld vrij is van conflicten.

8.

Ik vind het belangrijk dat de wereld vrij is van onrechtvaardigheid.

9.

Ik vind het belangrijk dat de wereld vrij is van armoede.

10. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een wereld waarin iedereen het
goed heeft.
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11. Biosferische waarden

12. Ik vind het belangrijk om mijn natuurlijke omgeving te beschermen.
13. Ik vind het belangrijk om de omgeving niet te vervuilen.
14. Ik vind het belangrijk om respect te hebben voor alles wat leeft.
15. Ik vind het belangrijk om spaarzaam om te gaan met de natuurlijke bronnen
die ik gebruik.

Voorbeelden waardevragen

Privé
1.

Ik vind het belangrijk dat we thuis spaarzaam omgaan met energie.

2.

Ik bespreek thuis regelmatig wat er in de wereld gebeurt.

3.

Ik denk bewust aan de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en
kleinkinderen.

4.

Ik erger me aan misstanden in de wereld.

5.

Ik zou me als vrijwilliger willen inzetten voor een betere maatschappij.

6.

Ik probeer anderen in mijn omgeving te wijzen op vervuilend en verspillend
gedrag.

Werk
7.

Ik vind het belangrijk dat we op het werk spaarzaam omgaan met energie.

8.

Ik hou in mijn bedrijfsactiviteiten rekening houden met anderen en met de
natuur.

9.

Ik wil met mijn bedrijf wat toevoegen aan de maatschappij.

10. Ik zorg voor gelijke kansen voor iedereen in mijn bedrijf.
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11. Ik wil met mijn bedrijf flink groeien en wat betekenen in de markt.
12. Ik wil met mijn bedrijf vooral geld verdienen.

Privé vroeger
13. Ik ben opgevoed met de notie om anderen te helpen.
14. Thuis ben ik altijd gewezen op onnodig verspillend gedrag.
15. Ik heb thuis geleerd om respect te hebben voor de natuur.
16. We hebben thuis veel gepraat over wat er in de wereld gebeurde.
17. Ik heb thuis geleerd om voor mezelf op te komen.
18. Ik heb thuis geleerd dat het belangrijk is om het later goed te hebben.

Overheid
19. De overheid is een vangnet in moeilijke tijden.
20. De overheid moet aangeven wat ik als bedrijf wel en niet mag doen.
21. De overheid is er om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf floreert.
22. De overheid moet zorgen voor de mensen en de natuur.
23. De overheid moet zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft in het leven.
24. De overheid is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn inwoners.
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Bijlage 3 Resultaten correlatie- en regressieanalyse
Per vraag is op basis van de eindscore een correlatie- en regressieanalyse uitgevoerd,
met de volgende resultaten:
1.
De eigen inschatting van de mate waarin sprake is van duurzaam
ondernemen correleert sterk met duurzaam gedrag (r = .67; p (one-tailed) < .001). De
eigen inschatting strookt met andere woorden met het feitelijke gedrag.
2.
Een grote rol toekennen aan duurzaamheid in de toekomst correleert sterk
met duurzaam gedrag (r = . 59; p < .01). Dit is een rationale afweging gebaseerd op te
verwachten positieve effecten van duurzaam ondernemen bij het benutten van
marktkansen, inspelen op klantwensen en versterken van de reputatie op het gebied
van duurzaamheid.
3.
Er is een hoge correlatie (r = .68; p < .001) tussen de mate waarin redenen
worden gegeven voor duurzaam gedrag en dit gedrag. De resultaten blijven echter ook voor een kleine steekproef - ver van de eisen van een normale verdeling.
4.
De mate waarin de ondernemer waarden noemt als grondslag voor duurzaam
ondernemen correleert weinig en niet significant met duurzaam gedrag (r = .35; p =
.05). Dit lijkt de theorie te bevestigen dat de ondernemer vooral leunt op rationele
ondernemersgerichte afwegingen om zijn duurzaam gedrag te verklaren.
5.
Er is een sterke samenhang tussen het verwijzen naar anderen als
beïnvloeder van duurzame keuzes en duurzaam gedrag (r = .56; p < .01). Deze
samenhang geldt echter slechts de aantallen (de mate waarin anderen genoemd
worden) en niet de intensiteit van de beïnvloeding.
6.
Er is een niet-significant positieve correlatie tussen de mate waarin verwezen
wordt naar een ervaring of gebeurtenis in het verleden en duurzaam gedrag (r = .32; p
= .05).
7.
Er is een zeer lage en niet-significante samenhang (r = .04; p = .05) tussen
‘andere factoren als grondlegger voor duurzame keuzes’ en duurzaam gedrag.
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Bijlage 4 Resultaten multiple regressieanalyse drie variabelen (*)

Mate van
duurzaamheid

Pearson
correlatie

Inschatting
toekomstig
belang
duurzaamheid
Aantal keren
dat een
waarde is
genoemd om
duurzaam te
ondernemen
Mate van
duurzaamheid

Significantie

Inschatting
toekomstig
belang
duurzaamheid
Aantal keren
dat een
waarde is
genoemd om
duurzaam te
ondernemen

Mate van
duurzaamheid

Inschatting
toekomstig
belang
duurzaamheid

Aantal keren
dat een
waarde is
genoemd om
duurzaam te
ondernemen

1,000

O,588

0,350

0,588

1,000

0,270

0,350

0,270

1,000

-

0,002

0,055

,002

-

,112

,055

,112

-

(*) N=22
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Coëfficienten*
Model
(constant)

Inschatting
toekomstig
belang van
duurzaamheid
Aantal keren
dat een
waarde is
genoemd om
duurzaam te
ondernemen

B
-1,37

Std fout
1,17

Beta

t
-1,17

Sign.
,26

,83

,29

,53

2,85

,01

,43

,39

,21

1,11

,28

*Afhankelijke variabele: mate van duurzaamheid
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Bijlage 5a Overzicht geïnterviewde ondernemers naar branche, aantal
werknemers, leeftijd en opleiding

Nummer Branche

Aantal
werknemers

Leeftijd

Opleiding

1

550

58

WO

140

47

HBO

90

43

HBO

2
3

Installatietechniek
Installatietechniek
koelsystemen
Elektrotechnische
installatie

4

Techniek/verpakking

100+

51

HBO

5

Installatietechniek

36

55

HBO

6

Installatietechniek

12

64

MBO

7

Installatietechniek

140

48

HBO

8

Installatietechniek
toeleverancier

35

47

HBO

9

Grafische industrie

24

55

MBO

10

Grafische industrie

375

42

MBO

11

Grafische industrie

5

62

MBO

12

Grafische industrie

16

36

MBO

13

Grafische industrie

25

40

HBO

14

Grafische industrie

4

63

MBO

15

Grafische industrie

44

48

HBO

16

Grafische industrie

7

56

MBO

17

Grafische industrie

9

40

MBO
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18

Grafische industrie

28

51

HBO

19

Grafische industrie

50+

58

HBO

20

Bouw

25

57

HBO

21

Bouw

70

52

WO

22

Accountancy mkb

210

44

WO
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Bijlage 5b Meest aangehaalde citaten per categorie op basis van de interview
transcripten

Code 1
Label
Descriptie

DEF
Definiëring duurzaamheid/CSR
in de markt te staan en ik wil me niet mengen in zaken
waarvan je je Hoe definieert de manager het begrip
‘duurzaamheid’? Welke betekenis hecht hij eraan? Welke
termen gebruikt hij spontaan om het begrip te
omschrijven?
(1) Als je duurzaam vertaalt door toekomstbestendig, dan
wordt het heel wat duidelijker. Er zijn wel meer
begrippen die gebruikt worden… maar
toekomstbestendig is veel minder vrijblijvend, daar kun
je ook begrippen aanhangen.
(2) Je kunt het wel vertellen met een systeem en een
naampje, maar zoals ik het ervaar houdt het een spiegel
voor, gewoon eens tijd nemen om na te denken en wat ik
essentieel vind voor dit bedrijf is dat het hele bedrijf het
begrip leert kennen. We hebben wel iets nodig, je kunt
niet zeggen: daar hebben we een blanco vel voor het
onderwerp duurzaamheid. Je hebt een leidraad nodig
voor jouw onderneming om te verwoorden wat het
betekent, wat je dan moet doen en wat eerst moet.
(3) Het duurzaamheidsbegrip is intern: het gaat over
onze operations en producten. Daar leren we veel over
van onze collega’s in Frankrijk, die zijn daar al een stuk
verder mee. Dan kijken we niet naar hoeveel energie
verbruikt zo’n product nu, maar we kijken naar een
tiental facetten van dat product. Ons streven is dat de
ecologische footprint steeds kleiner en kleiner zal
worden.
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(4) MVO is de term… groen praten we niet zoveel over.
Maatschappelijk verantwoord, waarbij we de
volwaardigheid (red: van werknemers) bovenaan zetten.
We gaan wel heel erg verantwoord, binnen de mate van
het redelijke, om met de groene aspecten.
(5) Verantwoorde winst: ik wil naar mezelf, naar mijn
medewerkers en de samenleving kunnen verantwoorden
waarom ik doe wat ik doe.
(6) Waar het over gaat is dat de hele gedachtegang – het
bezit van een product - moet veranderen. Je product heb
je gewoon in bruikleen voor een bepaalde tijd, voor de
functionaliteit. Weggooien is heel simpel: daar hoef je
niks voor te kennen. Hij doet het niet, om wat voor reden?
Ja, dat is niet belangrijk: donder maar weg en koop een
nieuwe. Dan heeft er iemand anders over nagedacht. We
moeten producten maken die een leven hebben, waarbij
je nadenkt over wat er met elk onderdeel in de rest van
het leven van het product gebeurt.
(7) Het is een stukje onderhoud voor de toekomst… het is
innovatie, het is op lange termijn….
(8) … als je het hebt over ‘kaizen’ dan heb je het over
tegengaan van verspillingen en eigenlijk vind ik dat een
mooiere…
(9) Milieu, maar ook hoe we met ons personeel omgaan
en hoe we in de omgeving bekend staan.
(10) Ik zie het als MVO in de breedste zin van het woord.
Het is bij ons toegespitst op het milieu, maar ook op
mensen, mensenrechten en de omgeving.
(11) Zo min mogelijk afval en zoveel mogelijk scheiden en
geen slechte stoffen gebruiken.
(12) Voortbestaan is het belangrijkste. Bij de keuze
tussen milieuvriendelijk en voortbestaan, dan kiezen we
voor voortbestaan.
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(13) Zegt u het maar. Ik kan echt niet zeggen wat ik
eronder versta. Ik voldoe aan alle milieueisen.
(14) Werken aan reductie van milieuvervuiling en buiten
het milieu ook kijken naar de toekomst. Geen
weggooimaatschappij dus, dingen maken die gericht zijn
op de toekomst.
(15) Datgene dat je doet zonder schade te doen aan de
omgeving.
(16) Er zijn veel verschillende betekenissen. Ik kan zelf
niet zeggen wat ik eronder versta. Ik hoop dat u mij dat
niet kwalijk neemt.
(17) Milieu: dingen hergebruiken en afvoeren op de juiste
manier.
(18) De dingen die werkelijk bijdragen aan een beter
milieu en tot besparen van grondstoffen en besparen van
energie en uitstoot verminderen van CO2, die werkelijk
aan duurzaamheid bijdragen….
(19) Een stuk beleid dat je definieert voor de komende
jaren dat de verankeringen geeft, waarop je je
bedrijfsvoering kunt laten rusten.
(20) Fatsoenlijk ondernemen.. dat is ook wel een stukje
duurzaamheid vind ik – ik weet niet hoe je het precies
moet uitleggen. Wij vinden het van belang om als een hele
betrouwbare en fatsoenlijke partij moet afvragen of het
op de lange termijn wel houdbaarheid heeft.
(21) Het is eigenlijk eeh, dat je door de bomen het bos
niet meer ziet. Ik vind het voor een ondernemer best
lastig om daarin keuzes te maken, waar moet je beginnen,
wat eist de markt.. we willen duurzaamheid omarmen als
een containerbegrip dat ingaat op alle aspecten van
huisvesting waar je voordeel uit kunt halen. Hoe je
energetisch, zuinig, bewust omgaat met het ontwerpen en
ontwikkelen van gebouwen.
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(22) Dat ligt er maar aan hoe je duurzaam uitlegt. Onze
mogelijkheden zijn niet zo groot als in de industrie, maar
we hebben wel een aantal dingen die duurzaam zijn.
Uiteindelijk is duurzaamheid niet anders dan welke
innovatie dan ook.
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Code 2
Label
Descriptie

VIS
Strategische kijk op duurzaamheid/toekomstvisie
Hoe kijkt de manager naar de rol van duurzaamheid in de
toekomst? Wat wordt het toekomstige belang ervan en
hoe houdt hij daar nu al rekening mee?
(1) Duurzaamheid wordt wel steeds meer uitgesproken.
Er zijn steeds meer bedrijven die daar economische
kansen zien. En dan kijken ze naar inspelen op
maatschappelijke thema’s als veiligheid, vergrijzing,
energietransitie… daar zie je aan aantal bedrijven zich
ontwikkelen. Maar of ze daarmee ook meer
maatschappelijk verbonden zijn…?
(2) Als je tegen die tijd er niet aan voldoet, tel je niet meer
mee. En als het noodzakelijk is, dan is het helemaal niet
moeilijk meer.
(3) Je wil graag iets leren over wat er in de toekomst ligt.
Naarmate het thema duurzaamheid belangrijker wordt,
gaan klanten er meer aandacht aan geven.
(4) Waar ik naartoe wil is dat we een social enterprise
worden. Met een minimum aan subsidie de
volwaardigheid aantonen. Wij hebben het gewoon zelf
verkloot en ik durf nog te zeggen van: wij kunnen het nog
ombuigen in onze social enterprise.
(5) We hebben een vraagstuk over energie en over
beschikbaarheid van grondstoffen, dus als wij maar
blijven zeggen dat we moeten groeien, dan gaat er
vandaag of morgen een probleem ontstaan. Er zit ook heel
veel weerstand, dat zie je om je heen. Maar ik ben
optimistisch en nieuwsgierig naar de toekomst.
(6) … maar het maakt het wel een heel stuk moeilijker om
de juiste partijen te vinden om datgene wat wij in de
toekomst zien om dat… eeeh, snel gaat er niks, laat ik het
zo maar zeggen. Waar het over gaat is dat de hele
gedachtegang – het bezit van een product - moet
veranderen. We zien nu overal gapende gaten ontstaan in
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de materiaalvoorziening.. als je ziet hoe de continenten
trekken aan materialen. Ik denk dat we voor veel grotere
problemen komen te staan dan we vermoeden. Het beeld
dat wij zien is dat gewoon in de toekomst op de lange
termijn, je er niet omheen kunt om hergebruik toe te
passen. De wereld is er gewoon nog niet aan toe. Maar dat
komt vanzelf. En ik denk dat het sneller gaat. Ik denk dat
als die economische opleving een beetje door kan zetten,
dat dan in één keer een veel grotere sprong gemaakt gaat
worden om aan hergebruik te doen.
(7) 2015 is geroepen als jaar van echt herstel. We moeten
creatief zijn en vooral denken in kansen en dat zijn vooral
een stukje innovatie en duurzame oplossingen. We
moeten onze klanten overtuigen dat het ook naar de
toekomst toe veel beter is om nu al te investeren. Want nu
zijn de prijzen nog laag.
(8) De gedachte van korte termijn moet worden
vervangen door een gedachte aan lange termijn
opbrengsten. We willen blijven groeien in de segmenten
waarop we ons richten: energiezuinige systemen,
duurzame installaties, daar zit de groei in.
(9) Het hoort er wel bij en er wordt om gevraagd. Nu wat
minder, want iedereen is met geld bezig. Maar
duurzaamheid levert juist op: het is geen kostenpost.
(10) We doen al heel veel aan duurzaamheid, maar
brengen dat niet naar buiten. Veel van de duurzame
investeringen zijn kostenbesparend, maar duurzaamheid
mag ook best wat kosten.
(11) Het is al moeilijk om één jaar vooruit te kijken. De
een zegt dat je de ene kant uit moet en de ander de
andere. Maar duurzaamheid is zeker van belang, wij doen
daar al jaren aan.
(12) We hebben geen visie op de ontwikkelingen, maar
worden wel geholpen door de milieubarometer om zoveel
mogelijk gelijke tred te houden met de anderen.
Duurzaamheid is voor onze afnemers nu geen thema.
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Maar over tien jaar kun je het niet maken als je niet
milieuvriendelijk produceert. Dat heeft alles te maken met
de marktomstandigheden.
(13) Ik ben niet zo bezig met de toekomst. Je moet geluk
hebben met zakendoen.
(14) In de verdere toekomst verwacht ik dat het papier
steeds minder belangrijk wordt.
(15) We kijken nu twee tot drie jaar vooruit en zijn een
strategie voor de langere termijn aan het maken. Als je
kijkt naar de markt en ons beleid daarvoor, dan zitten we
op een hoog niveau van duurzaamheid. Misschien dat we
dat te weinig waarderen en in de markt zetten.
(16) Met duurzaamheid zijn we helemaal niet bezig. Daar
hebben we geen tijd voor: we zijn bezig met overleven.
(17) Vijf/zes jaar geleden leefde duurzaamheid toen.
Tegenwoordig gaat alles om de prijs.
(18) Je moet er goed mee omgaan, maar niet te ver
doordrijven.
(19) Uiteindelijk is de grafische sector… houdt op als
eigen industrie. Je moet dus een overstap maken naar een
andere technologie, een heel ander business. Zonder
duurzaamheid – en laat ik het maar zo’n beetje gezegd
hebben – is er absoluut geen horizon.
(20) Wij willen best veranderen, maar als de
opdrachtgevers er zo in blijven staan, komen we niet veel
verder. Er is vrijwel niets te merken van een andere
manier van denken, richting duurzaamheid. Er is nog veel
moment denken, ook bij de overheid.
(21) Als de vraag er zou zijn, omdat men weet wat men
moet vragen dan ontwikkelt zo’n markt zich wel. En hier
zit een serieus probleem van onze maatschappij. Vraag en
aanbod zijn twee werelden en die communiceren slecht
met elkaar. De maatschappij is niet duurzaam hoe ze
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daarmee omgaat. We maken veel kapot op dit moment en
daar gaan we over een paar jaar flink last van krijgen.
(22) Of verduurzaming succes zal hebben volgt keiharde
criteria. Het model moet gewoon kloppen. En dat staat
niet los van wat mensen bezighoudt. Je moet er wat aan
kunnen verdienen, want je moet ook eten kopen. En dat
andere mensen het willen, omdat ze er geloof aan hechten
en het belangrijk vinden voor de maatschappij. Dat
technologie en organisatie erbij kloppen.
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Code 3
Label
Descriptie

MOT
Redenen voor duurzame keuze/motivatie (drijfveren)
Wat heeft de manager ertoe aangezet om te kiezen voor
duurzaamheid? Wat komt er spontaan op als drijfveer?
(1) Dat is voor mij nog steeds onduidelijk, maar dat geeft
niet. Het is meer een houding denk ik, het moet in je
genen zitten. Duurzaamheid zat al bij ons in de
bedrijfsvoering voordat het woord was uitgevonden. (1)
Het is iets dat ik kan en leuk vind en daarnaast draag je bij
aan een jarenlange traditie en verantwoordelijkheid die je
hebt als familie. Ik vond het uiteindelijk toch leuk om mijn
steentje bij te dragen.
(2) Je moet eerst besef hebben wat duurzaamheid is en
wat de markt er mee wil. Pas dan kun je je profileren en
beantwoorden aan klanteisen.
(3) Pak een krant, en ergens op de eerste drie pagina’s
staat iets over duurzaamheid. Praat met een klant en
ergens in de eerste tien zinnen wordt iets gezegd over
duurzaamheid.
(4) Kijk, je moet natuurlijk wel je boterham verdienen,
maar je wil uiteindelijk ook naar een situatie toe waarin –
en dat klinkt hoogdravend hoor – je voor een deeltje van
de maatschappij iets kunt doen. (…) Ik heb dat niet, dat
hele grote gevoel dat ik alleen maar bezig moet zijn voor
anderen. Ik heb ook veel tijd nodig voor mezelf.
(5) Mijn passie is niet om zoveel mogelijk geld te
verdienen. Ik zeg weleens: ik probeer de rationale met de
holistische kant te verbinden. Elke keer bedenken we
weer wat nieuws om het beter te beheersen en dat is die
complexiteit waarvan ik zeg: die is niet meer te
beheersen. Wil ik nou zo in die markt blijven opereren, of
moet ik mijn bakens verzetten? En dat is waar we nu mee
bezig zijn.
(6) Ik ben erdoor gedreven en ben idealistisch genoeg. En
dat is ook een soort van eigenbelang. Want je vindt dat
lekker, je vindt het fijn als je gewaardeerd wordt. Ik heb
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ook heel veel geleerd en natuurlijk heeft het mijn
interesse.. ik ben gewoon een vakidioot. Dat is helemaal
niet erg, want ik ben ook nog een idealist en een
ondernemer.
(7) Ik ben een groene denker: ik denk aan LEDverlichting, ik denk aan zonnepanelen, ik denk aan
elektrische oplaadpunten, ik denk dat dat de toekomst is.
Puur vanuit de groene gedachte. Ik vind dat superleuk om
te doen, dat interesseert me.
(8) Wij vinden dat we bepaalde dingen moeten doen voor
de samenleving en ook voor onze mensen, personeel, om
daar goed voor te zorgen. Daar zie je ook in terug, dat je
zegt: ook in de markt liggen er kansen om vanuit die
gedachte een bijdrage te leveren in het terugdringen van
het energiegebruik.
(9) Drukken heeft het imago van bomen kappen, papier
maken en weggooien. Daar proberen we wat aan te doen.
(10) We volgen onze grote klanten en ook financieel is het
gunstig, want het kost minder.
(11) We doen het al jaren omdat het financieel beter is.
(12) Als de kosten te overzien zijn, kiezen we voor
duurzaamheid. Voortbestaan is het belangrijkste: bij de
keuze tussen milieuvriendelijk en voortbestaan, kiezen
we voor voortbestaan.
(13)
(14) Duurzaam is zoiets dat klanten kost als je het niet
doet. Geen duurzaamheid is geen optie, want het geeft
financieel voordeel en het ontbreken van duurzaamheid
zou een slecht imago geven.
(15) Wij doen het vanwege de veiligheid en de eisen van
onze klanten, alleen niet met het etiket duurzaamheid
erop.
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(16)
(17) Puur vanwege de prijs.
(18) Wij zijn niet op zoek naar profilering als
maatschappelijk betrokken drukker of zo. Het gaat om de
bedrijfsvoering, er zijn geen idealistische motieven. En
duurzaamheid zit daarin verweven, want het is een goed
handvat om te verkopen. Zeker in deze tijd.
(19) Het valt of staat daarbij, als ik me niet
verantwoordelijk voel kan ik net zo goed weggaan. Ik
vind het leuk om een bedrijf te leiden, mijn drive is een
bedrijf verbeteren. Ja, laten we nou eerlijk wezen. Ik vind
het werken met mensen leuk. Ik ben een mensgericht
mens. Mijn lijn is dat ik me als bedrijf wil bezighouden,
omdat dit zo hoort, omdat je onderdeel bent van de
samenleving. Ik vind dat ik wat moet doen, onderdeel
willen zijn en iets terug willen doen, bijvoorbeeld voor de
overlast. Ik vind dat wij onderdeel zijn van de
samenleving.
(20) (…) dat ik het netjes wil doen voor de omgeving
omdat je daar een onderdeel van bent. (…) dat het je
verder brengt in je bedrijfsvoering, uiteindelijk op een
heleboel fronten je effectiviteit verhoogt, je efficiency
toeneemt (…). Daarnaast vind ik het belangrijk om
betrokken te zijn bij de samenleving. Niet omdat we daar
enig bedrijfsmatig gewin in zien, maar je probeert meer te
zijn dan alleen ondernemer. Dat vinden we belangrijk.
(21) We hebben een keuze gemaakt een jaar geleden: we
zouden binnen vier jaar tijd willen behoren tot de beste
producenten van duurzame huisvesting in de Benelux.
Het past bij onze identiteit als producent om cyclische
verantwoordelijkheid te nemen.
(22) Ik vind het wel belangrijk ja, voor de kinderen en
voor het feit dat we een hele mooie planeet hebben, die
we toch wel aan het verwoesten zijn.
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Code 4
Label
Descriptie

VAL
Waarden die de ondernemer hanteert: waardeoriëntatie;
bewustzijn
Vanuit welke waarden denkt en handelt de ondernemer?
Hoe beschrijft hij ze zelf, welke woorden gebruikt hij
ervoor?
(1) We zijn continuïteitsgericht en we hebben een
bepaalde verantwoordelijkheid. Als je zegt: mijn tijd
gaat op aan geld verdienen, dan heb je andere
inzichten dan dat je zegt: het bedrijf is onderdeel van
de samenleving en voor die samenleving wil ik met
het bedrijf iets doen. Met andere woorden: er is meer
dan geld verdienen. Het heeft zeker met het type
mens te maken. Ik wilde laten zien wat ik waard was
en naarmate je ouder wordt en een gezin krijgt,
komen er ineens andere waarden op.
(2) Er zit een groot verschil tussen weten en dat je iets
bewust bent. We zijn heel alert dat de materialen niet
op een manier tot stand komen, die we niet zelf
kunnen verantwoorden. Mensen willen graag
vastigheid, maar misschien moeten we er meer
rekening mee houden dat alles kan veranderen.
Uiteindelijk zijn het hele simpele dingen: we moeten
wel geld verdienen.
(3) Mijn lijfmotto is altijd ‘chose your fights’, sommige
dingen moet je maar gewoon accepteren zoals ze zijn,
want je invloed erop is niet groot. Mensen veranderen
pas vanuit eigen gewin. En eigen gewin dat zijn drie
dingen, drie condities waarin dat eigen gewin naar
voren moet komen (= positief, snel en zeker). Maar
eigenlijk wil je toch allemaal in die positie dat je je
rond de Kerstvakantie moet gaan afvragen: wil ik van
die bonus nou een Lamborghini of een Maserati gaan
kopen?
(4) Het is niet zo dat ik alles aanneem wat er staat, maar
ik zie wel dat wij heel veel vanuit wetenschap
benaderen – als we het weten, dan weten we het – en
ik zeg van: er is ook nog een gevoelsschap naast de
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wetenschap. Ik zeg altijd: het is voortdurend
balanceren. Dat doe ik ook en ik doe af en toe ook
dingen die volledig indruisen tegen wat ik vertel,
maar ik denk er wel over na. (…) Want ik wil niet
belerend zijn, van dat is wel goed en dat is niet goed,
want dat is heel vervelend. Het gaat om wat je daar
zelf in beleeft en denk erover na. Als je je passie hebt
om dingen te doen waar je je goed bij voelt, dan moet
je dat gewoon doen. Dat betekent dat op het moment
dat je dat doet, dan sta je ook open voor andere
dingen omdat je die passie hebt. Dus ik denk dat het
ontzettend belangrijk is om steeds weer naar je kern
terug te keren, naar je eigenheid.
(5) Dat ik vind dat als ik verantwoorde winst heb naar
mijn omgeving toe, naar mijn medewerkers en naar
mijzelf… dan is het goed hè? (…) Ik hoef geen
winstmaximalisatie: dan kom ik in een situatie waarin
ik alleen daarnaar kan kijken en ik vind andere dingen
ook belangrijk.
(6) Ik ga er gewoon mee door. Met hetzelfde
enthousiasme. Ik vind dit zo belangrijk om mee door
te gaan… voor de rest van de wereld. Niet dat ik
verschrikkelijk rijk wil worden van mijn bedrijf. Maar
ik heb wel mijn ziel en zaligheid in het bedrijf gestopt
en het zou toch fijn zijn als het op een mooie manier
wordt voortgezet en ik er nog een beetje aan over hou.
(7) Nou, ik zeg meer: ik wil energieneutraal zijn. Puur
voor mezelf, maar ik probeer het ook bij mijn klanten.
(8) Wij vinden dat we bepaalde dingen moeten doen voor
de samenleving en ook voor onze mensen, personeel,
om daar goed voor te zorgen. Je moet het doen omdat
je een groen hart hebt. Heel simpel: er zijn veel dingen
die je gewoon moet doen.
(9) Het heeft te maken met hoe ik in het leven sta. Ik heb
een Zeeuwse inslag en probeer zuinig te zijn. Ik zie
mezelf ook niet in een Porsche rijden. Ik ben van: doe
maar gewoon.
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(10) We doen al heel lang iets met duurzaamheid, maar
brengen dat niet naar buiten. Dat voelt als
borstklopperij en dat willen we niet. Wij vinden dat
we bepaalde dingen moeten doen voor de
samenleving en ook voor onze mensen, personeel, om
daar goed voor te zorgen. Daarin herken je ook dat we
nog een echte familieonderneming zijn.
(11)

.

(12) Iedereen heeft er aandacht voor, tot de
portemonnee open moet.
(13)

.

(14) Het hoort gewoon, mede omdat we in een
woonwijk zijn gevestigd. De buren kennen ons.
(15)

.

(16)

.

(17)

Zakken vullen is niet mijn insteek.

(18) Die visie is bij mij eigenlijk begonnen omdat ik in
mijn jonge jaren bij een drukkerij werkte die het
spoelwater zo de vliet in liet lopen. En ik dacht: zo
moet het niet. Het heeft te maken met zo wil ik niet
dat het gaat en op een goed moment kun je het zelf
beïnvloeden. Dan kun je mensen zelf opvoeden.
(19) Mijn persoonlijk gevoel, mijn stuk ethiek zeg maar,
die zit daar (= duurzaamheid) in.
(20) Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de
samenleving. Dat is niet omdat we daar bedrijfsmatig
enig gewin in zien, nee, dat zit in het gevoel dat je iets
moet betekenen voor je omgeving en dat je meer
probeert te zijn dan alleen ondernemer. Eerlijk
betrouwbaar, op je woord, het moet gewoon goed zijn,
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geen gerommel.. dat zit in de persoon en in de
bedrijfsvoering.
(21) Eeh tja, met een bepaalde overtuiging en passie
ben ik met mijn vak bezig en ik geloof dat daar
serieuze kansen liggen en er een richting kan worden
gevonden waar ik in geloof. Wat ook wel echt nodig en
goed is. Niet slimme dingen doen, vind ik geen optie.
Ik ben niet ondernemer geworden om rijk te worden.
Maar wel om lekker en goed te kunnen blijven
ondernemen.
(22) Als je ons niet kunt vertrouwen dan houdt het op.
Ik zeg niet dat we geen fouten maken, maar het heeft
wel veel meer aandacht gekregen. Hele grote thema’s
als verduurzaming, eerlijke verdeling tussen arm en
rijk, hoe gaan we met onze ouderen om… je kunt wel
dingen invullen die je wilt veranderen en het is niet
uitgesloten dat het je ook lukt. Neemt niet weg dat ik
ook door de waan van de dag wordt geleefd. Dus als je
naar mijn werkbare leven kijkt en naar wat ik zou
willen zijn, dan zit daar misschien een aardig verschil
tussen.
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Code 5
Label
Descriptie

CO
Zijn de gedragskeuzes van de ondernemer ingegeven door
de invloed van significante anderen. In welke sociale
context plaatst hij dat?
Naar welke invloed verwijst de ondernemer om te
verantwoorden welke keuzes hij maakt?
(1) Wat ik in het gezin meegekregen heb, is dat ze wel
fatsoenlijk actief was in het verenigingsleven,
zowel vaktechnisch als in de samenleving. Ik heb
ook altijd bestuursfuncties in het verenigingsleven
opgezocht (…) ik heb altijd dingen gedaan naast
het bedrijf die me interesseerden en als mens
completer maakten.
(2) Al jaren was het reactief op klantverzoeken. Sinds
vier jaar hebben we een eigen groot project
opgestart.
(3) De moederorganisatie stelt ook doelstellingen en
daarop worden we afgerekend.
(4) Mijn vader was altijd in de weer.. niet voor
zichzelf.. wel voor zichzelf maar ook voor de
familie, voor het gezin. Hij zat in allerlei
bestuursclubjes en vrijwillig voor de kerk… Die
was altijd bezig. (…) Het mensproces, oei, dat zijn
agogen en pedagogen en die zullen het wel weten.
Dus daar zit misschien wat in, maar ik heb dat veel
minder.
(5) (kinderen): Ik denk dat kinderen veel
onbevangener kunnen denken en veel creatiever
zijn dan volwassenen. Die zijn al zo gevormd en
vastgezet. (medewerkers): Zij kwamen terug van
werken waar ze tegen problemen waren
aangelopen. Dus dat was voor mij een uitdaging:
wat is het probleem en wat kan ik eraan doen?
(partners): Als je met de dingen bezig bent – ook in
een groep – en je zegt van “het voelt goed waar we
nu mee bezig zijn”, dan hoef je geen contract te
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maken.
(6) .
(7) (medewerkers) .. en het komt ook vanuit de
werknemers zelf hè: kan ik ook kiezen voor een
groene auto? Nou dat kan. (partners) Er zijn
natuurlijk van die directeurenbijeenkomsten, daar
praat je er met elkaar over.
(8) .
(9) In de Milieucirkel hebben we het altijd over.
(10)
Onze grote klanten hebben daar zeker
invloed op.
(11)

.

(12)
Klanten die om MVO vragen moet je
kunnen bedienen en kunnen verantwoorden. Je
moet een geloofwaardig verhaal kunnen geven dat
het voortdurend je aandacht heeft. Maar er zijn
niet veel klanten mee bezig: we krijgen er weinig
vragen over.
(13)
.
(14)
Klanten vragen niet om duurzaamheid. Ze
vertrouwen erop dat we er goed mee omgaan.
(15)
Ik denk dat onze klanten op andere zaken
letten dan specifiek op duurzaamheid. Op termijn
zal het wel een keer komen.
(16)

.

(17)
Klanten vragen er niet naar. Alleen (…),
maar als het dan duurder wordt, dan hoeft het niet
meer.
(18)
Ons grootste handvat is Stichting Stimular,
waarvan wij voorzitter zijn. Dus als ik
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vraagstukken heb, dan breng ik die daar in.
Bovendien hebben we ons gecommitteerd aan een
convenant. (medewerkers): De mensen ervaren
het zelf steeds meer. Ik praat er ook regelmatig
met hen over.
(19)
Die overtuiging heb ik vanuit mijn
opvoeding hè. Gewoon, ik heb een normale
opvoeding gehad. Dan bedoel ik: netjes aan de
regeltjes houden, dus dat neem ik met me mee.
(wetgeving) We worden geaudit voor ISO140001
elk jaar, dat dwingt ons om alle zaken die dan
boven tafel komen straffer en concreter in
afspraken en procedures om te zetten. Daar toetst
de gemeente ook op.
(20)
Opdrachtgevers weten ook niet hoe ze
erom moetenvragen en hoe ze kunnen vergelijken.
En we hebben het zelf ook niet echt omarmd.
(21)
Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft en
één van de professoren was destijds al van mening
dat we het helemaal verkeerd doen.
(22)
(medewerkers) Toch zien we dat de ideeën
voor verandering vaak van de jongeren komen, die
daarmee de ouderen weten te overtuigen dat er
nieuwe kansen liggen.
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Code 6
Label
Descriptie

CI
Zijn de gedragskeuzes van de ondernemer ingegeven door
ervaringen uit het verleden (opvoeding, onderwijs,
gebeurtenissen)? Welke worden spontaan genoemd?
Naar welke gebeurtenissen uit het verleden verwijst de
ondernemer spontaan. Met welke woorden licht hij toe
hoe dit zijn huidige gedrag beïnvloedt?
(1) De aandacht voor het opleiden van mensen, dat
waren wel dingen die je spelenderwijs aan de
huiskamertafel meekrijgt en ook dat er meer is
dan alleen maar geld verdienen. (…) Ik wilde laten
zien wat ik waard was en naarmate je ouder wordt
en een gezin krijgt, komen er ineens andere
waarden op. (wetgeving) De wetgeving op het
gebied van de beleving van het binnenklimaat
kwam op dat moment om de hoek kijken, de
bewustwording van energiegebruik en dat laatste
hadden we natuurlijk al twee keer meegemaakt.
(2)
(3)
(4) Ik was een Tukker en ben naar de HEAO in Zwolle
gegaan en dat was toch wel een hele goede
opleiding… maar daar zaten dus wat christelijke
waarden bij… daar hadden ze zo’n vak Sociale
Ethiek, daar werd wat in gedaan.. in ieder geval
een stukje bewustwording en dat vond ik toch wel
hartstikke goed. (…) Toen dacht ik: het is goed, ik
ga uitkijken naar een andere job. Dat heeft me in
zoverre gevormd dat met twee kleine kinderen…
eeh, ik was 40, maar goed, al vroeg begonnen in
die dingen… dat je dan eigenlijk al in een soort… ik
dacht: ja, ik moet wat anders.
(5) Het was zo dat ik vrijdagavonds thuiskwam… mijn
accu was helemaal leeg en ik kon niet meer
reproduceren wat het nou opgeleverd had. Toen
ben ik wat andere dingen gaan doen en dat heeft
al met al bijgedragen om te zeggen: dit past wèl bij
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me en ik ga eens kijken wat ik ermee kan doen.
Dat ik vind dat als ik verantwoorde winst heb naar
mijn omgeving toe, naar mijn medewerkers en
naar mijzelf… dan is het goed hè.
(6) … had je vroeger een balpen en ging die niet
meteen uit elkaar, dan ‘knak’, dat is iets dat altijd
tegen mijn… dat altijd in mijn hart zit: als je het uit
elkaar haalt, dan moet je het ook weer in elkaar
kunnen zetten. Dat is iets dat mij altijd is
bijgebleven. (…) Het heeft te maken met de wereld
waarin je leeft. Ik bedoel: ik ben graag op deze
aardbol, alleen je ziet dat er zoveel kapot wordt
gemaakt. Er is zoveel moois te ontdekken, daar
hoef je helemaal niet veel voor te doen. Bij mij
thuis ren ik het bos in en dan hoor ik in alle
vroegte de vogeltjes fluiten.
(7) Toen ben ik hier begonnen als projectleider en
dacht ik: ik ga dat niet trekken in deze club. Tot ik
in 2007 het verzoek kreeg om er als bedrijfsleider
iets moois van te maken, zo van: we zien wel waar
het schip strandt en ik denk toch wel dat ik het op
een hele goede manier heb aangepakt.
(8) Vanaf 1 januari mogen er geen energie-onzuinige
pompen meer verkocht worden, dan word je
vanzelf gedwongen om het zo toe te passen. (…)
Een crisis is ook nog wel ergens goed voor, want
het leert mensen wel nadenken over wat ze
zouden moeten doen. Je moet bezig zijn met
betere oplossingen maar of je dat dan duurzaam
moet noemen…
(9)
(10)
(11)
(12)
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(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
We krijgen veel nieuwsbrieven over het
milieu. Ik was wel verrast dat een bedrijf als Apple
het niet op orde heeft. Dat verwacht je niet van
zo’n bedrijf.
(18)
Een van mijn eerste werkgevers loosde het
giftig afval gewoon in de vliet. Toen wist ik al dat
ik het anders wilde doen.
(19)
Dat komt ook doordat ik door schade en
schande… ik heb in heel wat bedrijven gezeten en
daar heb ik veel dingen verkeerd zien gaan… dat is
logisch, want hier gaan ook dingen verkeerd, maar
ik heb geleerd om wat mee te nemen en dan kom
je tot een stukje overtuiging.
(20)
(21)
Dat ligt aan de persoon. Deze
directeur/eigenaar heeft een goede vooropleiding
gehad en veel gelezen, geleerd en meegekregen. Ik
heb daar interesse in en ik ontwikkel me nog
steeds op dit gebied.
(22)
Ik heb destijds in Amsterdam milieuaccountancy gestudeerd, toen al was het issue: we
belasten op dit moment loon, inkomen, stel dat we
eens milieuverontreiniging en energiegebruik veel
zwaarder gaan belasten… wat zou dat dan
betekenen?
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Bijlage 6 Norm Activation Model (Schwartz & Howard, 1981)

Attention:
awareness of
need?Able to
act?

Motivation:
generation of
feelings of
moral
obligation

Evaluation:
costs/
benefits of
helping
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Defence:
denial of
need,
effective
action, ability
responsibility

Behavior: full
or partial
helping; full
or partial
denial of
helping

Bijlage 7 Officiële indices duurzaam ondernemen

Er is geen officiële index om duurzaam ondernemen te meten, wel zijn er talrijke
meetinstrumenten ontwikkeld. Deze indices hebben een wereldwijd, nationaal en
regionaal bereik. De indices hebben als doel beleggers en investeerders voor te lichten,
maar worden ook ingezet als informatiebron voor consumenten en overheden. Om de
dynamiek van een ontwikkeling te meten, moeten er uitspraken worden gedaan over
de richting van de ontwikkeling en de snelheid van de ontwikkeling. Bovendien moet
de volledige impact van duurzame ontwikkeling worden gevangen, dus niet alleen de
economische en materiële maar bijvoorbeeld ook de sociale en ethische impact. Tot slot
moeten de data uit onverdachte bron komen en niet zijn aangeleverd door de bedrijven
zelf. Daar is tot op heden geen enkele index in geslaagd. Niettemin is het vergelijken van
bedrijven op duurzaamheidswaarde een bedrijfstak geworden en het aantal
duurzaamheidsindices bedraagt meer dan 100 (SustainAbility in De Volkskrant 23
oktober 2010, pagina 9). Uiteraard leidt dit tot wildgroei en ondoorzichtigheid, zijn de
lijsten onderling onvergelijkbaar en gebruiken bedrijven de indices als instrument voor
het oppoetsen van het imago. SustainAbility (2010) stelt dat niet de duurzaamste
bedrijven bovenaan staan, maar de bedrijven die de meeste middelen vrijmaken om te
rapporteren.
Twee veel geciteerde global indices zijn de Dow Jones Sustainability Index
(www.sustainability-index.com) van SAM en de Sustainable Society Index (SSI) van de
Sustainable Society Foundation (www.sustainablesocietyindex.com). De eerste scoort
multinationale ondernemingen met een beursnotering op de Dow Jones op hun
corporate sustainability. De tweede organisatie claimt dat de SSI laat zien hoe
duurzaam de samenleving in een land is, op welke punten het goed gaat en waar
verbetering nodig is. De SSI baseert zich daartoe op openbare gegevens van
wetenschappelijke instituten en internationale organisaties. Doel is om mensen bewust
te maken van de huidige situatie en hen te stimuleren om maatregelen te treffen die de
duurzame samenleving bevorderen. SSI heeft tevens een studie over de verduurzaming
van
Nederland
in
de
periode
van
1975-2012
gepubliceerd
(www.sustainablesocietyindex.com).
Naast deze specifieke indices gebruiken grote ondernemingen diverse zelf opgelegde
normen en codes die gebruikt kunnen worden om grip te krijgen op de positie en
voortgang in duurzaamheid: footprints (ecological footprint, water footprint), ISO
14001 (sinds 1996), ISO26000 (sinds 2005 de ondersteunende, niet certificeerbare
ISO-richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties), EMAS
(sinds 1993), SA 8000 (sinds 1997), het Global Compact van de VN (sinds 2000),
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millenniumontwikkelingsdoelen en een veelheid van gedragscodes en keurmerken in
specifieke branches (bijvoorbeeld koffie, thee, cacao, chemicaliën). Vanuit de
stakeholderoptiek leggen bedrijven hierover verantwoording af in hun jaarverslagen,
doorgaans volgens de normen van het Global Reporting Initiative (zie ook 2.7).
Grote ondernemingen blijken in hun bedrijfsvoering dus verantwoording af te leggen
over duurzaamheid. Om de resultaten hiervan meetbaar te maken, publiceert
PriceWaterhouseCoopers op kwartaalbasis een duurzaamheidsbarometer gebaseerd
op een onderzoek onder 269 beslissers (‘spelmakers’) in bedrijfsleven, overheid en
NGO’s (www.pwc.com/nl/nl/pwc-barometers.com). De meting van mei 2009 laat zien
dat 63% van de bedrijven meer druk voelt om aandacht aan duurzaamheid te geven.
Deze druk komt vooral vanuit de eigen directie (55%), maar ook van de overheid
(45%), afnemers (41%) en de eigen werknemers (39%). Opvallend is dat er minder
druk van aandeelhouders (28%) en NGO’s (16%) wordt ervaren. De motieven voor
duurzaam beleid zijn vooral defensief van aard: voorkómen van een slecht imago,
opvolgen van wet- en regelgeving, kostenbesparing en behoud van klanten. Maar kan
de motivatie ook dieper gaan en kan hij ook strategische voordelen bieden? PwC
vraagt er niet naar.
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Bijlage 8 Transitiemodel Dunphy (2003)
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Bijlage 9 Duurzame waardeketen Porter (1985)
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Bijlage 10 Theory of planned behavior (Ajzen)
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Behavior

Bijlage 11: Formule voor blijvend duurzaam gedrag

Het model van Bamberg & Möser stelt dat duurzaam gedrag een functie is van (het
verslag van) rationele keuzes voor ‘eigen belang’ (zelfversterking) in verhouding tot
(het verslag van) normatieve afwegingen (in het belang van anderen en de
samenleving: zelfoverstijging). Dit kan worden weergegeven met de formule f:(DG) >R/N. Vooralsnog lijkt voor strategisch ingestoken blijvend duurzaam gedrag de
formule uitgebreid te moeten worden f: (BDG) -> R(N) + C. Blijvend duurzaam gedrag
(BDG) is een functie van (het verslag van) een rationele keuze voor zelfversterking (R)
in de vorm van een ‘goed gevoel’, veroorzaakt door een (zelfbenoemde)
maatschappelijk betrokken (N) bedrijfsvoering. Dankzij het persoonlijke vermogen (C
van competentie) van de ondernemer, kan hij dit vertalen in gedrag, in een commerciële
strategie
De formule geeft een belangrijkere plaats aan het persoonlijke vermogen (de
competentie) van de ondernemer om de keuze voor duurzaamheid te vertalen in
gedrag, dan het model van Bamberg & Möser doet. Voorts is er een scheiding te zien
tussen de ondernemer die dit gedrag sterk vanuit de bedrijfsvoering invult met
bijvoorbeeld kostenbesparende en reputatieversterkende maatregelen (commerciële
strategie: winstgevendheid/profitability) en de ondernemer die vanuit persoonlijk
engagement
maatregelen
neemt
(commerciële
strategie:
duurzaamheid/sustainability). Die laatste investeert dan meer in samenwerking en
neemt initiatieven om anderen in zijn engagement te betrekken. Gevolg is ook dat deze
laatste in de verduurzaming van de bedrijfsvoering verder gaat dan de ondernemer die
sterk vanuit de bedrijfsvoering denkt en dat daardoor de kans op een impact voor de
samenleving groter is. In de formule kan dit gedrag van de ondernemer in termen van
bedrijfsvoering worden weergegeven door f: (BDG) -> R(N) + C(S). Blijvend duurzaam
gedrag is een functie van een rationele keuze voor zelfversterking, gevoed door het
streven naar een goed gevoel over een maatschappelijk betrokken bedrijfsvoering. De
koppeling van deze keuze aan gedrag is gefaciliteerd door de persoonlijke vermogens
van de ondernemer om de keuze te vertalen in een commerciële strategie gericht op
duurzaamheid.
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SUMMARY
Although sustainable development is high on every company’s agenda, supranational
organisations keep on communicating their concern about the actual progress made.
The assumption is that the societal and environmental challenges grow stronger and
faster than the increase of knowledge and expertise on implementing sustainable
business. Moreover, although there are many sustainable initiatives - in government,
civil society and companies – it seems that these initiatives don’t scale up sufficiently.
The question raised in this thesis is what small and medium sizes enterprises (SMEs)
can be expected to contribute to sustainable development. The research is specifically
aimed at gaining insight in the context and dynamics of sustainable business behavior
in SMEs.
Because the playing field of sustainable development is a broad one, this study begins
with a definition. Research on sustainability and business must take into account the
diversity of the construct of sustainable business: ranging from a narrow (in terms of
environmentally friendly, energy-conscious, socially committed business) to a broad
interpretation (in terms of socially and environmentally responsible business) and
ranging from activities focused on operational efficiency to strategic long term choices.
Businesses are broadly divided into two groups: large multinational companies and
small and medium-sized enterprises (SMEs). This study focuses on SMEs in the
Netherlands. There are three reasons for this choice: a. large companies present
themselves explicitly as carriers of sustainable development. SMEs take a much less
identifiable position. So it is important to have insight in the motivation and capacity
within SMEs to contribute to the acceleration of sustainable development. b. SMEs are
an important engine of the Dutch economy and can therefore also be an important
engine for sustainable development. Therefore we need to know the ability of SMEs to
scale up sustainability initiatives. c . A company does not act , there are always people
involved. In SMEs, the director/shareholder directly influences the direction of the
company and therefore the choice for sustainability. Insight is needed in the motivation
and knowledge of the director/shareholder in this development. This leads to the
following research questions:
1.

2.

What meaning does the SME entrepreneur give to sustainability and
sustainable development and how does he perceive the future importance of
sustainability?
What is the motivation of the SME entrepreneur to choose for sustainability
and how does that motivation show in sustainable behavior?
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3.
4.

Is there explicit influence of stakeholders on the personal moral standards and
the motivation for sustainable business of the entrepreneur?
Is current research giving a reliable picture of the actual efforts in and
indications for the degree of sustainability (for instance in the measurements
of EIM 2011)?

It is striking that most research on questions like this uses questionnaires and
econometric analysis in which the conceptual framework is given in advance. This
raises the question whether that conceptual framework is in line with the mental
framework of the respondents: what meaning do they give to the terms used in
questionnaires and how does this affect the answers given?
To understand the context and dynamics of sustainable business behavior in SMEs, it is
important to have insight in the foundations of the behavior of the individual SMEowner and the overlap and differences in the interpretations of this behavior. A
qualitative approach with features of a narrative method is used to grasp the contextual
meaning of the concepts of sustainability and sustainable development. The aim of the
approach is to arrive at a model that provides insight into the patterns that SME-owners
observe in their context , how that insight leads to values and motivations and how
these values and motivations may or may not lead to lasting behavioral intention and
sustainable behavior. 22 Interviews were held with SME-owners from three different
industries. By using the principles of grounded theory the interviews were aimed at
deriving the variety of views directly from the individuals themselves.
The results show that the interpretation of the construct of sustainability has a strong
market-orientation. SME-owners do not feel any pressure from external parties to act
sustainably: government and industry associations keep their distance and
competitors, consumers and investors focus primarily on price and performance. SMEowners are said to be motivated by two major motives: stand up for their own interests
and stick to what is legally required. The research indeed shows that there is no
pressure from external parties and that factors such as mindset and personal
commitment of the entrepreneur are far more important.
There is a strong correlation found between the perception and the actual level of
sustainable business behavior. The motivation to invest in sustainability correlates
strongest (almost 50%) with the personal estimation of the future importance of
sustainability for the company. Values and sustainable behavior correlate significantly
but on a much lower level; no influence of significant others and critical incidents on
sustainable behavior has been found. This seems to confirm that a rational variable –
estimation of future importance of sustainability for the company – is the best predictor
of sustainable business behavior. Values might be presented as main triggers in
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interviews, public presentations and surveys, but they were not that dominant in the
exploratory research of this study.
The meaning of sustainability is strongly influenced by the context of the entrepreneur.
When the company’s main activities are perceived as key competencies, this effect is
even stronger. The result is that the construct ‘sustainability’ doesn’t get any specific
meaning apart from these activities and due to the coupling with the own activities
usually gets a narrow operational meaning closely related to aspects of ‘green’ and
efficiency (less energy use, less CO2 emissions, less waste). There is a link between this
narrow definition of sustainability and the short term profitability of the company. The
dialogue of the SME-owner between the role of entrepreneur and civilian shows forms
of cognitive dissonance in the business choices made. There is a trade–off between
feelings of responsibility for the company and for society. This trade-off is visible in the
motivation of the SME-owner of how he wants to feed his self-enhancement: he strives
at doing business with a balance between ratio (choices that feed the short term
profitability) and emotion (choices that show respect to others). The self-enhancement
is not aimed at power, but at creating a feeling of relevance and influence. There is not
one entrepreneur that says to aim at maximalisation of profit. The ax self-enhancement
and self-transcedence that has been validated in earlier research of Stern proves to have
limited use in this exploratory research. The translation of self-enhancement drivers
into a strategic commercial business policy depends on the competencies of the
entrepreneur. Strategic sustainable business behavior is a function of a choice for self
enhancement, fed by the aim to feel good about one’s sustainable behavior. The
translation to behavior is facilitated by the personal competencies of the entrepreneur
to choose a strategic sustainable business policy. In order to reach sustainable
development two seemingly opposed tracks are important:
-

A long term business policy aimed at profitability in which sustainability is a
means to reach this.
A long term business policy aimed at sustainability in which sustainability is
seen as a goal in itself with profitability as a means to reach it.

The expectation is that a choice for a sustainability business policy will add more to
upscaling due to the ambassadorship activities of the SME-owner. The results of the
study provide cues for educational and governmental institutions to enhance the
motivation and competencies of (future) entrepreneurs to step into sustainable
business behavior.
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Opmerkelijk is dat hoewel duurzame ontwikkeling hoog op ieders agenda staat,
er blijkbaar toch zorgen en onduidelijkheden blijven over de werkelijke voortgang
die wordt geboekt. De veronderstelling is dat de uitdagingen sterker en sneller
toenemen dan de kennis en expertise over duurzame ontwikkeling. Bovendien zijn
er weliswaar veel duurzame initiatieven – bij overheid, bedrijfsleven en burgers ‐
maar lijkt de opschaling van deze initiatieven onvoldoende.
Vrijwel alle bedrijven bevestigen hun duurzaamheid op websites, brochures
en in enquêtes. Multinationals als Unilever, Mars, Akzo Nobel en P&G werken
samen met NGO’s in ontwikkelingsprojecten en claimen daarmee ook echt wat te
kunnen bereiken. Ook veel kleine en middelgrote bedrijven ‐ het mkb – beroepen
zich op hun duurzame bedrijfsvoering. Gaan deze initiatieven van bedrijven
tot de gewenste opschaling leiden en wellicht tot een meer duurzame sociale
structuur? Of blijven deze initiatieven toch vooral klein en zijn ze ingegeven door
zelfversterking en door de korte‐termijneisen van de markt?
De meeste studies naar verduurzaming in het mkb nemen het bedrijf als eenheid
van onderzoek en niet de persoon van de beslisser: de directeur/eigenaar. Toch lijkt
dat laatste logischer. Er zijn sterke aanwijzingen dat de keuzes in bedrijfsvoering
in het mkb niet onder druk van stakeholders tot stand komen, maar vooral zijn
gebaseerd op autonome beslissingen van de directeur/eigenaar. De zoektocht
naar de drijfveren van deze directeur/eigenaar en hun invloed op de keuzes in
bedrijfsvoering hebben de aanzet gegeven tot deze studie. Vanwege de sterke
contextuele lading van het construct duurzaamheid en de autonome positie van
de beslisser in het mkb is gekozen voor een exploratieve benadering. Deze kan
wellicht inzicht en duiding geven in de mate waarin een bijdrage van het mkb kan
worden verwacht op de verduurzaming van de samenleving.
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