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<	AWVN-directeur Harry van de Kraats hoopt
dat ondernemingen de komende jaren meer
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Tijdens het jaarcongres sprak hij onder meer over
de noodzaak van een nieuwe sociale agenda voor
Nederland. Daarbij zouden werkgevers, vakbonden
en overheid nauw moeten samenwerken om
grote maatschappelijke problemen zoals
langdurige werkloosheid aan te pakken en nieuw
groeivermogen tot stand te brengen. Voor een
vraaggesprek met Van de Kraats over het thema
van het AWVN-jaarcongres, zie pagina’s 4-7.

Terugblik AWVNjaarcongres 2015

Maatschappelijke focus van bedrijven wordt sterker

FOTO’S

Masha Bakker

Ondernemingen zullen de komende jaren steeds meer nadruk leggen op
het toevoegen van maatschappelijke waarde. De samenleving vraagt dat
van hen, maar ook hebben ondernemingen en de mensen binnen die ondernemingen een steeds sterkere drijfveer om maatschappelijk relevant te zijn.
Dat was de rode draad in de bijdragen aan het AWVN-jaarcongres 2015, ‘De
nieuwe maestro. Ondernemen tussen markt en mensen’, op 5 oktober in
het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Ruim 500 vertegenwoordigers
van ondernemingen, werkgeversorganisaties en vakbonden luisterden
naar bijdragen van onder meer oud-premier Jan Peter Balkenende, DSMbestuurder Dimitri de Vreeze en de spraakmakende Belgische politicoloog
Jonathan Holslag.

	Oud-premier Jan
Peter Balkenende
vertelde over zijn ervaringen als partner
bij EY. Hij adviseert
wereldwijd bedrijven over duurzaam
opereren.
	Bestuurder Dimitri de Vreeze van DSM schetste de overgang van het traditionele chemieconcern naar maker
van o.a. hoogwaardige voedingsingrediënten. Centraal
in de filosofie van DSM staat de wil om bij te dragen aan
het oplossen van voedingsgerelateerde problemen. Hij
vertelde dat DSM participeert in het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en dat in het kader
hiervan in 2014 zo’n 20 miljoen mensen wereldwijd van
essentiële voedingsingrediënten zijn voorzien.
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<	De invloedrijke Belgische politicoloog Jonathan
Holslag bepleitte de totstandkoming van een
nieuw economisch model, gebaseerd op hoge toegevoegde waarde, focus op hoge productkwaliteit
en doorberekening van verborgen kosten (bijvoorbeeld milieukosten) in de kostprijs van producten.
Om dat af te kunnen dwingen, is het in de ogen
van Holslag nodig dat Europa een veel sterker
machtsblok vormt om tegenwicht te bieden aan
China en de VS. Zie ook de gastcolumn van zijn
hand op pagina 36 van deze editie van Werkgeven.

>	Meervoudig Nederlands kampioen
luchtdirigeren Richard van Roessel
leerde de bezoekers hun eigen
denkbeeldige orkest te dirigeren op
muziek uit de speakers. In korte tijd
veranderde de zaal in een zee van
met stokjes zwaaiende maestro’s.

	Close harmony-groep Jacks & Daisies besloot het
congres met het nummer ‘This is who we are’ van
Direct, terwijl op het grote beeldscherm in de zaal
het nieuwe logo van werkgeversvereniging AWVN
verscheen.

Ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2015 verscheen
een speciaal tijdschrift: ‘Winst! Ondernemen tussen markt en
mensen’. Hierin aandacht voor de visie van AWVN op de veranderende maatschappelijke rol van ondernemingen, praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
achtergrondverhalen, columns (van o.a. Kim Putters, Paul
de Beer en Doekle Terpstra) en interviews met leiders zoals
Herman Wijffels, Mariëtte Hamer, Bernard Wientjes en Wiebe
Draijer. Verder een blik op sociaal verantwoord ondernemen
in het verleden, aan de hand van een aantal rolmodellen: Dirk
Willem Stork, Frits Philips, Cornelis Honig, Jacob van Marken
en Nehemia de Lieme.
Winst! is digitaal beschikbaar via www.awvn.nl; leden kunnen
een (gratis) gedrukt exemplaar aanvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.
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Geanimeerde netwerkborrel
na afloop van het congres.

Doordenken

Ronald de Leij is publicist.
Hij was onder meer directeur
van Akzo Nobel Nederland,
van VNO-NCW en DECP, en
strategisch adviseur van AWVN.

Grondpolitiek
Mijn ouders waren noch van adellijke
noch van agrarische afkomst en hebben nimmer een koopwoning bezeten.
Mogelijk verklaart dat mijn aanhoudende
verbazing over het feit dat iemand zich
de eigenaar van een oppervlakkig stukje
van onze planeet mag noemen. Het gaat
er daarentegen bij mij in als koek dat een
volk zich de exclusieve eigenaar van een
grondgebied noemt. Dit laatste is zelfs
een wezenlijk element van het staatsbegrip.
Hoe dan ook, op 22 maart 1977 struikelde het eerste en enige kabinet-Den Uyl
over de grondpolitiek. Men slaagde er niet
in overeenstemming te bereiken over de
vergoeding die aan agrarische grondbezitters moest worden betaald bij onteigening voor stedelijke bebouwing. Was het
kabinet-Den Uyl het ‘meest progressieve
kabinet uit de parlementaire geschiedenis’, zoals de website Parlement & Politiek
(initiatief van de Universiteit Leiden) te
kennen geeft?
Stellig was het door de coalitiegenoten
matig gedeelde kabinetstreven om te
komen tot ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’, een moedig te noemen
poging om nu eens daadwerkelijk en
veranderingsgericht aan de knoppen
van samenleving (‘Gemeinschaft’) en
maatschappij (‘Gesellschaft’) te draaien.
Er kwam echter weinig van alle plannen
terecht. Dit voorzag de andersdenkenden
jarenlang van munitie om iedereen die

van maatschappij-veranderend denken
kon worden verdacht, bij voorbaat aan te
merken als illusionist.
Samenleving en maatschappij waren
niet maakbaar, heette het in de betere
politieke kringen. En wie van de kring
afhankelijk was, zei het na. Er loopt dan
ook een rechte lijn van de val van ‘Den
Uyl’ in 1977 naar het ‘afschudden van
ideologische veren’ door premier Kok in
december 1995 en het aanmerken van
een maatschappelijke toekomstvisie ‘als
een olifant die het zicht belemmert’ zoals
premier Rutte in september 2013 deed.
Bij beide laatstgenoemden (en hun onmiddellijke voorgangers) gaat het om weinig
meer dan retorisch zand in de ogen. Dit
laat zich onweerlegbaar afleiden uit de
dramatische veranderingen die juist
door en onder latere kabinetten aan onze
samenleving zijn opgelegd. De Europese
Unie, het Schengenakkoord en a fortiori
de euro mogen in samenhang de droom
zijn van politici voor wie de piramide van
de nationale staat niet hoog genoeg gaat,
afzonderlijk en in combinatie zijn het
uitingen van een maakbaarheidsdenken
dat zijn weerga niet kent. En, naar zich
laat aanzien, ook zijn mislukking.
Ik schrijf hiervoor met nadruk onze
samenleving. Was de recente oproep van
premier Rutte om ons te spiegelen aan de
VOC-mentaliteit een oproep aan Europa?
En kan iemand mij bijvoorbeeld uitleggen

waarom we het transporteren van goederen en diensten in een ‘interne markt’
van land tot land hardnekkig als ‘export’
blijven aanduiden?
Natuurlijk, er zijn illusionisten die blijven
volhouden dat we juist nog veel verder
moeten integreren, zodat we uiteindelijk
helemaal geen geld meer aan de Grieken
hoeven lenen (om hun schulden aan ons
terug te betalen: snapt u het nog?). Simpelweg omdat Griekenland dan niet meer
bestaat, net zomin als Nederland.
Helaas getuigen de alsmaar amechtiger
oproepen van EU-commissieleden en
regeringsleiders om binnen de Europese
Unie tot een gezamenlijke aanpak van
de vluchtelingenproblematiek te komen,
juist alsmaar krachtiger van een sociaalmaatschappelijke werkelijkheid die op
lichtjaren afstand van de ‘Europese’
illusie staat.
Die werkelijkheid is onbarmhartig jegens
het ‘eigen huis’ bedreigende experimenten. De hele mensheid zal desgevraagd (en
vrijblijvend) een grenzenloze wereldgemeenschap toejuichen die borg staat voor
vrede en welvaart. Maar pogingen om
verder te komen dan betrekkelijk kleine
en gesloten gemeenschappen, ontaarden
vrijwel zeker in dictatuur of struikelen op
grondpolitiek (‘dit is ons land’). Er zit niet
voor niets een slot op elke voordeur. Ook
op de voordeuren van de ‘weldenkende’
politieke elite.

