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Maatschappelijke inzet

Paul Dekker begint met een overzicht van de verschil-

lende definities en omschrijvingen van de civil society

zoals die in de loop van de tijd en in verschillende sa-

menlevingen zijn ontstaan. In de Nederlandse context

wordt civil society vooral ingevuld als verbanden van

zich vrijwillig engagerende burgers. Verbanden, die

aan de ene kant bedreigd worden door een oprukken-

de markt en commercialisering, en aan de andere kant

door een bemoeizuchtige staat die de spontane initia-

tieven van burgers voortdurend probeert in te kapse-

len. Paul Dekker constateert echter ook dat de tegen-

stelling tussen markt en civil society enigszins aan het

vervagen is. Ondernemerschap, met bijbehorende

waarden als innovatief, klantgericht en bedrijfsmatig,

wordt ook steeds vaker binnen maatschappelijke orga-

nisaties de norm. Daarnaast komen er steeds meer

hybride organisaties waarin naast commerciële ook

non-profitactiviteiten plaatsvinden. Zo ontwikkelen

maatschappelijke organisaties als onderwijsinstellin-

gen en woningcorporaties bijvoorbeeld marktactivitei-

ten en starten commerciële verzekeraars maatschappe-

lijke activiteiten waarvan van tevoren vast staat dat ze

geen winst zullen opleveren. 

Dekker eindigt zijn bijdrage met enige kritische kantte-

keningen. De maatschappelijke inzet van het bedrijfs-

leven heeft een te vrijblijvend karakter. Mooie maat-

schappelijke projecten gaan regelmatig gepaard (soms

zelfs binnen hetzelfde bedrijf) met verzet tegen nieuwe

regels en belastingen om bijvoorbeeld het milieu te be-

schermen. Er blijft volgens hem dan ook behoefte aan

een onafhankelijke civil society, bestaande uit vrijwil-

lige associaties waarin zakelijke waarden niet altijd de

boventoon voeren, en van waaruit onafhankelijke kri-

tiek op bedrijven geleverd kan worden.

Samenwerking met bedrijven

In hoofdstuk 3 gaat Henk Kinds na in hoeverre het be-

drijfsleven welkom is binnen de civil society. Mede ge-

baseerd op zijn eigen ervaringen, zet hij vraagtekens

bij enkele algemeen aanvaarde vooronderstellingen.

Non-profitorganisaties blijken niet vanzelfsprekend op
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De laatste jaren zijn nieuwe samenwerkingsvormen

tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke

organisaties ontstaan. Naast de traditionele vormen

van sponsoring, steunen bedrijven maatschappelijke

organisaties steeds vaker met deskundigheid,

faciliteiten, het gebruik van netwerken of de inzet van

werknemers. De naam van dit fenomeen verandert om

de haverklap: van maatschappelijk ondernemen via

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), en

maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) naar

duurzaam ondernemen. Het roept de vraag op in

hoeverre er sprake is van een substantiële trend of van

een voorbijgaande rage. Ontstaan er blijvende

partnerschappen of is er slechts sprake van

opportunistische coalities tussen bedrijven die

imagoverbetering nastreven en non-profits op zoek

naar extra geld? Een aantal wetenschappers gaat op

deze en andere vragen rondom mvo in.
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zoek te zijn naar samenwerking met bedrijven en deze

laatsten worden slechts mondjesmaat toegelaten tot

het domein van de civil society. Overigens blijken er

daarin wel verschillen te bestaan tussen maatschappe-

lijke organisaties waarin beroepskrachten domineren

en organisaties die voornamelijk met vrijwilligers wer-

ken. De ‘echte’ vrijwilligersorganisaties blijken meer

open te staan voor samenwerking. 

Een van de succesvolste instrumenten om samenwer-

king te genereren, is, volgens Kinds, de beursvloer. Op

een beursvloer komen lokale bedrijven en vrijwilli-

gersorganisaties samen om via een vorm van speedda-

ten vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er worden

er jaarlijks steeds meer gehouden. Kinds juicht deze

ontwikkeling toe. Naast de concrete resultaten die er

via zogenaamde matches worden behaald, ziet hij een

beursvloer als een ‘katalysator voor het leren samen-

werken’.

Werknemersvrijwilligerswerk

Lucas Meijs concentreert zich in hoofdstuk 4 op het

werknemersvrijwilligerswerk. Dit is al vaak onder-

zocht, waarbij meestal klakkeloos werd aangenomen

dat de (vrijwilligers)organisaties blij waren met de

hulp die ze kregen. In de praktijk blijkt echter dat vrij-

willigersorganisaties lang niet altijd zitten te wachten

op werknemers die in het kader van teambuilding een

dagje komen klussen. Dergelijke hulp vergt ook de in-

zet van eigen vrijwilligers. De hoofdzaak is echter dat

een dusdanig aanbod vaak niet voorziet in de meest ur-

gente behoeften van de vrijwilligersorganisatie. 

Desondanks ziet Meijs wel degelijk voordelige effecten

voor het vrijwilligerswerk. Door werknemersvrijwilli-

gerswerk zal de omvang van het vrijwilligerswerk toe-

nemen; meer mensen zullen via hun bedrijf zich direct

als vrijwilliger gaan inzetten. Daarnaast zal de betrok-

kenheid van bedrijven tot een verbetering van het wei-

nig dynamische imago van vrijwilligerswerk leiden.

En ten slotte kan de werkvloer een nieuwe vindplaats

worden van potentiële vrijwilligers. Het persoonlijk

aan mensen vragen om zich als vrijwilliger in te zetten,

is de meest effectieve wervingsmethode. De plaatsen

waar dit vroeger gebeurde, zoals school- en kerkplein,

nemen in betekenis af. De koffieautomaat kan mis-

schien de functie van deze traditionele plekken over-

nemen. 

Om positieve effecten voor vrijwilligerswerk te gene-

reren, moet de inrichting van het werknemersvrijwilli-

gerswerkprogramma wel aan een aantal voorwaarden

voldoen. Van belang is in de eerste plaats de betrok-

kenheid van het bedrijf. Betrokkenheid vertaalt zich in

de mate waarin het bedrijf haar werknemers tijd geeft

voor vrijwilligerswerk en de kwaliteit en kwantiteit

van de door haar geïnvesteerde middelen. Wanneer

een bedrijf geen werktijd beschikbaar stelt en zich ver-

der beperkt tot mededelingen over het vrijwilligers-

werk op prikborden en intranet, zullen de positieve ef-

fecten gering zijn. 

In hun ondersteuningsprogramma’s beperken bedrij-

ven zich vaak tot bepaalde populaire thema’s en activi-

teiten; kinderen, jeugd en veelvoorkomende ziektes

doen het altijd goed. Niet alleen worden daardoor be-

paalde civil-societyorganisaties bij voorbaat al uitgeslo-

ten, het overbevissen van dergelijke populaire ‘vijvers’

kan ook leiden tot concurrentie tussen bestaand vrij-

willigerswerk en werknemersvrijwilligerswerkpro-

gramma’s.  

Uiteindelijk, concludeert Meijs, werkt werknemers-

vrijwilligerswerk het best als het als een middelenuit-

ruil-partnerschap wordt opgezet. Het bedrijf investeert

de tijd van de medewerkers. De vrijwilligersorganisa-

tie stelt daar trainingsfaciliteiten en voldoening schen-

kende werkzaamheden tegenover. Het bedrijf krijgt er

tevreden medewerkers voor terug. De vrijwilligersor-

ganisatie kan meer, betere en andere diensten leveren.

Zo levert samenwerking voor beide partijen daadwer-

kelijk een win-win situatie op.

Toekomstverwachtingen

Theo Schuyt en May-May Meijer gaan in hoofdstuk 5

in op de beweegredenen van bedrijven. Waarom doen

ze aan mvo en/of waarom kunnen ze zich er niet aan

onttrekken? Ook constateren ze dat, wat het onder-

zoek over mvo betreft, er sprake is van een bias. Spon-

soring door bedrijven krijgt ruimschoots aandacht. Dat

geldt veel minder voor andere aspecten van mvo.

In de daarop volgende hoofdstukken presenteren Pa-

trick Vermeulen, Helen van den Heuvel en Thijs Tim-

mer een onderzoek naar het functioneren en de strate-

gieën van partnerschappen voor duurzame ontwikke-

ling in Noord-Brabant. Johan van Workum behandelt

de dilemma’s die optreden in de relatie tussen organi-

saties voor ontwikkelingssamenwerking en bedrijven.

En Paul van Seters schetst ten slotte een toekomstper-

spectief, waarbij hij een drietal moderne voorbeelden

van samenwerkingsvormen nader uitwerkt. 

Onder de titel ‘Vraag bedrijven niet de wereld te red-
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den’ gaat Marleen Janssen op zoek naar de grenzen van

maatschappelijke betrokkenheid. Zij stelt dat bedrij-

ven inderdaad heel opportunistisch met mvo kunnen

omgaan. Maar uiteindelijk zullen zij bij hun strategi-

sche keuzes over nieuwe producten en markten reke-

ning moeten houden met de veranderende wensen van

de samenleving ten aanzien van bijvoorbeeld milieu en

mensenrechten. Anders zullen zij uiteindelijk niet

overleven.

Overigens wijst Janssen overheden en consumenten

als de grootste mvo-achterblijvers aan. De overheid

kan veeleisender inkopen en de consument moet min-

der gemakzuchtig en hebberig worden. Maatschappe-

lijke organisaties zouden dan ook meer moeten streven

naar gedragsveranderingen bij consumenten & overhe-

den.

Met zijn verschillende bijdragen van verschillende au-

teurs is Bedrijfsleven & civil society zowel interessant

voor (relatieve) leken op mvo-gebied als voor deskun-

digen en onderzoekers. Het biedt in ruime mate inte-

ressante discussiepunten, nieuwe invalshoeken en

aanknopingspunten voor verder onderzoek. Met intri-

gerende vragen prikkelt het de nieuwsgierigheid en sti-

muleert tot verder nadenken over een boeiend maat-

schappelijk fenomeen, waarvan op dit moment nog

niet duidelijk is in welke richting het zich verder zal

ontwikkelen.
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