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Letten op duurzaamheid is een van de manieren waarop 
u invulling kunt geven aan ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’ (!"#). De aandacht daarvoor is geen moderne 
trend, maar sluit aan op langlopende mondiale vraagstukken 
rond welvaart, welzijn en milieu. Veel regelgeving en subsidies 
komen voort uit internationale verdragen waaraan de Neder-
landse regering zich heeft gecommitteerd. Bijvoorbeeld rond 
het behalen van klimaatdoelen en het verbeteren van produc-
tieprocessen. In deze bijdrage leest u meer over die brede, 
internationale context. 

Naast duurzaamheid gaat !"# over thema’s als veiligheid op 
het werk, eerlijke marketing, verantwoord inkopen, en de zorg 
voor plant en dier. In de online "$!% Kennisbank vindt u tips 
hoe u als kerkbeheerder daarmee aan de slag kunt gaan. Ook 
bieden we daar een overzicht van allerlei veelgebruikte termen 
en begrippen rond !"#.

Wat is MVO?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (!"#) houdt in 
dat u in uw bedrijfsvoering bewust rekening houdt met mens 
en milieu. Bijvoorbeeld door te letten op uw energieverbruik, 
op de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers, en op de 
inkoop van goederen en diensten. Hoewel veel informatie over 
!"# zich richt op bedrijven, is !"# bedoeld voor álle soorten 
organisaties. Van nationale overheden tot plaatselijke stich-
tingen. Elke organisatie, hoe groot of klein ook, maakt immers 
deel uit van de samenleving, en heeft invloed op natuur en 
milieu. Met !"# houdt u daar bewust rekening mee. 

Een bekende slogan uit !"# is ‘people, planet, profit’: er is ba-
lans tussen de belangen van uw eigen organisatie (profit), van 
uw medemens binnen en buiten de organisatie (people) en van 
natuur en milieu (planet). En dus ook: een balans tussen goed 
doen voor anderen en een gezond eigenbelang. 

Wat levert MVO u op?
•  Praktische handvatten om ‘iets goeds te doen’; een concrete 

invulling van uw missie/visie;
•  Een positief imago. Van kerkbeheerders wordt verwacht dat 

ze fatsoenlijk handelen; het waarmaken van verwachtingen 
draagt bij aan een positief imago;

•  Aansluiting op de grote vraag naar duurzame producten en 
diensten;

•  Het is makkelijker om media-aandacht te krijgen als u aan-
haakt op actuele maatschappelijke vraagstukken;

•  Nieuwe partners om mee samen te werken;
•  Toegang tot fondsen en subsidies;

•  Voorsorteren op wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld rond de 
energietransitie;

•  Een plezierige werkomgeving, die inspireert, en gelijkgestem-
de medewerkers aantrekt.

MVO en duurzaamheid
!"# is ingebed in het grote internationale vraagstuk rond 
‘Duurzame Ontwikkeling’: hoe kunnen we voorzien in de 
basisbehoeften van iedereen op deze wereld, zonder die van 
toekomstige generaties in gevaar te brengen? Al een halve eeuw 
lang is er – mede dankzij de Club van Rome – het besef dat er 
‘grenzen aan de groei’ zijn. Sindsdien is in vele internationale 
verdragen vastgelegd hoe we uitputting van mens, dier, natuur 
en milieu willen voorkomen. Dat kan alleen gezamenlijk, én 
als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt: overhe-
den, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele 
burgers. Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft 
u als kerkbeheerder? Hoe kunt ú bijdragen aan een duurzame 
toekomst? 

Duurzaam betekent in dit kader dan: toekomstbestendig, van-
wege de balans tussen economie, welzijn en milieu. Doordat er 
de laatste jaren in ons land veel aandacht is voor klimaatveran-
dering, verwijst ‘duurzaamheid’ ook vaak naar energiebesparing 
en het gebruik van duurzame energiebronnen.

ISO 26000
Speciaal voor maatschappelijke organisaties die met !"# willen 
werken, is er de &'# 26000. Een uitgebreide set van praktische 
richtlijnen, zowel voor grote als kleine organisaties. De kennis, 
inzichten en tips van deskundigen uit allerlei sectoren zijn 
bij elkaar gebracht, rond thema’s als veiligheid op het werk, 
het voorkomen van milieuvervuiling, eerlijke marketing, en 
betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap. Het document 
is te bestellen bij de NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands 
Normalisatie Instituut.

Hoe aan de slag met MVO?
!"# is populair. Er is een enorme keus aan onderwerpen, ac-
ties, regelingen en advies. Hoe maakt u daaruit een keus?

Ga uit van uw huidige bedrijfsvoering
Elke organisatie heeft een bedrijfsvoering; ook kleine organisa-
ties voor kerkbeheer die bestaan uit enkele vrijwilligers. Denk 
aan de inkoop van schoonmaakmiddelen, de financiële admi-
nistratie, of het verwarmen van het kerkgebouw. Het startpunt 
voor !"# is: hoe regelen we het nu, en hoe kunnen we het beter 
doen?

Kerkgebouwen staan letterlijk middenin het landschap en de 
samenleving. Dat biedt unieke aanknopingspunten voor !"#. 
Beheert u een monumentaal kerkgebouw, dan heeft u daarmee 
al een maatschappelijke opdracht: het instandhouden van iets 
dat van grote waarde is voor de samenleving.

Let op de gevolgen voor mens en milieu
Het is onmogelijk om zeker te weten met welke actie u de 
wereld echt een stap vooruit helpt. Ook instellingen die op 
thema’s zijn gespecialiseerd, kunnen niet álle gevolgen van 
een activiteit overzien. Er is wél kennis over welke activiteiten 
nadelige gevolgen hebben voor mens, dier, milieu of economie. 
Kies bijvoorbeeld geen bank die in wapenhandel belegt, en 
koop geen producten waarvan vaststaat dat ze bijdragen aan de 
vernietiging van regenwouden.

Begin nabij
Neem acties waarvan u de gevolgen zelf kunt overzien. Wat 
kunt u in eigen kring en in uw directe omgeving doen?

Maak keuzes in uw focus
Een perfecte balans tussen ‘people, planet, profit’ is er zelden. 
Wat heeft úw prioriteit? Kies bewust en koppel het aan uw mis-
sie/visie.

MVO is een leerproces
Er komen steeds nieuwe oplossingen en technieken bij. Sta 
open voor nieuwe inzichten en durf keuzes bij te stellen.

Wees transparant
Met !"# neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen 
die uw organisatie heeft op uw omgeving. Daar hoort bij dat 
u uw stakeholders helder kunt uitleggen welke keuzes u heeft 
gemaakt en waarom. Zo biedt u hen tegelijkertijd de kans om 
bij te dragen aan uw inzet.

Zoek samenwerking
!"# hoeft u niet alleen te doen. Sterker, het is juist de bedoeling 
om samen te werken, liefst met partners uit andere sectoren. 
Daarnaast zijn er allerlei instellingen, kenniscentra en bureau’s 
om u te adviseren; maak er gebruik van.

Samen beter en sterker
Met !"# kunnen verrassende samenwerkingen ontstaan, met 
onverwachte partners. Misschien zet u een actie op touw met 
een lokale boer, een stichting voor vleermuizen, of een bedrijf 
dat afvalwater recyclet.

Door aan te haken op bestaande programma’s vindt u snel ge-
lijkgestemde partners. Uw activiteiten krijgen een meerwaarde 
als ze bijdragen aan een groter geheel. En u heeft toegang tot 
kennis, advies, uitwisselingen en fondsen binnen het netwerk.

Sustainable Development Goals
Het meest verbreide programma is de Sustainable Develop-
ment Goals ('()’s) van de Verenigde Naties. Deze agenda van 
‘duurzame ontwikkelingsdoelen’, te behalen in 2030, gaan 
over armoede en ongelijkheid, energiebronnen, samenleven, 
en productie en consumptie. Veel klimaatverdragen zijn erin 
opgenomen. Ook Nederland heeft ervoor getekend om de 

doelen te behalen en stimuleert daarom dat !"#-initiatieven 
hierop aansluiten. Zo zijn er al 117 gemeenten die er officieel 
aan meedoen. Ook voor het bedrijfsleven is dit het leidende 
programma voor !"#.

Earth Charter
Het Earth Charter is een internationaal manifest dat dezelfde 
thema’s noemt als de '()’s. Het Charter stelt echter niet de 
behoeften van de mens centraal, maar respect voor het leven in 
het algemeen. Het Charter is opgesteld in consultaties met ver-
schillende wereldreligies; het biedt vooral een moreel kompas 
voor !"#.

Partners kiezen
‘Bedrijven gaan altijd voor hun eigen gewin… ambtenaren 
werken traag en volgens de regeltjes… goededoelenorganisaties 
hebben hart voor hun zaak… goede consultancy’s zijn nu een-
maal duur’. Er zijn een hoop vooroordelen in omloop. Sta open 
voor samenwerking met partners uit allerlei sectoren. Kennis, 
inzichten en vaardigheden bundelen vergroot de kans op suc-
ces en levert blijvende inspiratie op. 

Wees wel bedacht op ‘greenwashing’: organisaties die duur-
zaamheid alleen maar om marketingredenen hoog in het vaan-
del dragen. Duurzaamheid, milieu en gezondheid zijn populaire 
thema’s; er is dus geld mee te verdienen. Keurmerken bieden 
niet altijd een garantie op het vinden van een betrouwbare 
partner. Soms checkt een keurmerk bijvoorbeeld enkel of aan 
papieren voorwaarden is voldaan en niet welke resultaten zijn 
geboekt; of rekent het veel geld om getoetst te worden. 

In de module Communicatie en Stakeholders vindt u tips hoe 
u met andere betrokkenen een vruchtbare samenwerking opzet.


