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Verslag MVO-bijeenkomst Bunnik op 24 oktober 2011 

 

 

Op 24 oktober heeft  de Stuurgroep Bunnik Fairtrade met 

Driessenfood een bijeenkomst belegd voor het Bunnikse 

bedrijfsleven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO). 

 

Opening                                                                                                                       

Jan Baarveld (Stuurgroep Bunnik fairtrade) heet iedereen hartelijk welkom. Christiaan Driessen 

wordt bedankt voor zijn gastvrijheid en spontane medewerking aan deze bijeenkomst. Een aantal 

deelnemers heeft lekkernijen uit eigen bedrijf meegebracht die prima passen bij deze avond: 

faitrade cake en koekjes van Adriaan Vonk,  bio-streekkaas van  Jan van Manen en appelsap uit 

het Utrechts Landschap van Joris Hellevoort. 

Burgemeester Ostendorp onderstreept  het belang van deze avond.  Hij waardeert het dat dit 

initiatief zich richt op het bedrijfsleven en daarmee samenwerkingsverbanden stimuleert. Hij 

benadrukt dat de gemeente dit soort zaken niet alleen van harte ondersteunt, maar zelf ook   

speler is op dit vlak, zowel bij MVO als bij fairtrade.  

Rondleiding DriessenFood  

Bij de rondleiding door zijn bedrijf laat Christiaan Driessen zien hoe MVO in de praktijk gestalte 

krijgt. Hierbij staat centraal dat het personeel vertrouwd raakt met MVO en eraan wil meewerken. 

Daarvoor worden speciale bijeenkomsten belegd, waarbij bijvoorbeeld de film van Al Gore (over 

het belang van duurzaamheid) wordt bekeken en bediscussieerd, en worden medewerkers en 

ondernemingsraad gestimuleerd om zelf met ideeën te komen. En door het schenken van 

duurzame koffie en thee komt het personeel in aanraking met een praktisch voorbeeld van het 

duurzaamheidbeleid.                                                                                      

Op het gebied van energiebesparing heeft DriessenFood al tal van maatregelen getroffen.           

Zo wordt bijvoorbeeld op transport bespaard door  producten  uit de naaste omgeving  te 

gebruiken. Initiatieven als die van Willem en Drees (gebruik maken van streekproducten uit de 

directe buurt) worden door Christiaan van harte ondersteund.  Dit principe geldt  bijvoorbeeld ook 

voor kippen; de kwaliteitskippen uit Frankrijk worden tegenwoordig in Nederland gefokt.  

Daarnaast wordt er goed op gelet dat er van de voedselhoeveelheid zo weinig mogelijk hoeft te 

worden weggegooid, en dat er voor de producten die tegen de datum aanzitten een goede 

bestemming wordt gezocht. De cyclus van bestellen en leveren wordt zo kort mogelijk gehouden; 

dit betekent dat er vooral digitaal wordt besteld en dat daardoor de aan- en afvoer bij het bedrijf 

gestroomlijnd kan worden. Dit bevordert de veiligheid van het personeel, omdat er minder 

interacties rondom het bedrijf plaatsvinden en leidt zo ook tot minder bewakingskosten.   

Joris Hellevoort, boswachter Utrechts Landschap 

Joris is opgevoed met het besef dat de natuur een goed is dat zorgvuldig beheerd dient te worden. 

Al snel merkte hij dat in het natuurbeheer niet alles vanzelf goed gaat. Bepaalde maatregelen 

hebben goede effecten op de natuur maar andere ontwikkelingen werken juist tegen.               
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Denk bijvoorbeeld aan de Oostvaardersplassen, waar tal van vogels zijn gaan broeden maar waar 

door de begrazing door  runderen, paarden en edelherten, de flora er op achteruit ging.  Het is 

volgens Joris van groot belang dat aan volwassenen en kinderen de waarde van de natuur wordt 

overgedragen. Hier wordt samen met veel vrijwilligers  hard aan gewerkt, onder andere door 

rondleidingen (over vogels, planten, paddenstoelen), vaarten over De Kromme Rijn en bij de 

vlinder- en kruidentuin op Oostbroek.  

Bij het onderhoud aan het Utrechts landschap wordt vooral gelet op het gebruik van natuur-

vriendelijke middelen en methoden van werken. Dus liever geen gif  (wat roundup nog altijd is). 

Maar het is en blijft een zoektocht. Zo wordt bij de bestrijding van onkruid met wisselend succes 

geëxperimenteerd met methoden als borstelen en stomen ter vervanging van gif.  

Het landschap produceert zelf appelsap uit de eigen boomgaarden en biedt in het Winkeltje van 

Oostbroek wildernisvlees aan waar af en toe  runderen van het Utrechts Landschap  (Galloways   

en Schotse Hooglanders) in verwerkt worden. De productie van bos, die op grote schaal plaatsvindt 

kan ook als een milieusparende  activiteit worden aangemerkt : er wordt namelijk CO2 opgevangen 

en de verwerking van hout vindt in het eigen land plaats.  

Lieke Michiels van Kessenich van CSO, adviesbureau milieu-ruimte -water 

 

Volgen Lieke begint MVO met het stellen van vragen. Vragen over de bedrijfsvoering, de producten 

en klantwensen kunnen eenvoudig worden samengevat met de vraag  ‘Kan het beter, duurzamer 

en makkelijker ?’  Organisaties weten zelf  heel goed hoe hun bedrijf in elkaar steekt. En vanuit die  

bedrijfskennis kunnen mooie MVO ontwikkelingen ontstaan.  

 

Zo was er een Bunniks bedrijf dat CSO vroeg hoe MVO en duurzaamheid iets kon toevoegen aan  

hun bedrijfsvoering. Tijdens het gesprek bleek dat er al een hele catalogus met eco- en duurzame 

producten bestond, maar dat er door de klanten niet naar werd gevraagd.  De ondernemer zelf 

bracht deze producten evenmin onder de aandacht, omdat hij vooral de producten met de laagste 

prijs naar voren schoof. En dit ondanks het feit dat hij de eco-producten graag wilde verkopen.     

Al gauw lag er een plan om dit anders aan te pakken,  waardoor de eco-producten meer kans op 

afname zouden maken. 

 

 

Peter Engelhart,  Drukkerij Libertas 

 

Peter werd op jonge leeftijd gegrepen door het rapport van de Club van Rome, waarin grote zorg 

werd geuit over de toekomst van onze natuur en het milieu. Ondanks het feit dat verschillende 

voorspellingen niet zijn uitgekomen is daarmee de zorg om het milieu geenszins verdwenen. 

Volgens Peter is het  een kwestie van lange adem, wanneer je met kwaliteitszorg, MVO of 

duurzaamheid  aan de slag gaat. Daarom is bij Libertas bewust gekozen voor een integrale aanpak. 

 

Zo bankiert Libertas al jaren bij de Triodosbank, een bank die zoveel mogelijk duurzaam investeert. 

Het personeel wordt nauw betrokken bij het denken over een duurzame bedrijfsvoering en er is 

een speciale functionaris aangesteld die zich uitsluitend bezighoudt met kwaliteitszorg. 

 

Waar het gaat om een drukkerij is de kwaliteit van het papier van doorslaggevend belang.  

Ruim 70% van  het papier dat gebruikt wordt is heeft het FSC- of PEFC- keurmerk, in 2012 wordt 

dat 80 %. Het papier wordt liefst van zo dichtbij mogelijk gehaald (bomen uit Frankrijk) maar ook 

wordt dankbaar gebruik gemaakt van gerecycled papier omdat dat minder energie en water vraagt  

en minder CO2 uitstoot oplevert dan papier gemaakt van bomen.  Libertas reduceert maximaal de 

CO2 uitstoot maar het deel dat niet gereduceerd wordt, wordt op andere wijze gecompenseerd 

waardoor Libertas uiteindelijk CO2 neutraal produceert. Deze compensatie wordt gerealiseerd door 

op Java boeren te ondersteunen met de aanplant van bomen.  
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In het productie- en transportproces zijn verschillende maatregelen ingevoerd. Door chemieloos 

belichten wordt er per jaar 400.000 liter water bespaard. Door het gebruik van een alcoholvrije 

pers wordt er 32% minder alcohol ingekocht wat ten goede komt aan het werkmilieu van de 

drukkers. En wat het transport betreft: de auto’s hebben het A-label, er is een aardgasbus, en er 

wordt gereden op fietsen van de zaak.  

 

Het bedrijf is niet alleen gericht op zich zelf maar kijkt ook naar buiten. Zo worden er gratis 

workshops gegeven over papier en papiergebruik, worden adviezen gegeven aan het Hospice 

Kromme Rijnstreek, wordt  steun gegeven aan de Wijde Doelen (atelier voor kunstenaars met een 

verstandelijke beperking) en wordt het Utrechts Landschap gesponsored. 

 

Samenvattend 

 

Uit de inleidingen en gesprekken tijdens de bijeenkomst ontstaat het beeld dat de volgende  

elementen bepalend zijn bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

 

 zonder motivatie en inspiratie komt MVO moeilijk van de grond 

 het gaat om een activiteit waar steeds weer nieuwe impulsen aan gegeven moeten worden 

 het moet onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid 

 het raakt vrijwel alle onderdelen van de organisatie 

 het personeel moet erbij betrokken worden en de kans krijgen zelf ideeën aan te dragen 

 het bevorderen van duurzame productie is meestal het kernthema 

 MVO-bedrijven kiezen vooral leveranciers die zelf ook met MVO bezig zijn 

 Bij veel MVO-bedrijven is ondersteuning van maatschappelijke doelen onderdeel van hun 

beleid 

 

Vervolg  

 

Tijdens de gesprekken na de inleidingen ontstond het idee om het niet bij deze ene MVO-

bijeenkomst te laten. Spontaan werd door Karin Menken aangeboden om een volgende  

bijeenkomst bij Samaya  in Werkhoven te houden. 

De Stuurgroep Bunnik Faitrade is bereid de organisatie hiervan op zich te nemen. Een aantal      

van de aanwezigen heeft al toegezegd hierbij te willen helpen. Er komt dus in 2012 een vervolg. 

Jan Baarveld     

Contactpersoon MVO / Stuurgroep Bunnik fairtrade                                                                  

Arie van de Heuvelstraat 4                                                                                                   

3981 CV Bunnik                                                                                                                   

Tel:   030-656 32 49                                                                                                                            

Mail: J.Baarveld@planet.nl 
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