GREENS INTERNATIONAL

Wegwijzer in
duurzaamheid
Yvon van der Voort, eigenaresse van Greens International uit Meerkerk, verzorgt en begeleidt sinds 1999 bedrijven en projecten op het
gebied van milieu, arbo en kwaliteit en allerlei andere aspecten die
deel uitmaken van duurzaam ondernemen. ‘Wanneer je nu niets met
MVO doet, mis je de boot.’

Volgens Yvon van der Voort is het maatschappelijk rendement van het ondernemerschap steeds
meer bepalend voor succes. “Door maatschappelijk verantwoord bezig te zijn heb je een sterkere concurrentiepositie. Bovendien is het goed
voor je imago, levert het kostenbesparingen op
en verhoogt het de werknemerstevredenheid.”
Bedrijven kunnen niet meer om duurzaam ondernemen heen, verklaart ze. “Per 2015 moeten
bijvoorbeeld alle overheden voor 100 procent
duurzaam inkopen. Hierdoor worden er ook bepaalde eisen gesteld aan de leveranciers. Op deze manier verspreid het duurzaam ondernemen
zich als een olievlek. Wanneer je nu niets met
MVO doet, mis je de boot.”

ties versterken. Greens International helpt bij het
uitdragen van de boodschap van het bedrijf en
helpt bij het opstellen van een MVO-brochure,
duurzaamheidsverslag of eventueel teksten voor
de website of offertes.”

Managementsystemen
Veel organisaties hebben behoefte aan overzicht
en structuur bij het invulling geven aan duurzaamheid of een van de deelonderwerpen. Van
belang hierbij is dat de ambitie en uitvoering
aansluit op het niveau van de organisatie, zoals
de ambities, de producten of de doelgroep. Normen die structuur bieden zijn bijvoorbeeld ISO
9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS

18001 (arbo) of de ISO 26000 (duurzaamheid).
De normen helpen bij het opzetten van een managementsysteem waarmee verankering in de
organisatie wordt gerealiseerd. De kunst is de
norm(en) zoveel mogelijk te integreren in de dagelijkse routine, of in het bestaande managementsysteem. “Ik wil mensen niet het gevoel geven dat ze iets extra’s moeten doen. Het doel is
het op zo’n manier eigen te maken dat het als
het ware vanzelf gaat en geen of beperkte extra
moeite kost.” Om dit te bewerkstelligen heeft ze
onder andere speciale trainingen opgezet. “Hierin worden mensen uitgedaagd om bewuster naar
hun eigen processen te kijken.”
Een aparte poot binnen Greens International is
project- en interimmanagement. “Dit is met name bedoeld voor de meer complexe projecten”,
vertelt ze. “Maar ook voor korte vraagstukken
over bijvoorbeeld milieu, arbo, veiligheid of
kwaliteit kunnen bedrijven bij mij terecht.”
Voor wat voor een soort begeleiding een bedrijf
ook kiest, Yvon van der Voort leert de ondernemer het uiteindelijk zelf te doen. “Als adviseur
moet je jezelf misbaar durven maken. Wanneer
mijn hulp niet langer nodig is, ben ik tevreden.”
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Transparantie
Voor wie zich gaat verdiepen in maatschappelijk
verantwoord ondernemen is de kans groot dat
hij of zij door de bomen het bos niet meer ziet.
De veelheid aan verschillende regels en normen,
maar ook de explosieve groei van certificaten en
keurmerken, creëren voor de ondernemer vaak
een drempel om met MVO van start te gaan.
Yvon van der Voort maakt de ondernemer graag
wegwijs. “Regelmatig blijkt dat bedrijven al behoorlijk veel doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk is om dit zichtbaar naar de buitenwereld toe te maken.
Transparantie is doorslaggevend voor diverse
partijen, zoals klanten en medewerkers, maar
ook voor financiers, leveranciers en andere stakeholders. Openheid over de duurzaamheidsaspecten van het beleid van een bedrijf, gericht
op people, planet, profit oftewel de economische
prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden, kan rela-
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