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Alleen met hulp van multinationals kan de 
economie duurzaam groeien, vindt Jan Peter 
Balkenende. Tegenwoordig is de oud-premier 
het gezicht van een coalitie waarmee acht 
van de grootste Nederlandse bedrijven zich 
ontpoppen als wereldverbeteraars. 'Er is 
geen alternatief.' 
 
BART VAN ZOELEN 
 
Wat is dat toch met politici? Een vragensteller 
uit de zojuist door Jan Peter Balkenende 
ongedacht gepassioneerd toegesproken zaal, 
kan er niet over uit. Kijk naar Bill Clinton, naar 
Al Gore, nu weer Balkenende; waarom maken 
ze zich pas hard voor 
ontwikkelingssamenwerking of het milieu ná 
hun vertrek uit de politiek? 
 
Balkenende, minister-president van 2002 tot 
2010, sprak gisteren voor een volle zaal aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn 
toespraak voor de Society for International 
Development sprak hij honderduit en vol vuur. 
"De tijd dringt," zo verklaarde hij zijn 
belangstelling voor duurzaamheid. In 2050 
moet de aarde negen miljard mensen voeden. 
Als die er dan het consumptiepatroon op na 
houden van de Amerikanen anno nu, hebben 
we wel vijf of zes aardbollen nodig. 
 
De oud-premier is tegenwoordig partner bij 
financiële dienstverlener Ernst & Young. Ook 
is hij voorzitter van de Dutch Sustainable 
Growth Coalition, waarin acht Nederlandse 
multinationals - Philips, Shell, 
FrieslandCampina, Unilever, KLM, DSM, 
AkzoNobel en Heineken - elkaar en andere 
bedrijven opjagen om duurzaamheid leidend 
te laten zijn in alle onderdelen van hun 
productieproces. "Er is een ethische noodzaak 
om het over een andere boeg te gooien," hield 
Balkenende zijn gehoor voor. "Maar het is 
tegelijk een manier om zaken te doen." 
 

Het is een manier van denken die nauw 
aansluit bij het gedachtegoed van de politicus 
die Balkenende was - van normen en 
waarden, eigen verantwoordelijkheid en een 
overheid die haar plaats kent. Want de 
overheid kan het niet alleen, als het gaat om 
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering en de ongelijke 
welvaartsverdeling in de wereld. Die 
vraagstukken zijn simpelweg te groot. "De tijd 
van kijken naar de overheid is voorbij. Private 
partijen móeten hun verantwoordelijkheid 
nemen," vindt Balkenende. "Er is geen 
alternatief." 
 
Uw geloof in de bereidheid van multinationals 
om te werken aan een betere wereld zal in de 
publieke opinie toch argwaan wekken ... 
 
"Bedrijven zullen de feiten laten spreken. Het 
gaat ze om meer dan een goed verhaal 
vertellen. Ze presenteren afrekenbare doelen. 
Heel 
concreet: Wat doe je precies aan CO2-reductie 
of energie-efficiëntie?   
Welke sociale projecten begin je in 
ontwikkelingslanden? Ze maken het 
meetbaar, dat is het mooie aan deze tijd. Als 
bedrijven hun idealen laten zien en laten zien 
wat dat betekent, is er enorme winst te 
boeken, ook in het vertrouwen bij de 
mensen." 
 
Dat is wel heel idealistisch. Wie zegt dat 
bedrijven zich daaraan houden? 
 
"Bedrijven hebben zelf de 
verantwoordelijkheid om integer en 
transparant te zijn. En van consumenten mag 
je óók een kritische houding verwachten. Ze 
spreken via sociale media hun 
verontwaardiging uit over kinderarbeid, en 
terecht. Dat besef neemt al toe onder 
consumenten. Ook als het gaat om obesitas en 
kwaliteit van voeding wordt dat steeds beter." 
 



Maar waarom zouden bedrijven zich daar om 
bekommeren? Vanuit de zaal werden al 
vraagtekens geplaatst bij het optreden van 
Shell in Nigeria. 
 
"Ik wil niet ingaan op Shell, maar in het 
verleden zag je wel dat mensen zeiden: ik ga 
hier geen producten afnemen of ik tank daar 
niet.   
Dat kan een consument doen. Die kan 
kritische vragen stellen, via sociale media 
aangeven wat hij ervan vindt. Bedrijven zijn 
daar zeer mee bezig: wat is het profiel van de 
onderneming? Wat wordt er over ons gezegd? 
Je ziet een veranderende werkelijkheid, heel 
interessant." 
 
Maar bedrijven willen toch vooral winst 
maken? 
 
"De tijden veranderen. In het verleden werd 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
gezien als iets extra's. Als de economie 
slechter ging, viel ook meteen de aandacht 
weg. Maar nu gebeurt het omgekeerde. Juist 
door te kiezen voor duurzaamheid blijken 
bedrijven beter te renderen. Er komt steeds 
meer bewijs dat duurzaamheid loont.   
Zuid-Korea verbindt duurzaamheid met 
innovatie en een sterk economisch profiel. 
Duurzaamheid wordt een drijvende kracht 
achter nieuwe bedrijvigheid. Ik voorspel u: de 
ondernemers die creatief omgaan met 
duurzaamheid en komen met nieuwe 
producten en diensten die daaraan 
beantwoorden, worden de winnaars van 
morgen." 
 
Maar hun aandeelhouders zitten hen achter 
de broek: die willen snel winst zien. 
 
"Ook dat zie je wel veranderen. De Verenigde 
Naties hebben principes opgesteld voor 
duurzaam investeren, dat raakt de 
aandeelhouders ook.   
Bedrijven gaan zich afvragen: wat voor 
aandeelhouders willen we eigenlijk? 
Investeerders die alleen gaan voor de korte 
termijn, het snelle geld? We hebben ons in het 
verleden ook wel blind gestaard op 
aandeelhouderswaarde en het korte termijn 
resultaat. Nu kijken we ook naar de omgeving, 

de werknemers, de bijdrage aan 
internationale vraagstukken en de lange 
termijn. Het gaat niet allemaal even hard, 
hoor. Maar dit is wel de richting die we 
inslaan." 
 
In de Dutch Sustainable Growth Coalition bindt 
u acht van de grootste Nederlandse bedrijven; 
gelooft u dat ze oprecht zijn over 
duurzaamheid? 
 
"Unilevertopman Paul Polman en Feike 
Sijbesma van DSM hebben met eigen ogen de 
armoede in Afrika gezien. Die weten heel goed 
dat een onderneming als Unilever moet 
bijdragen aan het voeden van mensen op een 
duurzame manier. Hun strategie komt van 
binnenuit en is volledig geïntegreerd in het 
bedrijf. DSM krijgt prijzen van de VN voor zijn 
bijdrage aan het World Food Program, Air 
France-KLM scoort van alle 
vliegmaatschappijen het hoogst in de 
Sustainability Index van Dow Jones, onder 
meer door hun inzet op biobrandstoffen. Deze 
bedrijven hebben hier ervaring mee en willen 
dat uitrollen naar kleinere ondernemingen. En 
ze willen Nederland op de kaart zetten. Het is 
een manier van denken." 
 
Het kan een sterk staaltje pr zijn. Ze kunnen 
goede sier maken met iemand als u. 
 
"Als bedrijven doen aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vanwege hun 
reputatie wordt het niks. Het gaat pas echt 
lopen als je het meent en bereid bent 
concrete doelen op te stellen voor klimaat en 
energie, hoe ga je met mensen om, eigen 
werknemers en klanten? Het gaat om veel 
meer dan hun reputatie. Het gaat om 
integriteit, geloofwaardigheid, transparantie." 
 
Zo bevlogen als u nu spreekt heb ik u in jaren 
niet gehoord! 
 
"Het is heel fascinerend. Ik ben mijn hele 
leven al bezig met de 
vraag: hoe moet de maatschappij 
georganiseerd zijn, hoe krijg je een goede 
balans tussen wat de overheid kan en juist 
niet moet doen? Toen ik studeerde in de jaren 
zeventig was het heel makkelijk: alles was een 



zaak voor de overheid en bedrijven gaan voor 
winst, binnen de grenzen die de staat stelt. Nu 
hebben we een totaal ander beeld van de rol 
van de onderneming. Die worden echt 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid 
voor de maatschappij. Dit is een tijd van 
vernieuwing! Ik zie die passie ook bij jongeren. 
Die zeggen:   
natuurlijk wil ik carrière maken, maar dan wel 
bij een bedrijf dat maatschappelijk 
verantwoord optreedt. Dat soort signalen zijn 
steengoed." 
 
In de zaal kreeg u het al te horen: politici laten 
hun hart pas spreken over duurzaamheid na 
hun aftreden. Had u niet meer kunnen doen 
toen u nog in het Torentje zat? 
 
"Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. 
We hebben VN-secretaris generaal Ban Ki-
Moon gesteund bij de Millennium 
Development Goals en geïnvesteerd in het 
onderwijs in ontwikkelingslanden. De 
klimaattop in Kopenhagen was een 
teleurstelling. Ik had graag gezien dat we als 
internationale gemeenschap meer voor elkaar 
hadden gekregen." 
 
U verlangt nog niet terug naar het Binnenhof? 
 
"Nu heb ik een andere rol. Ik heb een 
geweldige tijd gehad als premier en daar kijk 
ik met veel voldoening op terug. Ik zit nu in 
een nieuwe fase van mijn leven. En dat doe ik 
met heel veel plezier. 
 
 


