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MENS EN MENING

Ve r s c h i l i n M VO t u s s e n g ro t e e n k l e i n e
bedrijven

Kennisbronnen voor agrarische
sector gebundeld op website

Grote bedrijven hebben vaak meer tijd en middelen om MVO op te starten dan een kleine onderneming. Dat resulteert soms in een eigen MVO-coördinator. Deze bedrijven organiseren vaak
ook veel PR om hun MVO-activiteit heen.
Bij MKB-bedrijven is de stap om aan MVO te gaan doen vaak groter. Als deze bedrijven het willen,
moeten ze tijd vrijmaken om zich erin te verdiepen, wellicht moeten ze kennis van buiten aantrekken en natuurlijk zijn er de investeringskosten. Bij kleine ondernemers die aan MVO doen,
is het veelal de ondernemer zelf die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt.
In die gevallen is MVO vaak sneller en effectiever opgezet dan bij grote bedrijven.

Voor de pluimveehouders die onder Kemper
Hoenders produceren zijn de kosten voor MVO
vier keer zo hoog als voor een gangbare vleeskippenhouder. Kemper rekent voor: “Ten eerste
houdt een reguliere pluimveehouder 23 dieren
op een vierkante meter, een biologische houder
mag er op die oppervlakte maar 10 houden. Dan
verblijven de kippen ook nog eens bijna dubbel
zo lang op het bedrijf, 81 dagen tegen 42 dagen
op een regulier bedrijf.”
Voor Holterman is de geldelijke investering in
MVO geen grote geweest. “Als je een contract
afsluit voor 5 jaar, betalen sponsoren van de
Stichting Varkens in Zicht de bruto bouwkosten
van je zichtruimte. Wel moet je elke dag open
zijn en moet je bedrijf er netjes uitzien.”
Baten niet altijd in geld uit te drukken
MVO moet dus ook geld opleveren. De hoogte
van deze opbrengst varieert per bedrijf en per

MVO-activiteit. Als je een energiebesparende
machine hebt geïnstalleerd zoals DOC, is direct
te zien hoeveel kosten je bespaart.
Maar niet altijd is de terugverdienste grijpbaar.
De eventuele opbrengsten van de zichtstal van
Holterman zijn niet in geld uit te drukken.
“Voor het geld hoef ik geen zichtstal te houden,”
aldus Holterman, “maar het geeft wel voldoening als ik in het gastenboek lees dat mensen
erachter zijn gekomen dat varkens op een nette
manier gehouden worden. Het is goed dat daarover gepraat wordt.”
Ook kunnen de opbrengsten een combinatie van
geld en andere factoren zijn. De diervriendelijke
houderij van Kemper Hoenders levert direct
meer geld op bij de verkoop van het vlees, maar
omdat er minder dieren gehouden worden is
er minder mest, maar ook minder werk.
“Dit samen maakt het wel waard om deze
manier van MVO toe te passen,” aldus Kemper.
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Voor de agrarische sector is veel kennis beschikbaar, maar deze wordt onvoldoende toegepast. Een van de
redenen hiervoor is dat agrarische ondernemers de informatie niet kunnen vinden. Daarom heeft de Animal
Sciences Group van Wageningen UR (ASG), in opdracht van het ministerie van LNV, een overzicht gemaakt
van Nederlandse websites waarop alle informatie en praktijkkennis is na te slaan.
ir. Marcia Stienezen
(ASG – Animal Sciences Group van Wageningen
Universiteit & Researchcentrum, Lelystad)

B O U W M ATE R I A LE N
Ook in het gebruik van bouwmaterialen is
een maatschappelijk verantwoorde keuze
te maken. Hier een tapijt van gerecyclede
vloerbedekking en pilaren van sloopbeton.
Foto: Geesje Rotgers

V

an agrarische ondernemers
wordt steeds meer verwacht.
Ook dat zij zélf op zoek gaan
naar de kennis die ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.
Uit onderzoek is gebleken dat veel kennis wel
beschikbaar is, maar dat de ondernemers die
niet vinden. Dat kan verschillende oorzaken
hebben, bijvoorbeeld: men is zich er niet van
bewust dat de kennis beschikbaar is, men weet
niet waar te zoeken (Google-chaos) naar de
kennis en het zoeken kost teveel tijd waardoor
men afhaakt. Ondernemers hebben behoefte
aan een praktisch en gebruiksvriendelijk overzicht van kennisbronnen.

Kennisbronnen per sector
ASG heeft voor elke sector een overzicht
gemaakt van de belangrijkste kennisbronnen

die informatie geven voor de bedrijfsvoering.
Via internet kan dit overzicht worden bekeken.
Het overzicht biedt ook alle links naar de websites van de kennisbronnen. Het betreffen in
dit geval links naar kennisinstellingen, praktijkcentra, ministeries, provincies, belangenorganisaties, productschappen, vakbladen, onderwijsinstellingen, projecten, enzovoort. Bij elke link
wordt aangegeven welke informatie op de site
gevonden kan worden.
De informatie die op de websites te vinden is, is
zeer divers. Het betreft zowel vaktechnische als
ervaringsinformatie. Zo zijn bijvoorbeeld op de
website www.verantwoordeveehouderij.nl de resultaten en ervaringen van agrarische ondernemers
die in netwerken samenwerken te vinden. En
op de website www.asg.wur.nl staan onderzoeksrapporten en handboeken.

GEERT HARTLIEF
VAN DOC K A A S
"Voor DOC is maatschappelijk
verantwoord ondernemen kosten
drukken en het milieu sparen.”
Foto: Geesje Rotgers
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KENNIS ONLINE
Het overzicht met informatiebronnen
voor de agrarische sector is te vinden
op http://www.kennisonline.wur.nl/
BO/BO-07/001/4/producten.htm.
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