
 
 
 
MVO bij een teruglopende economie 
 
De teruglopende economie leidt inmiddels tot vraaguitval, minder opdrachten en minder 
omzet. Dit betekent dat steeds meer bedrijven te maken krijgen met overcapaciteit. Nu al 
hoor je dit soort berichten van productiebedrijven, makelaars, banken, de transportsector, 
autoverkopers, de horeca en winkels. Niet altijd kan die overcapaciteit meteen goed worden 
benut of afgebouwd. Bovendien is het de vraag hoe lang dit gaat duren. 
 
Een aantal bedrijven grijpt naar het instrument van arbeidstijdverkorting en vraagt daarvoor 
aan de overheid om steun. Niet alle bedrijven komen hiervoor in aanmerking. 
 
In alle gevallen is het verstandig ook met MVO ogen naar deze situatie te kijken. 
Personeel waarvoor tijdelijk geen werk is, kan uitstekend worden ingezet voor zowel sociale 
als duurzaamheiddoelen. Zo kunnen deze medewerkers de vrijgekomen tijd o.a. besteden 
aan het bedenken en uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen in het bedrijf. Recent 
onderzoek van EIM toont aan dat heel veel ondernemers in het MKB hier tot nu toe nog 
weinig aandacht aan besteden. 
 
Een andere mogelijkheid is om medewerkers actief te laten nadenken over andere MVO 
voorstellen die het bedrijf voordeel brengen, zoals afvalbeperking, duurzaam inkopen of 
nieuwe duurzame producten. Ook kunnen medewerkers de vrijgekomen tijd benutten voor 
extra vrijwilligerswerk in de tijd van de baas, bijvoorbeeld voor de sportvereniging, in het 
jeugdwerk of in de zorg. Hier zijn nog vele goede daden te verrichten. 
 
Al dit soort maatregelen komen zowel de samenleving als het bedrijf ten goede. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat steeds meer medewerkers zich vanuit het bedrijf graag voor dit soort 
zaken inzetten. Zo nodig kan de overheid hierbij nog een handje helpen door aan het 
verkrijgen van steun voor arbeidstijdverkorting de voorwaarde te verbinden dat het bedrijf de 
vrijgekomen tijd niet alleen voor scholing, maar ook voor dit soort doelen kan aanwenden.  
 
Aldus biedt de recessie een goede kans op een duurzamere en socialere wereld. En de 
relaties tussen het bedrijf, zijn klanten, de arbeidsmarkt en de samenleving worden er 
absoluut beter door. En dat is weer goed voor het imago en de toekomstige omzet. Zo maakt 
men van de nood een deugd. Of zoals Cruijff ooit zei: elk nadeel heeft een voordeel.  
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