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Meer gebruik van openbaar vervoer in plaats van de auto, materialen inkopen met een milieukeurmerk,
je vrijwillig inzetten voor de maatschappij, in al deze kleine dingen kunnen zelfstandigen zonder
personeel groot zijn. Nederland telt naar schatting ruim 500 duizend zzp’ers en het worden er een
miljoen. De wereld van duurzaam ondernemen biedt de starters zelf ook nieuwe marktkansen. De
lekkerste wijn uit Nederland is biologisch en wordt door een zzp’er verbouwd en gebotteld.
zp’ers lijken soms op een eiland te werken. Ze zetten hun eigen kopje koffie,
nemen zelf de telefoon aan en ordenen
hun eigen archief. Maar zonder dat we het
weten gaat er een wereld van MVO schuil achter die talloze kleine bureautjes en onderneminkjes. Velen zijn bovendien georganiseerd.
FNV Zelfstandigen bijvoorbeeld helpt zijn
leden met stappen richting MVO.
Het werk van adviseur Marian Geling uit Apeldoorn richt zich vooral op sociaal-maatschappelijke aspecten. Sinds 2000 werkt ze als adviseur op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Ze begeleidt projecten met een sociaalondernemende insteek. Daarvoor was ze tien
jaar actief als directeur bij verschillende organisaties. “Creatieve oplossingen verzinnen is
kern en kracht van mijn bedrijf. Ik wilde mijn
privéleven combineren met mijn werk. Ik heb
het altijd erg belangrijk gevonden dat iedereen
kan participeren in activiteiten en niemand
wordt buitengesloten om wat voor reden dan
ook.” Geling heeft een breed scala aan
opdrachtgevers uit de sociale sector, maar ook
gemeenten, lokale welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrales en koepelorganisaties
behoren tot haar klantenkring.
Naast de betaalde opdrachten werkt
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ze als vrijwilliger in veel verschillende activiteiten. “Je hoeft niet altijd geld te verdienen”,
zegt ze. “Ik heb bijvoorbeeld gepensioneerden
die jarenlang leidinggevende functies hebben
bekleed in het bedrijfsleven bereid gevonden
om op vrijwillige basis als adviseur aan de slag
te gaan bij maatschappelijke organisaties.”
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
betekent voor Geling samenwerken en vooral
iets doen voor de zwakke groepen in de samenleving. “Ik vind het ontzettend leuk om samen
te werken met andere zelfstandigen. Gezamenlijk bereik je veel meer dan alleen, daarom
ga ik bij de ontwikkeling en uitvoering van
mijn projecten altijd op zoek naar partijen om mee samen te werken. Ik heb
bijvoorbeeld samen met acht
andere Apeldoornse zzp’ers
vormgegeven aan de eerste ontmoetingsdagen tussen verstandelijk
gehan-

dicapten en mensen zonder beperkingen.”
Deze tweedaagse hebben ze Prokkel genoemd,
die jaarlijks terugkeert. Een aantal zorgorganisaties wilde meer aandacht voor
maatschappelijke participatie en
integratie van mensen met
een verstandelijke beperking. Geling pakte
dat op. “Het zijn
prikkelende
ont-

moetingen.”
Inmiddels heeft
Geling het concept
landelijk uitgezet. “Overal
in het land zijn brainstormbijeenkomsten voor zzp’ers georganiseerd en er zijn nu meer dan twintig lokale Prokkel-netwerken actief. Met
elkaar organiseren ze activiteiten voor mensen
met en zonder verstandelijke beperking. En
dat allemaal op vrijwillige basis.”
Ook Geling doet de lokale Prokkel-activiteiten
op vrijwillige basis. “Het landelijk projectleiderschap is wel een betaalde opdracht. Ik vind
het erg leuk samen te werken met zelfstandig
ondernemers, vooral omdat ze vaak uit andere
branches komen. Dat verbreedt mijn horizon
en het is erg gezellig. Zelfstandigen die meer
aandacht aan MVO te besteden vind ik uitstekend. Zzp’ers vormen gezamenlijk een grote
groep, die veel voor de people-kant van MVO
kan betekenen.”
Binnen haar eigen kleine onderneming houdt
ze ook rekening met het milieu. Zo gebruikt ze
groene energie, zet ze haar computer uit als ze
‘m niet gebruikt en gaat ze spaarzaam om met
papier.

Het kleine detail
Voor wijngaard El Placer is MVO een vanzelfsprekendheid. LidwienVos de Wael heeft met
haar man sinds 2000 deze biologische wijngaard in Lelystad. Het Spaanse El placer betekent
‘plezier’. “We kijken naar verschillende mogelijkheden, wegen deze met elkaar af en maken
vervolgens een bewuste keuze. Zo gebruiken
wij in onze wijngaard geen chemische bestrijdingsmiddelen. Tegen schadelijke schimmels
spuiten we compostthee op de bodem en de
planten. Onze wijngaard is SKAL-gecertificeerd. Dit is een certificaat voor biologische
productie.”
Ze letten ook op het kleine detail. Vos de Wael:
“Onze klanten komen uit de omgeving van
Lelystad. Ze hoeven geen grote afstanden af te
leggen, anders zou het schadelijk zijn voor het
milieu.” Ze verkopen niet alleen de biologische

wijn, ook geven ze informatie over de productie. “Mensen vinden het belangrijk om te
horen hoe wij wijn maken en hoe we verantwoord en duurzaam omgaan met restafval.”
Behalve de flessen is alles duurzaam en herbruikbaar in de wijngaard van Vos de Wael.
“Het goed schoonmaken van flessen kan je
eigenlijk alleen maar uitbesteden en is een erg
kostbare en energievretende operatie. De flessen worden dus helaas niet hergebruikt.”
Hoe kan een zzp’er verantwoord ondernemen
en toch financieel het hoofd boven water houden? “Het gaat ons dan ook om andere dingen.
De wijngaard is een manier om verantwoord
en duurzaam werken vorm te geven”, zegt Vos
de Wael. Ze zijn zo principieel dat ze soms met
grote klanten in discussie gaan. “We hebben
een opdracht om een grote partij wijn te leveren, maar dit bedrijf wil de wijn in kistjes. Die
kisten vinden we niet verantwoord. Want wat
doe je met zo’n kistje nadat je de wijn hebt
opgedronken? Weggooien. Daarom zoeken we
met hen naar een alternatief.”
Volgens Vos de Wael is de materiële beloning
niet het belangrijkste. “We zijn er trots op dat
we al meerdere keren medailles hebben
gewonnen bij de Nationale Wijnkeuring. Dit
maakt het werk voor ons waardevol.” De peoplekant van MVO is volgens de wijngaardeigenaar
net zo belangrijk als het milieu. “We zijn een
erkend leerwerkbedrijf waarbij we stageplaatsen bieden aan leerlingen. Bij ons werken ook
mensen die langdurig werkloos zijn. Hier
doen zij ervaring op om door te stromen naar
een betaalde baan. Ook bieden we aan vrijwilligers de mogelijkheid om bij ons in de wijngaard te werken. Bijvoorbeeld mensen die in de
WAO zitten of overspannen zijn en een paar
uurtjes per week buiten bezig willen zijn. Ook
dat doet ons goed.”

Stapsgewijs
Voor Erica van Engel van organisatie- en
adviesbureau Winst & Waarden is de peoplekant van MVO eveneens erg belangrijk. Van
Engel werkte vijftien jaar op het gebied van
personeelsmanagement, officemanagement,

projectmanagement en communicatie bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven, de
welzijnssector en bij de overheid. Sinds twee
jaar is zij zelfstandig. Haar ervaringen zet ze in
om projecten te realiseren. “Ik wil een actieve
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de
samenleving. Zo wil ik meerwaarde bieden.
Dit doe ik door zelf maatschappelijk te ondernemen. Tegelijkertijd inspireer en ondersteun
ik andere ondernemingen bij het realiseren
van hun maatschappelijke ambities.”
Van Engel werkt voor bedrijven, overheid en
ook voor maatschappelijke organisaties. Wat
adviseert zij haar opdrachtgevers op het gebied
van MVO? “Met name kleinere organisaties
adviseer ik om volgens een stappenplan met
MVO aan de gang te gaan. Inventariseer eerst
wat je al doet op het gebied van MVO, stel
jezelf vervolgens realistische doelen en maak
een plan van aanpak om stapsgewijs aan de slag
te gaan. Begin met kleine dingen als overstappen van gewone verlichting op spaarlampen of
LED-verlichting, het inkopen van duurzame
kantoorartikelen zoals papier met een ecokeurmerk, maar ook kun je je vrijwillig inzetten als mentor of coach.”
Veel mensen denken alleen aan milieumaatregelen als ze het hebben over MVO. En vooral
middelgrote en kleine bedrijven denken dat
MVO heel duur is en moet worden overgelaten
aan grote multinationals. “Nee”, antwoordt ze.
“Deze aardbol is een zaak van ons allemaal.
Met het oog op de toekomstige generaties
moeten wij er zuinig mee omgaan. Ook wij
zelfstandigen kunnen en moeten hierin onze
verantwoordelijkheid nemen.” Net als Geling
let Van Engel op duurzame aspecten binnen
haar eigen bureau. Meer gebruik van openbaar
vervoer in plaats van de auto, materialen
inkopen met een milieukeurmerk, je vrijwillig
inzetten voor de maatschappij, het zijn ook
volgens deze zzp’er de kleine dingen die
het doen.
www.mariangeling.nl
www.wijngaardelplacer.nl
www.winstenwaarden.nl
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