DE SOCIALE DIMENSIE VAN
DUURZAAMHEID
Een verkenning in opdracht van Transforum
Februari 2007

LIS Consult is een zelfstandig adviesbureau
gespecialiseerd in de maatschappelijke aspecten van levenswetenschappen en innovatie
LIS Consult
Huib de Vriend
De Vriesstraat 13
2613 CA Delft
( +31 (0)70 3280990
È+31 (0) 6 23868017
+ devriend@lisconsult.nl
¿ www.lisconsult.nl

Inhoudsopgave
Pagina

1. Inleiding

1

2. De sociale dimensie van duurzaamheid

4

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Duurzaamheid in integraal perspectief
Uitwerking van de sociale dimensie
Ervaringen binnen TAG
Focus

4
5
7
8

Procesmatige aspecten: Governance

10

3.1
3.2
3.3

10
10
12

Wie zijn de stakeholders?
Relevantie van de stakeholders
Participatiemethoden

Bijlage 1: Thema’s en aandachtspunten binnen de sociale
dimensie van duurzaamheid
Bijlage 2:

Voorbeelden van invulling van de sociale dimensie
van duurzaamheid

1. Transitie duurzame landbouw en MJP2

14

16
16

2. Verstedelijking van het platteland, sociale cohesie en maatschappelijk
3.
4.
5.
6.
7.

Draagvlak
Duurzaamheidsverslaglegging: Transparantie en dialoog
MVO-prestatiemeting bij agrofood-ondernemingen (LEI)
Duurzaamheid in de Europese levensmiddelenindustrie
Verantwoorde sojaproductie
Duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse Kust

Geraadpleegde bronnen

17
18
19
19
20
21

22

De sociale dimensie van duurzaamheid

1. Inleiding
Sociale dimensie van duurzaamheid: een kwestie van inhoud en proces
‘Duurzaam ondernemen met kennis’, zo luidt het credo van Transforum Agro en Groen (TAG).
“De agro- en foodsector loopt op tegen ecologische en maatschappelijke grenzen, en daarom is
omschakeling naar duurzame productie en een leefbaar buitengebied hard nodig.”, staat het in de
visie van TAG op de website. Dat staat er mooi, maar papier (of het beeldscherm) is geduldig. De
vraag is hoe maak je dat nu in de praktijk waar maakt. Wat zijn perspectieven waar TAG zich op
zou moeten richten? Hoe vertaal je duurzaamheidsdoelstellingen in complexe praktijksituaties in
concrete acties en resultaten? Dat zijn vragen die de Maatschappelijke Advies Raad (MAR) van
TAG zich na het beoordelen van een flink aantal voorstellen voor Integrale Praktijkprojecten (IPP)
heeft gesteld, en waar ze in deze notitie dieper op in gaat. Daarmee wil de MAR de IPP de actieve
ondersteuning bieden, zowel in de planvormingsfase als in de uitvoeringsfase en tijdens de evaluatie.
In het Brundtland rapport worden drie dimensies van duurzaamheid geschetst. Naast de inmiddels
vanzelfsprekende ecologische dimensie (Planet) wordt onderkend dat duurzaamheid ook een
economische (Profit) en sociale dimensie (People) kent. In de tussenliggende 20 jaar heeft het
accent vaak gelegen op de ecologische en de economische duurzaamheid. De derde dimensie, die
van de sociale duurzaamheid heeft beduidend minder aandacht gekregen en is vaak summier
uitgewerkt. Pas de laatste jaren zien we dat deze dimensie aandacht krijgt in overheidsbeleid en in
de sfeer van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar het blijft vaak onduidelijk
wat er onder de sociale dimensie van duurzaamheid moet worden verstaan. In veel praktijken, ook
in die van de van Transforum Agro & Groen (TAG), kost het moeite om de sociale dimensie helder
te benoemen en te operationaliseren. Het is lastig om resultaten in deze dimensie meetbaar te
maken, en moeilijk om geschikte prestatie-indicatoren te formuleren. Hoe bepaal je bijvoorbeeld
het effect van een project of onderneming op de sociale omgeving, bijvoorbeeld op de werkgelegenheid of de leefbaarheid? En gaat het daarbij alleen om de directe effecten –de directe werkgelegenheid die door de activiteiten wordt gegenereerd- of moet je ook de directe effecten daarin
betrekken, bijvoorbeeld verlies aan werkgelegenheid elders? Moeten we aan activiteiten in andere
landen, waar de cultuur en de politiek en maatschappelijke verhoudingen anders zijn dan in
Nederland, dezelfde eisen stellen als aan activiteiten in eigen land?
Nu zijn er wel verschillende pogingen gedaan om prestatieindicatoren voor de sociale dimensie
van duurzaamheid te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor arbeidsomstandigheden en het welzijn van
dieren. De MAR ziet daarin weliswaar bruikbare toevoegingen, maar betwijfelt om meerdere redenen of het afdoende is om de lijst met indicatoren simpelweg uit te breiden. In de eerste plaats
vanwege het risico dat je door de bomen het bos niet meer ziet en de innovatie door gebrek aan
focus niet van de grond komt. Focus, het maken van heldere keuzes en het formuleren van duidelijke, praktisch realiseerbare doelstellingen is dan ook van het allergrootste belang. Binnen TAG is
al uitvoerig van gedachten gewisseld over die focus. In de tweede plaats is duurzaamheid geen
eenduidig begrip. Duurzaamheid krijgt vorm in de context van een complexe maatschappelijke
omgeving, waarin uiteenlopende opvattingen bestaan over wat duurzaamheid betekent. Het is
bovendien een dynamisch begrip, waarvan de invulling en de accenten die worden gelegd meebewegen met veranderingen in de maatschappelijke omgeving en de toenemende kennis en technolo-
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gische mogelijkheden. Wat tien of vijftien jaar geleden als duurzaam werd beschouwd, kan nu als
een gepasseerd station worden beschouwd, blijkt wellicht op aannames te zijn gebaseerd die bij
nader inzien onjuist zijn, of betreft doelen die achteraf bezien niet realistisch waren. Door verdere
ontwikkelingen in de kennis en technologie zijn nu oplossingen mogelijk die men vijftien jaar
geleden niet kon voorzien. Duurzaamheidsdoelstellingen zijn dus niet ‘in steen gehouwen’, moeten
voortdurend opnieuw worden getoetst op hun maatschappelijk draagvlak en realiseerbaarheid,
desgewenst worden bijgesteld, en behoeven focus. Daarom vindt de MAR dat er naast de
inhoudelijke kant van duurzaamheid zoals die invulling krijgt in criteria en prestatie-indicatoren
aandacht moet worden besteed aan de procesmatige kant. Hoe stel je vast welke aspecten en doelen
relevant zijn én op voldoende maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen?
Waarom aandacht voor de sociale dimensie van duurzaamheid?
Het schenken van aandacht aan de sociale dimensie van duurzaamheid moet gezien worden als een
voorwaarde voor succes van eco-technologische, logistieke of bestuurlijke innovaties.
De sociale dimensie van duurzaamheid kan op verschillende manieren worden benaderd. Een
benadering die we al vaak tegenkomen in duurzaamheidsstudies is de sociaal-economische, waarbij duurzaamheidseffecten worden uitgedrukt in termen van werkgelegenheid. Daarnaast kent
sociale duurzaamheid een culturele, een sociale en een politieke component.
De culturele component heeft betrekking op breed gedeelde maatschappelijke waarden als rechtvaardigheid, autonomie van het individu (zelfbeschikkingrecht, keuzevrijheid) en opvattingen over
natuurlijkheid en ‘het goede leven’. Het gaat om waarden en opvattingen waarvan we met z’n allen
vinden dat ze gerespecteerd moeten worden, los van de vraag of iets economisch of ecologisch
duurzaam is. Daarom moeten innovaties in elk geval aansluiten bij culturele opvattingen en maatschappelijke waardenpatronen om werkelijk succesvol te zijn. Zo kunnen plantaardige of microbiële eiwitten die dienen als vleesvervangers uit een oogpunt van verminderde milieubelasting en
productiekosten een groot succes lijken, maar in een samenleving waar het eten van vlees sterk is
ingebed in de cultuur zullen ze niet makkelijk tot werkelijk succes leiden. Om in onze huidige
samenleving op voldoende maatschappelijk (en politiek) draagvlak te kunnen rekenen, zullen
innovaties in veehouderijsystemen terdege rekening moeten houden met dierenwelzijnsaspecten.
De sociale component heeft betrekking op de sociale relaties en sociale samenhang (cohesie)
binnen de samenleving. Innovaties kunnen uit een oogpunt van ecologie en economie nog zo duurzaam zijn, als ze tegelijkertijd de sociale samenhang verstoren dan kan dat op den duur leiden tot
onleefbare situaties. Dat betekent niet dat sociale structuren niet mogen veranderen. Andersom zijn
namelijk ook innovaties denkbaar die juist een positieve bijdrage leveren aan de sociale structuren,
aan sociale duurzaamheid en leefbaarheid.
Sociale cohesie krijgt in de praktijk vooral aandacht in het beleid voor de grote steden, waar het
achterblijven van de participatie van verschillende bevolkingsgroepen in maatschappelijke activiteiten (arbeid, economie, zorg en welzijn, cultuur) als meest nijpend wordt ervaren, maar is een
aspect dat gezien de verstedelijking van het platteland ook daar aandacht verdient.
De politieke component heeft betrekking op de wijze waarop besluiten over duurzame ontwikkeling worden genomen; op macht, zeggenschap en democratische principes. Door rekening te
houden met relevante maatschappelijke aspecten, door open en transparant te opereren en álle rele-
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vante stakeholders bij het innovatieproces te betrekken wordt het maatschappelijk draagvlak voor
vernieuwingen vergroot.
De maatschappelijke problemen waarvoor in het kader van TAG een oplossing wordt gezocht zijn
complex. Door expliciet aandacht te besteden aan álle relevante dimensies van duurzaamheid breng
je die complexiteit goed in kaart. De MAR is er bovendien van overtuigd dat het bij duurzame
innovatie in de meeste gevallen gaat om complexe technologische, organisatorische en maatschappelijke aanpassingen, waarvoor een transdisciplinaire benadering noodzakelijk is; een benadering
die de grenzen van verschillende soorten kennis –wetenschappelijke kennis, ervaringskennis, intuïtie- overschrijdt; een benadering met aandacht voor de rol van kennis en wetenschap in de context
van maatschappelijke processen. Daarbij is de specifieke kennis die bij de verschillende stakeholders aanwezig is hard nodig.
Over deze notitie
Bij het opstellen van deze notitie is in eerste instantie gebruik gemaakt van een quick-scan van
literatuur over de sociale dimensie van duurzaamheid. Dat leidde tot een lijst met uitgangspunten
in het (overheids-)beleid en een uitvoerige lijst met mogelijke aandachtspunten. Over het algemeen
liggen daar uiteenlopende streefbeelden aan ten grondslag, die allemaal wel op een of andere
manier op grond van maatschappelijke belangen en waarden te rechtvaardigen zijn. In feite zijn het
vaak utopieën, die weinig concreet houvast bieden voor een pragmatische aanpak, gericht op acties
die hier en nu ondernomen moeten worden. In enkele gesprekken met de leden van de MAR hierover werd duidelijk dat er behoefte is aan pragmatisme en focus en dat vooral de procesmatige kant
aandacht verdient. Daarom is gericht gezocht naar voorbeelden die laten zien hoe de aandacht voor
de sociale dimensie van duurzaamheid vorm kan krijgen. Veruit de meeste projecten hebben
betrekking op het realiseren van redelijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in
ontwikkelingslanden.
Gestreefd is naar een notitie die praktische handreikingen geeft voor het management van de IPP.
Maar we vinden het ook belangrijk om de algemene context van duurzame ontwikkeling zoals de
MAR die hanteert nog even neer te zetten. Nadat in hoofdstuk 2 een korte schets van die context is
gegeven wordt de sociale dimensie van duurzaamheid aan de hand van vier kernbegrippen verder
ingevuld. Daarmee is de achtergrond geschetst van waaruit de MAR adviseert over concrete IPP
voorstellen, waarvan enkele voorbeelden worden gegeven. Hoofdstuk 2 besluit met een
beschrijving van drie soorten verschuiving waar volgens de MAR kansen liggen om vanuit sociaalmaatschappelijk perspectief verder invulling te geven aan duurzame innovaties.
Hoofdstuk 3 gaat in op de procesmatige kant van de sociale dimensie van duurzaamheid. Er
worden methoden en instrumenten aangereikt om structuur aan te brengen in de
stakeholderomgeving waarin het IPP wordt uitgevoerd en stakeholders bij het IPP te betrekken.
De MAR is zich ervan bewust dat innovatie zelden of nooit een lineair proces is, maar een dynamische zoektocht naar ‘best practice’, waarbij tijdens het innovatieproces nieuwe kennis wordt
ontwikkeld, de economische omstandigheden en de maatschappelijke omgeving voortdurend
veranderen, besluiten voortdurend bijgesteld moeten worden, en ondernemerschap een belangrijke
rol speelt. Voor zo’n dynamisch leerproces bestaan geen vastomlijnde recepten, geen formules
voor gegarandeerd succes, ook niet voor de invulling van de sociale dimensie van duurzaamheid.
In die context moet deze notitie worden gezien als het aanreiken van een aantal ingrediënten, die
behulpzaam kunnen zijn bij het vormgeven van het leerproces.
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2. De sociale dimensie van duurzaamheid
2.1 Duurzaamheid in integraal perspectief
Sinds het verschijnen van het ‘Our Common Future’, ook bekend als het Brundtland rapport, in
1987 is het streven naar ‘duurzaamheid’ op veel terreinen een belangrijk uitgangspunt geworden.
Veel publicaties gebruiken de volgende definitie uit het Brundtland-rapport: "Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen."
De daarvan afgeleide definitie van duurzaam ondernemen luidt: “…Het leveren van concurrerend
geprijsde goederen en diensten, die in de behoefte van de mens voorzien en die kwaliteit aan het
leven geven, waarbij geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik door de
levenscyclus en in de keten gereduceerd worden tot een niveau dat tenminste in balans is met de
draagkracht van de aarde.”
In duurzame ontwikkeling komen de ecologische (Planet), economische (Profit) en sociale
(People) belangen op evenwichtige wijze bij elkaar. Die integrale (triple-P) benadering wordt
vertaald in ontwikkelingen op technisch, economisch, ecologisch of sociaal vlak die gezamenlijk
bijdragen aan een efficiënter, zuiniger en op lange termijn meer bestendig gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. Die natuurlijke hulpbronnen vormen de basis voor een leefbare samenleving, waar
een acceptabel niveau van welvaart en welzijn wordt bereikt. In een nota van het ministerie van
VROM wordt die samenhang als volgt weergegeven. In de boxen staan de drie dimensies weergegeven, en langs de pijlen de relaties tussen de dimensies, te weten:
§ In de relatie tussen milieu en economie gaat het om het veiligstellen van productie in de
toekomst. Het (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afval en emissies
zijn daarbij belangrijke aandachtpunten;

Duurzaamheid in integraal perspectief

Gebruik van
natuurlijke
hulpbronnen
Afval
Emissies

Milieu
§Natuurlijke hulpbronnen
§Biodiversiteit
§Landschap/natuur

Waardering voor
Milieubewustzijn
Beleving natuur
Geluidsoverlast
Stankoverlast
Leefbaarheid

de leefomgeving

Productie nu

en in de toekomst

Welvaart en welzijn

Economie
§Productie
§Consumptie
§Werkgelegenheid
§Stabiel prijspeil
§Beperkt tekort op
overheidsbegroting

Inkomensverdeling
Onderwijs
Werkeloosheid
Armoede

Sociaal
§Integratie
§Cohesie
§Gelijkheid
§Maatschappelijke
stabiliteit

Verdeling van productie en consumptie

Bron: Investeringen in infrastructuur; publicatiereeks milieustrategie 1999/20 (VROM, 1999)
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§
§

In de relatie tussen milieu en de sociale dimensie gaat het om waardering voor de leefomgeving, onder meer gebaseerd op natuurbeleving en milieubewustzijn van burgers;
In de relatie tussen economie en de sociale dimensie gaat het om de verdeling van productie en
consumptie, met onder meer inkomensverdeling, arbeidsomstandigheden, werkgelegenheid en
onderwijs als aandachtspunten.

2.2 Uitwerking van de sociale dimensie
Op vergelijkbare wijze kan dat integrale perspectief van duurzaamheid worden geschets voor innovatieprojecten in het kader van TAG. De drie relaties zijn dan te vertalen naar de maatschappelijke
waardering van a) het productieproces, inclusief het gebruik van nieuwe technologieën (gentechnologie, nanotechnologie etc.), b) de productieomgeving en c) product (ook dienst) en productieomstandigheden. Deze drie vormen tezamen de ‘license to produce’.

Duurzaamheid in TAG perspectief

Productieprocessen
(Nieuwe
technologieën)

Milieu
§Natuurlijke hulpbronnen
§Biodiversiteit
§Landschap/natuur

Waardering voor
Productieomgeving

de leefomgeving

Productie nu

en in de toekomst

Welvaart en welzijn

Economie
§Productie
§Consumptie
§Werkgelegenheid
§Stabiel prijspeil
§Beperkt tekort op
overheidsbegroting

Sociaal
§Sociale cohesie &
maatschappelijke
Product / Dienst
participatie
Productieomstandigheden
§Rechtvaardigheid
§Autonomie
§Cultuur, opvattingen
Verdeling van productie en consumptie over natuurlijkheid

Het blokje van de sociale dimensie hebben we hier (voorlopig) ingevuld met de begrippen:
o Sociale cohesie en maatschappelijke participatie;
o Rechtvaardigheid;
o Autonomie;
o Cultuur en opvattingen over natuurlijkheid.
Sociale cohesie
Sociale cohesie is van belang voor de bestuurbaarheid van de samenleving. Het is een term die
tegenwoordig met name wordt gebruikt in het grote steden beleid, en vertoont in de uitwerking dan
ook kenmerken van specifieke grootstedelijke sociale en culturele problematiek. Maar ook op het
platteland is sociale cohesie geen vanzelfsprekend gegeven meer. In de laatste decennia zijn de
traditionele sociale banden zoals gezin, school, buurt, bedrijfs- en beroepsorganisatie, kerk en
vereniging, sterk veranderd. Blijvende sociale veranderingen kunnen hun weerslag hebben op de
samenhang van onze samenleving, en daarmee op de bestuurbaarheid.
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Sociale cohesie heeft betrekking op de betrokkenheid van mensen bij de samenleving als geheel,
de oriëntatie op collectieve waarden en normen, de deelname aan maatschappelijke instituties en
organisaties, de participatie aan sociale netwerken en de onderlinge sociale waardering en contacten. Sociale cohesie zorgt er voor dat personen, gebruikers, instellingen of organisaties die niet
direct betrokken zijn bij activiteiten die zijn gericht op ecologische en economische duurzame
ontwikkeling zich toch betrokken voelen. Sociale cohesie is gebaseerd op binding, vertrouwen en
solidariteit.
Het bevorderen van sociale cohesie is het meest pragmatisch te omschrijven als het scheppen van
voorwaarden voor participatie van burgers aan de samenleving op de verschillende niveaus, zowel
waar het gaat om gedrag als om opvattingen en houdingen. Gebrek aan sociale cohesie is in de
politieke en maatschappelijke discussie een verzamelterm voor een verscheidenheid aan sociale
verschijnselen die duiden op een gebrek aan sociale kwaliteit en sociale participatie.
Innovaties die de toegang van verschillende groepen in de samenleving tot werk en het maatschappelijke en culturele leven vergroot en leidt tot verbetering van de kwaliteit van de maatschappelijke
participatie zoals die door mensen wordt ervaren verbeterd verdienen vanuit het perspectief van
sociale duurzaamheid de voorkeur. Andersom worden innovaties die nieuwe belemmeringen voor
maatschappelijke participatie opwerpen vanuit dit perspectief als ongewenst beschouwd.
Rechtvaardigheid
Rechtvaardigheid houdt in dat ieder bij een onderhandeling over de verdeling van maatschappelijke goederen het zijne krijgt, dat ieder krijgt wat hem of haar toekomt. Rechtvaardigheid behelst
niet alleen een rechtvaardige verdeling van materiële goederen en toegang tot diensten, maar kan
ook sociale verhoudingen betreffen, die rechtvaardig zijn of niet. De maatschappelijke goederen
kunnen uiteenlopen van zaken als geld en bezit, scholing, bescherming van gezondheid, werk,
kansen op de arbeidsmarkt, welzijn en welvaart, tot hun tegenhangers, armoede, onwetendheid,
uitsluiting, uitbuiting, ziekte, honger, en dergelijke. Vanuit het perspectief van de sociale dimensie
van duurzaamheid dienen innovaties kritisch te worden beoordeeld op hun effecten op deze rechtvaardigheidsprincipes, bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan de effecten van innovaties in de
rijke, geïndustrialiseerde landen op bevolkingsgroepen in arme landen.
Autonomie
Autonomie is de vrijheid om zelf te beslissen en jezelf een doel te stellen, het recht op zelfbeschikking. Onderdeel daarvan is het recht op keuzevrijheid. Hierbij speelt de beschikbaarheid van en
toegang tot relevante informatie over de keuzemogelijkheden een belangrijke rol, bijvoorbeeld
door middel van etikettering of andere vormen van productinformatie. Maar ook de beschikbaarheid van keuzemogelijkheden is van belang, bijvoorbeeld voor al dan niet biologisch geproduceerde voedingsmiddelen of tussen het voortbrengen van verschillende producten en diensten.
Innovaties die andere duurzame keuzemogelijkheden uitsluiten zijn ongewenst, of vereisen
aanvullende maatregelen. Een voorbeeld is coëxistentiemaatregelen rond het gebruik van genetisch
gemodificeerde gewassen teneinde de keuzemogelijkheid voor biologisch overeind te houden.
Streven naar autonomie betekent ook mensen en gemeenschappen in staat stellen hun eigen keuzes
te maken, om zelf innovaties tot stand te brengen.
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Cultuur en natuurlijkheid
Cultuur en natuurlijkheid heeft betrekking op de wijze waarop mensen hun mens zijn en hun relatie
met hun niet-menselijke omgeving, met dieren, met ‘natuur’ ervaren en hoe ze in die context
menselijk ingrijpen ervaren. Voor het duiden van de wijze waarop mensen de relatie tussen mens
en de niet-menselijke omgeving wordt vaak het begrip ‘natuurlijkheid’ gebruikt. Die relatie wordt
in sterke mate gekenmerkt door de wijze waarop de mens de natuurlijke omgeving al eeuwenlang
heeft beïnvloed, en naar z’n hand heeft gezet, bijvoorbeeld door fokkerij en veredeling en het
aanleggen van infrastructuur. Daarmee is er vaker sprake van cultuur (in diverse talen ook als
zodanig verwoord, bijvoorbeeld in het engelse ‘agriculture’ en het franse ‘agriculture’) of van
gedomesticeerde natuur. Daarom maken we hier gebruik van het begrip ‘cultuurlijkheid’ om de
relatie mens-omgeving te benadrukken.
Onder de noemer ´cultuur en natuurlijkheid´ valt onder meer de waardering voor tradities, voor
landschap, en opvattingen over dierenwelzijn en biologische landbouw. Hierbij moet worden
opgemerkt dat er in onze samenleving zeer uiteenlopende opvattingen bestaan over deze waarden.
Bepalend is of men een statisch of meer dynamisch beeld heeft van cultuur- en natuurwaarden en
de mate waarin men menselijke ingrijpen in ‘de natuur’ geoorloofd vindt.

2.3. Ervaringen binnen TAG
Bij de beoordeling van voorstellen van IPP hanteert de MAR het uitgangspunt dat in het project
aan tenminste twee van de drie P’s aandacht moet worden besteed. Dat wil niet zeggen dat de
MAR automatisch akkoord is wanneer aan die voorwaarde wordt voldaan. De MAR bekijkt namelijk ook of relevant geachte aspecten voldoende aandacht krijgen. Daarbij is geconstateerd dat de
sociale dimensie van duurzaamheid vaak onderbelicht blijft, en is in een aantal gevallen geadviseerd om het voorstel te herformuleren of zijn er aanvullende vragen gesteld. We geven hier een
aantal voorbeelden die kenmerkend zijn voor de drie soorten IPP die we binnen Transforum
kennen.
Vitale clusters
Vitale clusters zijn nieuwe combinaties van economische ketens in ruimtelijk geconcentreerde
clusters. Een voorbeeld van een vitale cluster is het IPP Greenport Shanghai., een agropark op het
Chongming Island in de monding van de Yangtze rivier, waar duurzame landbouw, recreatie en
educatie hand in hand zullen gaan. Hier wil de Shanghai Industrial Investment Corporation (SIIC),
een private dochteronderneming van de gemeente Shanghai, een agropark creëren, gebaseerd op
internationale standaarden voor duurzame ontwikkeling. In de context van de maatschappelijke
gevoeligheid van het thema ‘agroproductieparken’ met betrekking tot dierenwelzijn in Nederland
en vanuit de gedachte dat in China op andere, algemeen geaccepteerde normen gelden voor de
omgang met dieren, heeft de MAR bij dit project gesteld dat transparantie bij dit project van groot
belang is, en dat in principe aan de Nederlandse standaard voor dierenwelzijn moet worden
voldaan.
Een ander voorbeeld van een vitale cluster is de Agribusinesscluster Gent-Terneuzen. Langs het
kanaal van Gent naar Terneuzen worden landbouw- en industriële activiteiten ruimtelijk geclusterd. Het doel is om door koppeling tussen bedrijven het zoveel mogelijk sluiten van de kringlopen
(gebruik van reststromen) het economisch rendement van elk bedrijf aanzienlijk te verhogen. Het
cluster bestaat uit: een glastuinbouwcomplex van circa 300 hectare, een ammoniak- en kunstmestproducent, een biomassa-vergistingsinstallatie en eventueel een bio-ethanolfabriek. De profit- en
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planetelementen staan hier duidelijk op de voorgrond. De MAR heeft aandacht gevraagd voor het
effect op landschappelijke waarden, met name voor de mogelijkheid tot landschappelijke opwaardering van een geïndustrialiseerde kanaalzone die een ruimtelijke en infrastructurele barrière
vormt.
Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkelingsprojecten zijn gericht op nieuwe combinaties van activiteiten voor een
vitaal platteland. Een voorbeeld is het project Streamlining Greenport Venlo, waarin diverse
bedrijven werken in hoge mate samen om nieuwe landbouwinnovaties mogelijk te maken. Doordat
de minister van LNV de regio Noord-Limburg meer vrijheid heeft gegeven op het vlak van regels
en bestuur kunnen stakeholders logistieke en andere samenwerkingsverbanden snel en efficiënt
uitbouwen. Volgens de MAR kunnen hier innovaties uit voortkomen die gevolgen hebben voor
woonomgeving en natuur- en landschapswaarden. Met het oog op het noodzakelijke maatschappelijk draagvlak voor belangrijke veranderingen heeft de MAR er dan ook op aangedrongen om
behalve economische en bestuurlijke stakeholders ook maatschappelijke stakeholders bij het
project te betrekken, zoals omwonende burgers en natuur- en milieuorganisaties.
Een ander voorbeeld is het project ‘Landbouw en groen voor een gezonde, stedelijke samenleving’,
dat wil bijdragen aan de ontwikkeling van een professioneel aanbod van sociale, groene diensten
rond Amsterdam. Het project gezondheids-, landbouw-, welzijns-, onderwijs-, en transitiekennis
samenbrengen en van nieuwe vormen van Amsterdamse burgerparticipatie op boerderijen rond de
hoofdstad ontwikkelen. Daarnaast omvat het project het uitvoeren en monitoren van twee pilotprojecten: zorgboerderijen voor Amsterdamse daklozen ‘groen leren op boerderijen’ voor kinderen
met sociale, emotionele of gedragsproblemen. De MAR heeft geadviseerd om bij dit project niet
langer de landbouw als uitgangspunt te kiezen, maar de nieuwe dienstverlening voorop te stellen.
In plaats van het ontwikkelen van toegevoegde functies aan bestaande landbouwactiviteiten gaat
het dan om het ontwikkelen van volledig nieuwe functies, waarbij de eisen vanuit gezondheids- en
welzijnszorg en educatie centraal staan.
Internationale Agrifoodnetwerken
Internationale Agrifoodnetwerken zijn nieuwe grensoverschrijdende productie- en handelsnetwerken waarin Nederland zich kan onderscheiden. Een voorbeeld hiervan is het project Calendula,
waarbij Calendulaolie wordt gebruikt als basis voor een nieuwe keten hernieuwbare, dus duurzaam
geproduceerde verf. Goudsbloemen (Calendula) worden in Marokko economisch rendabel geteeld.
Het ontwikkelen en intensiveren van relaties met Marokkaanse partners in de keten is een belangrijk onderdeel van het project. Een goed functionerende keten (van onderzoekers, zaadontwikkelaars, telers, extracteurs, grondstofproducenten, producenten van eindproducten en retailers) is
nodig om succesvol de markt te kunnen bewerken. Er wordt ook ingezaaid in Oekraïne en onderzocht of teelt in Zambia, Tanzania, Zuid-Afrika en Australië mogelijk is. Bij dit project heeft de
MAR aandacht gevraagd voor de beloning en arbeidsvoorwaarden van de Marokkaanse telers en
extracteurs.

2.4. Focus
Zoals gezegd, is het belangrijk om in de IPP goed te focussen. Alle mogelijke aandachtspunten
overziend (zie bijlage 1) komt de MAR tot de conclusie dat het niet zinvol is om streefbeelden
voor duurzaamheid (utopieën) op te stellen. Het is praktischer om díe ontwikkelingen op te sporen
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die ongewenst zijn (distopieën), wat op dit moment beslist níet past in het beeld van duurzame
ontwikkeling, en te kijken wat je daar aan kunt doen.
In algemene zin constateert de MAR dat binnen Transforum steeds dezelfde drie belemmeringen
voor duurzame innovatie opduiken, te weten:
o De neiging bestaat om alleen naar primaire producten te kijken;
o Er wordt niet of nauwelijks over de sectorgrenzen heen gekeken (wat kun je van andere sectoren leren?);
o We komen altijd weer uit bij landbouw als sociaal- economische drager van het platteland.
Het sociaal-maatschappelijk perspectief voor het doorbreken van die belemmeringen ligt volgens
de MAR in:
o De verschuiving van werkgelegenheid van agroproductie naar de dienstensector. Daarbij gaat
het om nieuwe configuraties op basis van het benutten van nieuwe kwaliteiten (rust, ruimte,
schone(re) lucht, contact met ‘natuur’, nieuwe sociaal-culturele setting) en nieuwe functies;
o De verschuiving van agroproductie naar agro-industriële productie, waarbij vooral aandacht
nodig is voor de impact op de kwaliteit van de leefomgeving en maatschappelijk draagvlak;
o De verschuiving van agro(-industriële) productie van Nederland naar elders, die vooral vragen
oproept over het voldoen aan maatschappelijke randvoorwaarden in een andere economische,
bestuurlijke en sociaal-culturele omgeving.
We kunnen leren van voorbeelden van geslaagde innovatieprojecten met een duidelijke sociale
component. Binnen de agrofoodsector zijn de voorbeelden van succesvolle pogingen om inhoud te
geven aan de sociale dimensie van duurzaamheid voornamelijk te vinden binnen projecten in
ontwikkelingslanden. Daarbij gaat het vaak om zaken die in Nederland over het algemeen goed
geregeld zijn, en waarbij we het tot onze verantwoordelijkheid rekenen om te zorgen dat rond
economische activiteiten in andere delen van de wereld op vergelijkbare wijze is geregeld: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, gezondheidszorg voor arbeiders en hun gezinnen, scholing
en educatie. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten van de Forest Stewardship Council op het
gebied van bosexploitatie en de Sojacoalitie (zie bijlage 2.6). Een voorbeeld van buiten de agro- en
foodsector is de Code of practice van IKEA.
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3.

Procesmatige aspecten: Governance

In de Strategienota Duurzame Ontwikkeling benadrukt de Europese Commissie dat duurzame
ontwikkeling staat of valt met openheid en vroegtijdige, systematische dialoog (in het bijzonder
met vertegenwoordigers van consumenten). Ook de MAR meent dat vroegtijdige afstemming met
stakeholders wezenlijk kan bijdragen aan het succes van innovaties. Maar hoe pak je dat nu in de
praktijk aan?
Stakeholders zijn er in alle soorten en maten. In een innovatietraject heb je uiteraard te maken met
leveranciers van kennis, methoden en technieken. In een commerciële omgeving heb je te maken
verschillende soorten toeleveranciers en afnemers en met financiers. In een beleidsomgeving heb je
te maken met verschillende overheden en in een maatschappelijke omgeving met burgers en maatschappelijke organisaties. Maar niet alle denkbare en zich aanmeldende stakeholders zijn (op een
bepaald moment) even relevant, en niet alle relevante stakeholders laten zich op dezelfde bij een
innovatieproces betrekken. Effectieve stakeholderparticipatie vergt een goede voorbereiding en een
systematische aanpak, waarbij bewust een aantal stappen wordt doorlopen. We onderscheiden in
die voorbereidingsfase drie stappen, te weten:
1. Het opstellen van een lijst met alle denkbare stakeholders;
2. Het bepalen van de relevantie van de stakeholders;
3. Keuze van geschikte participatiemethoden.
Is op grond van zo’n analyse eenmaal duidelijk geworden welke stakeholders op welke wijze en op
welk moment moeten worden benaderd, dan kan invulling worden gegeven aan een aantal voorwaarden voor een Het is van belang dat alle deelnemers in een proces van stakeholderparticipatie
weten waar ze aan toe zijn, en met gelijkgestemde verwachtingen aan het proces deelnemen.
Daarom moet duidelijk zijn en overeenstemming bestaan met welk doel een specifiek participatietraject wordt ingezet. Een voorbeeld is het bereiken van een compromis met omwonenden, natuuren milieuorganisaties en overheid over de landschappelijke inpassing van een nieuw, grootschalig
landbouwbedrijf. Duidelijkheid over het doel zorgt er niet alleen voor dat het proces een duidelijk
einde kent, maar geeft ook richting aan de agenda.

3.1. Wie zijn de stakeholders?
Soms dienen stakeholders zich vanzelf aan, maar vaak zal de innovator zelf de vraag moeten
stellen wie mogelijke stakeholders zijn. Dat kan onder meer door tijdens de formulering van het
voorstel voor een innovatieproject de vraag te stellen wat de beoogde voordelen zijn, wat de
mogelijke nadelen zijn en welke andere, niet-materiële waarden in het geding zijn.

3.2. Relevantie van de stakeholders
Voor het bepalen van de relevantie van de stakeholders bestaan verschillende benaderingen. Een
bruikbare benadering maakt gebruik van een aantal wezenlijke kenmerken, te weten:
1. Macht: Het vermogen van de stakeholder om invloed op het innovatietraject uit te oefenen.
Beschikt de stakeholder over middelen op z’n wil op te leggen aan het project of de onderneming?;
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2. Legitimiteit: Zijn de acties van de stakeholder wenselijk, fatsoenlijk (in lijn met de voor hem en
het project/de onderneming geldende normen, waarden en opvattingen)?;
3. Urgentie: Hoe urgent en hoe kritiek (in relatie tot het project/de onderneming) zijn de aanspraken van de stakeholder? Behoeven zijn aanspraken onmiddellijke aandacht?
Typering van stakeholders en hun kenmerken
Type stakeholder

Kenmerken

Voorbeeld

1. Slapende
stakeholder

Oefent geen invloed uit omdat de aanspraken
niet legitiem en niet urgent zijn. Er is weinig
interactie met het innovatieproject. Kan wel
legitimiteit of urgentie verwerven

Een persoon of
organisatie die aandacht van de pers
weet te trekken

2. Vrijblijvende
stakeholder

Heeft wel legitieme aanspraken, maar die zijn
Non-profit en
niet urgent. Deze stakeholder heeft niet het
vrijwilligersvermogen om invloed op het innovatietraject uit organisaties
te oefenen. Er is geen druk op het management
om actieve betrekkingen met deze stakeholder
te onderhouden

3. Eisende
stakeholder

Heeft urgente aanspraken, maar ontbreekt het
aan legitimiteit. Heeft niet het vermogen om
invloed op het innovatietraject uit te oefenen,
maar kan wel ‘lastig’ zijn. Vereist weinig of
geen aandacht van het management.

4. Dominante
stakeholder

Heeft legitieme, niet urgente aanspraken en kan
veel invloed op het innovatietraject uitoefenen.
Deze stakeholder is de ‘dominante coalitie’
binnen het project. Verwacht en ontvangt veel
aandacht van het management

5. Afhankelijke
stakeholder

Heeft legitieme en urgente aanspraken, maar
De natuurlijke
kan niet veel invloed uitoefenen. Is daardoor
omgeving, het milieu
afhankelijk van anderen, bijvoorbeeld van
dominante stakeholders, die wel invloed kunnen
uitoefenen

6. Gevaarlijke
stakeholder

Heeft urgente aanspraken en kan veel invloed
uitoefenen, maar de aanspraken zijn niet
legitiem. Kan dwingend en fel (zelfs gewelddadig) zijn. Moet wel door management worden
geïdentificeerd, maar het is niet noodzakelijk de
aanspraken te erkennen.

Werknemers die
dreigen met wilde
staking, belangenorganisaties die
opzettelijk eenzijdige
feiten verspreiden
over milieu-effecten

7. Definitieve
stakeholder

Kunnen invloed uitoefenen en hebben
aanspraken die zowel legitiem als urgent zijn.
Behoren tot de ‘dominante coalitie’.

Aandeelhouders die
reageren op een
koersval

LIS Consult
12 februari 2007

Werknemers,
vakbondsvertegenwoordigers in het
bestuur

11

De sociale dimensie van duurzaamheid

Bron: Mitchell et al. (1997)
Om tal van redenen kan de positie van stakeholders gaandeweg een innovatietraject veranderen.
Daarom is het verstandig om met enige regelmaat een update van de stakeholderanalyse te maken.

3.3. Participatiemethoden
Is zo’n stakeholderanalyse eenmaal gemaakt, dan kan gekozen worden voor een op de stakeholders
en het specifieke doel van de participatie te kiezen voor een methode. In een recent rapport dat is
opgesteld in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) wordt een praktisch
hanteerbaar overzicht van methoden gepresenteerd, variërend van het opstellen van een consultatiedocument tot een complete dialoog. Bij iedere methode is aangegeven voor welk doel en welke
situatie ze het meest geschikt zijn en wat de sterke en zwakke punten ervan zijn. Een door de
auteurs opgestelde beslisboom vormt een goed hulpmiddel voor de besluitvorming over de te
hanteren methode.
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Beslisboom om een keuze te maken tussen participatieve methoden
(Bron: De Cock Buning en Honing, 2006)
Wat is het doel
van de methode?
Inzicht in
concrete eigen
handelingsopties

Dilemma
-training

Is het doel individuele meningen
versamelen (en daarmee een
breed spectrum aan meningen;
divergentie)? Of is het doel een
gezamenlijk advies/ consensus
te verkrijgen (convergentie)?

Informatie
vergaren

Individuele meningen:
divergentie

Advies/consensus:
convergentie

Wat voor soort meningen zijn
gewenst? ‘informed opinions’(bv.
Door onderlinge discussie of
verkregen informatie tijdens de
methode) of ‘uninformed opinions’
(wat een beeld geeft van de mening
van de gemiddelde burger)

Geïnformeerd

Ongeïnformeerd

Met welk doel worden de deelnemers
geïnformeerd? Worden deelnemers
geïnformeerd door onderlinge
gedachtenwisseling, zodat de meningen
afgewogen zijn? Of worden de deelnemers
geïnformeerd door de opdrachtgever,
zodat ze op basis van deze informatie hun
mening kunnen geven?

Is het belangrijk dat er
doorvraagmogelijkheden zijn naar
inhoudelijke
argumentaties?

Ja
Geïnformeerd door
de opdrachtgever

Geïnformeerd door
elkaars meningen

Worden deelnemers
geïnformeerd door feiten,
om te bepalen of beleid
geaccepteerd wordt indien
er voldoende geïnformeerd
wordt? Of worden
deelnemers geïnformeerd
met als doel feedback te
verkrijgen op deze
informatie?

Hoe kunnen de
deelnemers elkaar
het beste
informeren? Via
onderlinge discussie
of via schriftelijke
discussie/
argumentatie?

Advies over
technische of
complexe
onderwerpen

(Bepaling mate van)
consensus

Toekomstige
scenario’s
Is het belangrijk dat er
veel (>20) mensen aan
deel kunnen nemen? En
dus dat de methode
sterk gestructureerd is?

Nee

Ja: meer
deelnemers /
sterk
gestructureerd

Nee: Minder
deelnemers /
vrijer

Onderlinge
discussie

Feedback op
informatie

Schriftelijke
discussie
Beleid
geaccepteerd

Consultatiedocument

Deliberative
polling
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Hoe kan het doel het beste
gespecificeerd worden? Als het
verkrijgen van advies van experts
over een technisch en/of complex
onderwerp? Als het ontwikkelen en
testen van scenario’s? Of als het
bepalen van de mate van consensus
en/of het bereiken van consensus?

Policy
Delphi

Focusgroep

Opinieonderzoek

Expert
panel

Scenario
analyse

Ronde
tafel

Dialoog
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Bijlage 1: Thema’s en aandachtspunten binnen de sociale dimensie
van duurzaamheid (naar Cramer, 2001)
THEMA´S
Arbeidsomstandigheden

Arbeidsverhoudingen
Inspraak
Klachten/ medewerkerstevredenheid

Privacy
Loopbaan
Gelijke behandeling
Verloop/ ontslag
Arbeidsvoorwaarden
Beloning
Arbeidstijden
Secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden
Medewerkers en duurzaamheid
Werkgelegenheid

AANDACHTSPUNTEN
o Ziekteverzuim en zwangerschapsregeling
o Voldoen aan ARBO-wetgeving, eerste hulp voorzieningen,
instructie van werknemers over noodsituaties
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lidmaatschap van vakbonden
Initiatieven van medewerkers op Planet en People gebied
Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Conflicthantering
Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoeken
Openbaarheid personeelsdossier
Registratie mail- en internet gebruik
Opleidingsmogelijkheden en functioneringsgesprekken
Monitoring beleid gelijke behandeling
Gebruik van wervingskanalen
Opstellen sociaal plan
Arbeidsconflicten met werknemers

o
o
o
o
o
o
o

Salaris en winstdeling
Anti-stress beleid, mogelijkheden voor telewerken
Kinderopvang
Verlofregelingen en sabbatical mogelijkheden
Duurzaamheid in functieomschrijving
Arbeidsparticipatie/werkeloosheid
Robuustheid van de bedrijven (ingesteld op wisselende
omstandigheden en crisisbeheersing)
Tevredenheid plattelandsondernemers (inclusief verbrede
landbouw en recreatie) omtrent ruimte voor ontwikkeling in
de eigen gemeente
Diversiteit van de werkgelegenheid en structuur van de
bedrijvigheid in minder verstedelijkte arbeidsregio’s
Criteria voor leveranciersselectie
Stimuleren van duurzame productie
Advisering, kennisoverdracht, kennis delen
Afstemming over leveringsvoorwaarden
Betalingstermijnen
Bekendheid met en rekening houden met wensen en percepties
Gecertificeerd kwaliteitsbeleid
Aantal producten dat is voorzien van een etiket of keurmerk
Aantal GRI-indicatoren dat is opgenomen in het jaarverslag
Klachtenregistratiesysteem
Aandacht voor reputatiemanagement
Branding
Mate van toegang tot goede en gezonde voeding
HACCP, GMP, GHP
Voorlichting aan consumenten

o

o
Leveranciers/ kolom

Klanten (aandeelhouders)/ kwaliteit

Imago
Voedselvoorziening
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THEMA´S
Maatschappelijke organisaties

Mensenrechten
Omgang met lokale gemeenschap

Gebruik van maatschappelijk gevoelige
productietechnieken

Dierenwelzijn

AANDACHTSPUNTEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
Kwaliteit van de lokale omgeving
Wonen en woonomgeving

Actieve rol m.b.t. regelgeving
Transparantie
Mogelijkheden tot betrokkenheid / dialoog
Responsiviteit (laten zien wat je met de input doet)
Aangeven in welke landen onderneming actief is
Beleid gericht op mensenrechten
Stimuleren van lokale economie
Bijdrage aan lokaal-regionaal voorzieningenniveau en
infrastructuur
Consultatie van en communicatie met lokale gemeenschappen
Maatschappelijke activiteiten
Doorstraling
Genetische modificatie
Fokkerijmethoden, castratie van biggen
………………..
Het gemiddeld aantal dagen dat de dieren gezond zijn
Percentage uitval
Aantal dagen dat dieren natuurlijk (soorteigen) gedrag kunnen
vertonen
Gemiddelde ruimte per dier
Aantal voorvallen waarbij dieren honger of dorst hebben
Aantal voorvallen waarbij dieren last hebben van angst en/of
stress
Aantal dieren dat een amputatie of andere behandeling
ondergaat teneinde het houden van de betreffende dieren te
vereenvoudigen
Transport en slachtvoorschriften

o Aanbod van en vraag naar woningen in de regio (kwantiteit en
o
o
o
o
o
o

kwaliteit)
Evenwicht tussen wonen en andere functies
Groenvoorzieningen
Gevoel van veiligheid, sociale omgeving
Aantal klachten over geluids- en stankoverlast
Historische landschapskenmerken
Omvang en kwaliteit van wilde flora en fauna

Voorzieningen

o
o
o
o
o
o

Winkels
Gezondheidszorg
Speelvoorzieningen
Samenlevingsopbouw, ontmoetingsmogelijkheden
Aantal bezoekers van recreatieve voorzieningen
Bezoekerstevredenheid recreatieve voorzieningen

Cultuur

o Cultuuraanbod
o Aantal historische gebouwen en/of monumenten die in goede
staat worden gebracht en/of gehouden
o Respect voor gebruiken en tradities, ontwikkelen van
‘eigenheid’

LIS Consult
12 februari 2007

15

De sociale dimensie van duurzaamheid

Bijlage 2: Voorbeelden van invulling van de sociale dimensie van
duurzaamheid
In een quick-scan is gericht gezocht naar literatuur over bestaande initiatieven en ontwikkeld
gedachtengoed over de wijze waarop aan de sociale dimensie van duurzaamheid vorm kan worden
gegeven. Hieraan kunnen voor TAG relevante richtlijnen voor sturing en evaluatie van de IPP
worden ontleed. Op grond van praktische toepasbaarheid in de IPP is gekozen voor zeven recente
initiatieven en publicaties waarin een poging wordt gedaan om criteria voor de sociale dimensie
van duurzaamheid verder uit te werken. Daarvan zijn er drie tamelijk algemene beleidsstukken
voor plattelandsontwikkeling, sociaal-culturele ontwikkeling en transparantie/verantwoording, te
weten:
1. Aspecten van sociale duurzaamheid die worden genoemd in de meest relevante beleidsnota’s:
Plan van aanpak ‘transitie duurzame landbouw’ 2003-2006 en het MJP2;
2. Sociale cohesie in het grote stedenbeleid;
3. Duurzaamheidsverslaglegging (Global Reporting Initiative, VBDO);
De drie overige initiatieven hebben betrekking op specifieke invullingen op het terrein van
landbouw en groene ruimte, namelijk:
4. MVO-prestatiemeting bij agrofood-ondernemingen (LEI);
5. Duurzaamheidsrapportage van de Europese Levensmiddelen- en drankenindustrie (CIAA);
6. De Basel criteria voor verantwoorde sojaproductie en de Round Table for Responsible Soy;
7. Duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse Kust.

1. Transitie duurzame landbouw en MJP2
In het Plan van aanpak ‘Transitie duurzame landbouw’ 2003-2006 formuleert het ministerie van
LNV de volgende doelen voor sociaal-culturele duurzaamheid:
o Robuustheid bedrijven: Er is sprake van bedrijven die zijn ingesteld op wisselende omstandigheden en crisisbeheersing;
o Voedselveiligheid en gezondheid: Er is sprake van (a) betrouwbare registratie en certificering,
(b) 'je krijgt wat je verwacht' en (c) transparante en veilige ketens;
o Verantwoordelijkheid: Er is geen sprake van individuele ondernemers die verantwoordelijkheid
afschuiven;
o Ethische aanvaardbaarheid: Er is geen sprake van (a) het onnodig doden van dieren en (b)
aantasting van de integriteit (genetisch gemodificeerde organismen, fokken);
o Aantrekkelijkheid werk: Er is sprake van (a) gezonde en veilige omstandigheden, (b) nieuwe
instroom en (c) een behoorlijke sociale status. Er is geen sprake van (a) grote uitval en (b)
opvolgingsproblemen;
o Ruimtelijke inpassing: Er is sprake van een eigen erkende plek in Nederland (ook binnen wijzigende verhoudingen), zonodig geconcentreerd en niet storend voor wonen en natuur;
o Voedselvoorziening: Er is sprake van een blijvende bijdrage aan de voedselzekerheid.
In het MJP2 worden de volgende effectindicatoren sociaal-economische duurzaamheid genoemd:
o Voorzieningenniveau plattelandsgemeenten.
o Tevredenheid/beleving van bewoners m.b.t. het voorzieningenniveau in de eigen plattelandsgemeente.
o Woningaanbod in plattelandsgemeenten.
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o Vraag naar woningen in plattelandsgemeenten.
o Structuur van de bedrijvigheid in minder verstedelijkte arbeidsregio’s (diversiteit bedrijven
inclusief verbrede landbouw, aantal bedrijven, werkgelegenheid e.d.).
o Arbeidsparticipatie/werkeloosheid in minder verstedelijkte arbeidsregio’s.
o Inkomen van plattelandsbewoners t.o.v. inkomen alle inwoners/per hoofd van de bevolking.
o Tevredenheid plattelandsondernemers (inclusief verbrede landbouw en recreatie) omtrent
ruimte voor ontwikkeling in de eigen gemeente (ervaren knelpunten milieu, ruimtelijke
ordening e.d.).

2. Verstedelijking van het platteland, sociale cohesie en maatschappelijk
draagvlak
Het Nederlandse platteland verstedelijkt, niet alleen wat betreft ruimtegebruik, maar ook in demografisch opzicht. In het Advies ‘Kansen voor het platteland’ signaleert de Sociaal Economische
Raad dat door de vergrijzing de woningbehoefte in het landelijk gebied toeneemt. Daarmee zal ook
de behoefte aan specifieke, op ouderen toegesneden diensten toenemen. Gesteld kan worden dat
mede door deze ontwikkeling de diversiteit in culturele achtergrond van de plattelandsbevolking
langzaam maar zeker verder toeneemt. Tegelijkertijd krijgen steeds grotere delen van het plattteland een peri-urbaan karakter, zo constateert de SER. Dit peri- urbane platteland voorziet het stedelijk gebied met haar grote consumentenmarkt van vers voedsel en streekeigen producten, van
recreatiemogelijkheden en van rust en ruimte. Ook biedt de peri urbane zone economische ontwikkelingsruimte voor nieuwe diensten en producten en voor fysieke investeringen die bijdragen aan
een duurzame ontwikkeling van zowel stad als platteland.
Sociale cohesie is een term die tegenwoordig met name wordt gebruikt in het grote steden beleid,
en vertoont in de uitwerking dan ook kenmerken van specifieke grootstedelijke sociale en culturele
problematiek. Maar ook op het platteland is sociale cohesie geen vanzelfsprekend gegeven meer.
De verstedelijking van bewoners en gebruikers het platteland en de toegang van plattelandsbewoners tot een wereldwijd net van informatie en contacten via het Internet leidt niet alleen tot veranderingen in de behoefte aan voorzieningen, maar kan ook consequenties hebben voor de sociale
cohesie en het maatschappelijk draagvlak voor diverse vormen van ruimtegebruik op het platteland.
Sociale cohesie heeft betrekking op de betrokkenheid van mensen bij de samenleving als geheel,
de oriëntatie op collectieve waarden en normen, de deelname aan maatschappelijke instituties en
organisaties, de participatie aan sociale netwerken en de onderlinge sociale waardering en contacten. Sociale cohesie is van belang voor de bestuurbaarheid van de samenleving. In de laatste
decennia zijn de traditionele sociale banden zoals gezin, school, buurt, bedrijfs- en beroepsorganisatie, kerk en vereniging, sterk veranderd. Blijvende sociale veranderingen kunnen hun weerslag
hebben op de samenhang van onze samenleving, en daarmee op de bestuurbaarheid. Sociale
cohesie zorgt er voor dat personen, gebruikers, instellingen of organisaties die niet direct betrokken
zijn bij activiteiten die zijn gericht op ecologische en economische duurzame ontwikkeling zich
toch betrokken voelen. Sociale cohesie is gebaseerd op binding, vertrouwen en solidariteit.
Het bevorderen van sociale cohesie is het meest pragmatisch te omschrijven als het scheppen van
voorwaarden voor participatie van burgers aan de samenleving op de verschillende niveaus, zowel
waar het gaat om gedrag als om opvattingen en houdingen. Gebrek aan sociale cohesie is in de
politieke en maatschappelijke discussie een verzamelterm voor een verscheidenheid aan sociale
verschijnselen die duiden op een gebrek aan sociale kwaliteit en sociale participatie.
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Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert dat er in algemene zin in Nederland geen sprake is
van vermindering van de sociale cohesie, maar dat oude vormen zijn vervangen door nieuwe, en
dat de participatie vanuit andere motieven en op een andere basis geschiedt.
In zijn reactie op het RMO-advies “Aansprekend Burgerschap” spreekt het kabinet zich uit over
hoe zij de rol van de burger ziet. Het kabinet acht coproductie of interactieve beleidsvorming een
belangrijk middel om verantwoordelijkheidsbesef bij burgers te kweken. De burger is dan
coproducent van beleid. Bevorderen van de participatie van burgers in maatschappelijke
verbanden, zowel op stedelijk als op wijkniveau, staat centraal. Burgers worden zo partij in een
lokaal partnerschap.

3. Duurzaamheidsverslaglegging: Transparantie en dialoog
“Our core value of respect requires that we listen carefully to the opinions voiced by our
employees and external stakeholders and that we understand their expectations as part of
our decision-making process. Providing stakeholders with relevant, transparent and timely
information is important because it enables them to form realistic expectations of our
business. I believe that organisations can only survive in the long term if they conduct their
business in a manner that earns acceptance from, and adds value to, society. It is crucial
therefore that we expand and maintain mechanisms and channels that allow two-way
dialogue between our business and our stakeholders.” (Sean O’Neill, Heineken Group
Corporate Relations Director)
In de relatie tussen ondernemers en samenleving zien we dat de koers in toenemende mate wordt
bepaald door shareholder values. In hun pogingen om meer invloed te krijgen op strategische
beslissingen van ondernemingenhuidige laten aandeelhouders zich niet alleen leiden door maximalisatie van de winst per aandeel, maar wordt ook steeds meer gevraagd om verantwoordelijk gedrag
van ondernemingen en verantwoording over dat gedrag, zo stelt de Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling in de Transparantiemeetlat die in 2005 is gepubliceerd. Verantwoordelijk
gedrag houdt in dat een onderneming zich houdt aan algemeen geaccepteerde waarden en normen,
aan wetten en aan internationaal aanvaarde verdragen. Het afleggen van verantwoording komt
tegemoet aan de wens van samenleving waaronder duurzame beleggers om te weten wat de
ethische, sociale en milieueffecten van de activiteiten van een onderneming en van haar producten
of diensten zijn. Zo kunnen deze beleggers geïnformeerde en verantwoorde keuzes maken.
Het afleggen van verantwoording vereist openheid (transparantie) en bereidheid tot het aangaan
van de dialoog met de samenleving. Door openheid kan een onderneming vertrouwen winnen bij
haar "stakeholders", haar reputatie versterken en mensen aan zich binden. Van ondernemingen
wordt heldere communicatie en relevante informatie verwacht. Deze moet uitgebreider zijn naarmate de betreffende onderneming een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt of
grotere maatschappelijke effecten veroorzaakt. De onderneming kan ook haar voordeel doen met
kritiek en suggesties voor verbetering die in de maatschappelijke dialoog naar voren komen. De
onderneming zal zich hierbij in eerste aanleg richten tot de groep van primaire belanghebbenden, in
het bijzonder consumenten, aandeelhouders en werknemers. Transparantie van ondernemingen kan
onder andere tot uiting komen door middel van verslaglegging.
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Transparantie is ook een voorwaarde voor duurzame consumptie. Willen consumenten als kritische
burgers hun maatschappelijke voorkeuren tot uitdrukking brengen in aankoopgedrag, dan moet de
burger om te beginnen over adequate informatie beschikken.

4. MVO-prestatiemeting bij agrofood-ondernemingen (LEI)
Op basis van de Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging 2002 van het Global Reporting
Initiative (GRI) heeft het Landbouw Economisch Instituut een lijst met sociaal-culturele thema’s
opgesteld en aangevuld met agrospecifieke thema’s, zoals:
1. Transparantie, afgemeten aan het aantal producten dat is voorzien van een etiket of keurmerk
en het aantal GRI-indicatoren dat is opgenomen in het jaarverslag;
2. Dierenwelzijn, bijvoorbeeld uit te drukken in:
o Het gemiddeld aantal dagen dat de dieren gezond zijn
o Percentage uitval
o Aantal dagen dat dieren natuurlijk (soorteigen) gedrag kunnen vertonen
o Gemiddelde ruimte per dier
o Aantal voorvallen waarbij dieren honger of dorst hebben
o Aantal voorvallen waarbij dieren last hebben van angst en/of stress
o Aantal dieren dat een amputatie of andere behandeling ondergaat teneinde het houden van de
betreffende dieren te vereenvoudigen
3. Kwaliteit van de lokale omgeving, bijvoorbeeld uit te drukken in:
o Aantal historische gebouwen en/of monumenten die in goede staat worden gebracht en/of
gehouden
o Aantal bezoekers van recreatieve voorzieningen
o Aantal klachten over geluidsoverlast
4. Voedselveiligheid.

5. Duurzaamheid in de Europese levensmiddelenindustrie
In een bijdrage aan de VN-wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) heeft de
koepelorganisatie van de levensmiddelen- en drankenindustrie in de EU aangegeven op welke
wijze deze industrietak een bijdrage levert aan de drie dimensies van duurzaamheid. Binnen de
sociale dimensie onderscheidt men de volgende doelen:
1. Richting consumenten:
o Voedselzekerheid: Zoveel mogelijk consumenten toegang bieden tot goede en gezonde
voeding;
o Voedselveiligheid: Door de hele productieketen heen toezien op de veiligheid van
grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten, onder meer door toepassing van HACCP,
Good Manufacturing Practices, Good Hygiene Practices en voorlichting van consumenten;
o Regelgeving: Het leveren van een bijdrage aan geharmoniseerde regelgeving op mondiaal
niveau (Codex Alimentarius);
2. Richting werknemers:
o Gelijke kansen op werk;
o Veiligheid en gezondheid op de werkvloer;
o Interne opleiding en training;
3. Richting lokale gemeenschappen, onder meer door het steunen van voedselbanken, scholen,
gezondheidsvoorzieningen en kleinschalige projecten
4. Richting andere stakeholders:
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o Leveranciers en afnemers: Het verlenen van technisch advies en ondersteuning, stimuleren
van duurzaamheid (bijvoorbeeld ‘Greening of the Supply Chain’ van Nestlé Filippijnen),
eerlijke prijzen, afstemming met retail in verband met private labels;
o Investeerders en aandeelhouders: Prestaties op de beurs, duurzaamheidsverslaglegging;
o Maatschappelijke organisaties: Dialoog

6. Verantwoorde sojaproductie
De Basel criteria zijn een werkdefinitie voor ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde
sojaproductie. Bestaande criteria als Eurepgap en de ILO conventies zijn als uitgangspunt genomen, zodat ze daarmee compatibel zijn. Verder wordt in de Basel criteria rekening gehouden met
de schaal van de onderneming: voor kleine, individuele bedrijven gelden niet alle criteria of geldt
een aangepaste vorm. De Basel criteria bevatten onder meer richtlijnen voor:
1. Management van maatschappelijke impact, bestaande uit:
o Een analyse van de maatschappelijke gevolgen door alle bestaande en potentiële gevolgen,
zowel positieve als negatieve, te benoemen. Daar moet vervolgens bij de planning van het
management en de operationele procedures rekening mee worden gehouden.
o Er moet een effectieve methode worden gehanteerd voor consultatie van en communicatie
met lokale gemeenschappen en andere betrokken partijen. De consultatie- en communicatiestrategie moet goed zijn gedocumenteerd. Vastgelegd moet zijn wie van het management
voor deze strategie en uitvoering ervan verantwoordelijk is, welke stakeholders zijn betrokken/geraadpleegd. Ook moeten de communicatie-activiteiten zelf worden vastgelegd,
evenals vervolgacties op input van stakeholders.
2. Conflicthantering: Er moet een effectief systeem voor de behandeling van klachten en ongenoegens zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Het doel van zo’n systeem is om conflicten tijdig en
adequaat op te lossen. Zowel het proces als het resultaat van de behandeling van klachten en
conflicten moeten worden gedocumenteerd. De eis van documentatie geldt niet voor individuele,
kleine bedrijven, maar deze moeten wel kunnen aantonen dat ze op constructieve wijze op grieven of klachten reageren.
3. Rechten van arbeiders en arbeidsverhoudingen, zoals aanvaardbare beloning en
arbeidsomstandigheden (werktijden, vakantieverlof, ziekte- en zwangerschapsregelingen, proeftijd), het recht op organisatie, gelijke kansen.
4. Welzijn en veiligheid, met onder meer aandacht voor kinderarbeid, gezonde
arbeidsomstandigheden (gevaarlijke stoffen en machines, klimaatomstandigheden op de werkvloer), instructie van werknemers over noodsituaties, eerste hulp voorzieningen, scholing en
voorlichting van werknemers.
5. Bijdrage aan de lokale economie, onder meer door het gebruik van lokale goederen en diensten,
ondersteuning van projecten die bijdragen aan verbetering van de lokale infrastructuur en snelle
afhandeling van financiële verplichtingen.
6. Het recht op grondgebruik moet aantoonbaar zijn op grond van eigendoms- of gebruiksrechten
en mag niet in strijd zijn met of een bedreiging vormen voor andere rechten.
Verder gaan de Basel criteria uit van gefaseerde invoering teneinde alle betrokkenen de kans te
geven om te schakelen, gekoppeld aan permanente verbetering. Wanneer de teler niet in staat is aan
de criteria te voldoen moet hij:
o een termijn aangeven waarbinnen wél aan de criteria kan worden voldaan, en
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o aangeven welke maatregelen hij zal nemen om binnen de gestelde tijd aan de criteria te
voldoen.
Tenslotte is traceerbaarheid een vereiste: De herkomst van producten moet tot de teler terug te
herleiden zijn (‘Hard Identity Preserved’).

7. Duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse Kust
In de uitwerking van een van een strategie voor Geïntegreerd Beheer van het Vlaamse Kustgebied
tracht men te komen tot een reeks van indicatoren die een beeld geven van de duurzaamheid van
het kustgebied, en die bruikbaar zijn als instrument om toekomstige ontwikkelingen op te volgen.
Daarbij is ook rekening gehouden met het sociaal en cultureel klimaat voor wonen, werken en
recreëren in het kustgebied. Naast kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving stelt men
zich behoud en versterking van sociaal cultureel kapitaal ten doel. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt een aantal subdoelstellingen, waar men heeft geprobeerd indicatoren aan te koppelen, te
weten:
1. Kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving omvat:
o Verbetering van de woonkwaliteit (woondichtheid, aandacht voor behoeften van kansarmen, goede verhouding tussen wonen en andere functies),
o Opwaardering van de leefomgeving (groenvoorzieningen, veilige leefomgeving, toegang
tot speelvoorzieningen, winkels, onderwijs en cultuur- en sportaanbod, respectvol omgaan
met cultuur-historisch erfgoed);
2. Behoud en versterking van sociaal cultureel kapitaal omvat:
o Aanbod van onderwijs en opleiding (kwantitatief en kwalitatief),
o Kwalitatieve uitbouw cultuur en bescherming / herbestemming cultuurerfgoed (materieel
erfgoed, creatief en dynamisch omgaan met de eigenheid, gebruiken en tradities, versterking cultureel aanbod),
o Versterking van sociale cohesie en netwerking (samenlevingsopbouw,
ontmoetingsmogelijkheden etc.),
o Terugdringen van kasarmoede (gezondheidszorg, sociale huisvesting etc.).
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