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Het eigenbelang
van sociaal gedrag

Uit de wandelgangen
Advies- en ingenieursbureau Movares staat midden tussen markt en mensen. We praten met Johan van den Elzen, voorzitter van
de groepsdirectie. Kernwaarden voor Van den Elzen zijn integriteit, transparantie en vooral congruentie “Je gunt mensen iemand als
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Volgens de
evolutietheorie zou
solidair gedrag
geleidelijk moeten
verdwijnen. Dit gebeurt
echter niet. Veel mensen
gedragen zich sociaal
ook als zij zelf er geen
belang bij hebben.
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Nelson Mandela als baas, een man die niet van kleur verschoot door steeds wat anders te vinden en te doen.”

Is maatschappelijk verantwoord ondernemen een duurzame bedrijfsstrategie? De
vraag lijkt op een andere vraag die wetenschappers bezighoudt, namelijk of solidair
of pro-sociaal handelen een duurzame vorm van menselijk gedrag is. Evolutiebiologen dachten lange tijd van niet. Immers, als sommige individuen solidair zijn terwijl
anderen zich opportunistisch gedragen, dan kunnen de laatsten misbruik maken
van de eersten. Daardoor zijn de opportunisten in het voordeel: zij profiteren wel
van de solidariteit van anderen, maar hoeven er zelf niet aan bij te dragen. Door
the survival of the fittest krijgen de opportunisten de overhand, waardoor uiteindelijk alleen opportunisten overblijven. De enige situatie waarin solidair gedrag kan
standhouden is als er tussen de leden van de gemeenschap genetische verwantschap bestaat en als zij opportunistische soortgenoten kunnen onderscheiden van
solidaire. In het eerste geval kan men de overlevingskans van de eigen ‘solidaire’
genen vergroten door een bloedverwant te helpen. In het tweede geval kan een
solidair groepslid alleen relaties aangaan met andere solidaire groepsleden, zodat
de opportunisten geen misbruik kunnen maken van hun pro-sociale gedrag. Beide
omstandigheden doen zich echter alleen voor in kleine gemeenschappen waarin
iedereen elkaar kent. In een grote anonieme maatschappij zou solidair gedrag dus
geleidelijk moeten verdwijnen.
Dit gebeurt echter niet, blijkt uit onderzoek. Veel mensen gedragen zich sociaal ook
als zij zelf – of hun ‘genen’ – er geen belang bij hebben. Dat kan te maken hebben
met selectie op groepsniveau – groepen met veel solidaire leden zijn in het voordeel ten opzichte van groepen met weinig solidaire leden. Ook wordt het in verband
gebracht met maatschappelijke instituties die solidair gedrag aanmoedigen en opportunistisch gedrag bestraffen.
Voor maatschappelijk verantwoord gedrag van ondernemingen geldt iets vergelijkbaars. In een markteconomie met scherpe concurrentie – een situatie vergelijkbaar
met de evolutionaire overlevingsstrijd – dreigt een bedrijf dat MVO hoog in het
vaandel heeft het in de concurrentiestrijd af te leggen tegen concurrenten die zich
richten op maximale winst. Een maatschappelijk verantwoord opererend bedrijf
moet immers hogere prijzen rekenen of met een lagere winst genoegen nemen.
Zelfs als de bedrijfsleiding het laatste accepteert, is het de vraag of de aandeelhouders dit ook doen. In lijn met de evolutietheorie is duurzaam MVO wel goed
denkbaar bij familiebedrijven. Die staan immers niet onder druk van anonieme
aandeelhouders.
Maar als een N.V. iets van zijn rendement opoffert om maatschappelijke doelen
na te streven, loopt het de kans door zijn ontevreden aandeelhouders te worden
afgestraft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in dat geval alleen mogelijk in een omgeving die MVO ondersteunt. Net zoals solidaire mensen de meeste
overlevingskans hebben als zij alleen met andere solidaire mensen verkeren, zo
kan een MVO-bedrijf overleven als het voldoende klanten heeft die bereid zijn iets
meer te betalen voor een maatschappelijk verantwoord geproduceerd product. Wat
ook helpt is als medewerkers het MVO-beleid steunen en bereid zijn concessies te
doen in hun arbeidsvoorwaarden. Tenslotte kan ook de overheid MVO (bijvoorbeeld
fiscaal) ondersteunen. Een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
wil tonen doet er dus verstandig aan zich eerst te vergewissen dat het hierin niet
alleen staat. •

Movares en de economie
van het

Niets is erger dan

Ruimte geven aan nieuwe initiatieven ziet Van den Elzen als zijn
belangrijkste taak. “Mijn invloed is
groot als het om waarden, normen
en cultuur gaat; ik probeer het
DNA van Movares te versterken.”
Kenmerkend voor dat DNA is onder andere sociale innovatie. “We
werken aan volwassen arbeidsrelaties en zien de ondernemingsraad en vakbonden als innovatieve
partners. En die cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze
kijk op aandeelhouderswaarde.” Ter illustratie: ruim de helft
van de Movares-medewerkers bezit 70 procent van de aandelen van het bedrijf. De directeur zegt dan ook “liever te werken
met een doelstelling gericht op ontwikkeling dan op groei”.
Hij streeft naar winsttevredenheid en is voorstander van de
economie van het genoeg.

een bedrijf waar
alle neuzen in
dezelfde richting

wijzen.

Ook Movares kreeg een tik van de crisis maar niemand ging
gedwongen de poort uit. “Werkgelegenheid is topprioriteit, en
misschien wel belangrijker dan continuïteit. Als het goed gaat
met de werkgelegenheid, dan gaat het goed met het land. Dat
is toch maatschappelijk rendement? Veel beter dan al die ontslagrondes bij andere bedrijven die de facto maatschappelijke
schade veroorzaken.”
Ook belangrijk binnen het Movares-DNA is netwerken. Van
den Elzen: “Wij partneren wat af; met onze eigen mensen,
gepensioneerden, ZZP’ers en andere netwerken van zelfstandige professionals. Je moet genieten van wat anderen beter
kunnen dan jijzelf. Het verrijkt de organisatie. Zo ervaar je de
‘kracht van het onderscheid’. Dat biedt ruimte aan subculturen
die belangrijk zijn voor ons innovatief vermogen. Niets is erger

genoeg

dan een bedrijf waar alle neuzen in dezelfde richting wijzen!”
En dan is er nog Movares’ visie op MVO. “We kijken naar
onze eigen mensen, naar klanten en naar mensen van buiten.
Wij creëren uit overtuiging – en niet omdat het van de wetgever moet – echte banen voor mensen met een achterstand.
Met andere Utrechtse bedrijven stonden we aan de wieg van
‘Onbeperkt aan de slag’. Wij vinden het normaal dat bij ons
tientallen stagiaires rondlopen. En vanuit onze Movares Foundation bieden we onze mensen de ruimte en de middelen om
maatschappelijk relevante projecten te initiëren of te steunen.
Als je iets doet uit overtuiging is de vraag wat het oplevert
niet zo relevant. Ik weet in elk geval wèl zeker dat we op deze
manier iets goeds doen voor het bedrijf.”
Waarom geeft Movares niet meer bekendheid aan het
MVO-beleid? “Omdat iedereen dat hier normaal vindt. Sollicitanten noemen ons wel ‘een goed bewaard geheim’. Maar
misschien moeten we wel meer aan de weg timmeren. Niet uit
borstklopperij, maar als extra stimulans om congruent te zijn.
Als je meer in the picture staat wordt er meer op je gelet. En
dat is prima.”
Illustratief voor de werkwijze van Movares is ook de manier
waarop het bedrijfsbrede verandertrajecten opzet. “Niet met
modellen, niet met externe consultants. Wij werken met proeftuinen: keer op keer blijken mensen uit de eigen organisatie
met oplossingen voor complete vraagstukken te komen.” Johan van den Elzen wordt straks ook opgevolgd door iemand
uit die eigen organisatie: “Als je op een waardegedreven manier leiding wilt geven moet je de organisatie kunnen lezen.
Dat kan alleen als je er bent opgegroeid.” • (HvdS)
*Onbeperkt aan de slag biedt een virtuele omgeving die werkzoekenden
met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact brengt.
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