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Deze 14 veranderingen willen
ondernemers in de nieuwe economie



Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van
onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt, vergrijzing,
migratie en de gevolgen van de coronacrisis. Maar er liggen
nog veel grotere kansen. Kansen die Nederland een
toekomstbestendig, innovatief en mooier land maken. Kansen
waarmee we bovendien toewerken naar de nieuwe economie.
De koplopers in de beweging van MVO Nederland laten al zien
wat het betekent om toekomstbestendig te ondernemen in
die economie. 

Dankzij de creativiteit en veerkracht van de ondernemers in
ons netwerk zetten we stappen richting de nieuwe economie.
Want groot-, midden- of kleinbedrijf, of zzp’er: ondernemers
zijn innovatief in het vinden van nieuwe verdienmodellen,
minimaliseren van grondstoffen, opereren zonder schadelijke
uitstoot, het upcyclen van producten en het benutten van
talent. Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, kansen
creëren, banen scheppen. Wat we daarbij van het volgende
kabinet vragen: schep de juiste voorwaarden. Maak duidelijke
keuzes voor de toekomst en voer daar vervolgens consistent
beleid op. 

Om dat te bereiken draagt MVO Nederland 14 concrete
voorstellen aan voor de verkiezingsprogramma’s van politieke
partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in
maart 2021 - ingedeeld op drie thema’s. Deze voorstellen
helpen ondernemers klimaatneutraal, circulair en inclusief te
ondernemen, met eerlijke ketens. Als het volgende kabinet
deze voorstellen uitvoert, doen ondernemers de rest.



Handhaaf de Wet milieubeheer
Veranker de Sustainable Development Goals in overheidsbeleid 
Eis transparantie van grotere ondernemingen over hun
bedrijfsvoering
Geef meer investeringsruimte aan organisaties die een
openbare dienst of wettelijke taak uitvoeren, om (in hun
ketens) innovatie aan te jagen 
Introduceer een verplicht materialenpaspoort om de circulaire
economie te versnellen
Zorg voor meetbare indicatoren in de transitie naar een
circulaire economie

VERKIEZINGSTHEMA 1. EEN OVERHEID MET LEF

De gevolgen van de coronacrisis, de stikstofcrisis, het
klimaatvraagstuk en het verlies van biodiversiteit leveren allen
overweldigend bewijs dat een sterke overheid noodzakelijk is. MVO
Nederland roept de overheid op om de verantwoordelijkheid te
nemen die vereist is en stevig regie te pakken in de transitie naar
een duurzame economie. 

Een sterk vestigingsklimaat en langetermijninvesteringszekerheid
zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Ondernemers
verlangen van de overheid dat zij een voortrekkersrol pakt waarin
duidelijke kaders zijn geschapen en helder wordt gecommuniceerd
over de toekomstvisie. En als er iets wordt opgelegd, daar ook op
handhaven. Zodat de duurzame ondernemer niet de dupe wordt
van de ondernemer die de regels ontduikt. Daarom:

1.
2.
3.

4.

5.
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Voer een CO2-prijs per ton in, die breed in de economie geldt
Maak het voor ondernemers mogelijk om te werken met echte
prijzen, door het verzamelen en beter en eenvoudiger
beschikbaar maken van informatie over de milieu-impact van
productie en consumptie
Stel je op als launching customer en zorg voor duurzaam
opdrachtgeverschap in inkoop & aanbesteding door de
Rijksoverheid 
Vernieuw het belastingstelsel en stimuleer de transitie met
fiscale prikkels

VERKIEZINGSTHEMA 2. REKEN ECHTE PRIJZEN

Veel mensen gaan ervan uit dat de prijs die ze betalen voor een
product of dienst de kosten dekt die nodig zijn om het product te
maken en gebruiken. Dat klopt echter niet. Want wie betaalt er
voor de impact op mens, leefomgeving en maatschappij? De
winsten zijn voor het bedrijf, de lasten voor de maatschappij. Gratis
bestaat niet. 

Om naar een nieuwe economie te gaan met een eerlijk speelveld
voor duurzaam ondernemers, moet maatschappelijke schade
uitgedrukt worden in de kostprijs van het product. Daarom:

1.
2.

3.

4.



Start lokale innovatie-loketten, die ondernemers voorzien van
kennis en netwerk, knelpunten inventariseert, en de weg wijst
door wetgeving, regelingen en subsidies
Stel duurzaamheidscriteria centraal bij subsidies,
exportkredietverzekeringen, inkoop en aanbestedingen 
Neem regie en maak ambitieuze keuzes in de klimaat- en
energietransitie, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn
op de lange termijn
Werk actief aan de ombouw van de oude economie en zorg voor
een ‘zachte landing’ voor die delen van de economie die de
omslag simpelweg niet kunnen maken

VERKIEZINGSTHEMA 3. DURF TE KIEZEN VOOR
DUURZAME ONDERNEMERS

Voor een succesvolle transitie naar de nieuwe economie moet de
overheid ondernemers ondersteunen. Dat begint bij de juiste
randvoorwaarden, maar strekt zich uit tot het bieden van de juiste
informatie en tools, en financiële ondersteuning. Ons pleidooi: geef
ondernemers de ondersteuning die zij nodig hebben – met name
het mkb. Daarom:
 

1.

2.

3.

4.



GEZOCHT: MINISTER VAN DE NIEUWE ECONOMIE

Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te
halen, moeten we op vrijwel alle thema’s versnellen. Een groeiende
groep mensen staat te springen hier aan bij te dragen. Ze willen
bijdragen aan de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair,
inclusief en met eerlijke ketens. 

Deze mensen hebben een concrete visie, maar voelen zich daarin
onvoldoende gesteund door de overheid. De groep is divers: van
jong tot oud, van ondernemer tot werknemer, van links tot rechts.
Wat ze verbindt, is dat ze tempo willen maken op weg naar de
nieuwe economie.
 
De Minister van de nieuwe economie wordt in aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen in 2021 het gezicht én de stem van
deze diverse groep. Op dit cruciale moment laat de minister visie
en draagvlak zien voor nieuw, toekomstbestendig beleid. Minister
van de nieuwe economie is een initiatief van MVO Nederland.

Meer informatie en om je verkiesbaar te stellen als minister:
www.ministervandenieuweeconomie.nl 

Omdat we 

sneller kunnen.

http://www.ministervandenieuweeconomie.nl/

