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DE VERSNELLING NAAR DE NIEUWE ECONOMIE GAAT TE LANGZAAM
Als beweging van ondernemers die de nieuwe economie vormgeven streven we naar hetzelfde doel: het zo snel mogelijk bereiken van die
nieuwe economie. Een belangrijk meetmoment ligt in het jaar 2025. In dat jaar moet minimaal twintig procent van de economie omgaan
in de nieuwe economie om een kantelpunt te bereiken: de economie verduurzaamt dan steeds sneller en er is geen weg meer terug.
Alleen, als je zo’n doel stelt, dan is automatisch de vraag: hoe ver zijn we nu? Oftewel: hoe nieuw is onze economie? Om dat te kunnen
meten ontwikkelden we enkele jaren geleden de Nieuwe Economie Index (NEx), een jaarlijks onderzoek dat in één cijfer uitdrukt hoe
duurzaam het Nederlands bedrijfsleven is.
Dit jaar staat de NEx op 15,4 procent. We hebben dus nog drie jaar om er nog ruim 5 procent bij op te tellen met zijn allen. Ten opzichte
van de editie van 2021 – toen de NEx 14,1 procent was – is dat slechts een lichte stijging, zelfs al heeft corona een flinke invloed gehad.
Het Nederlands bedrijfsleven zet dus weliswaar stappen, maar het tempo waarin dat gaat is te langzaam. Om de economie radicaal te
transformeren zijn meer structurele veranderingen nodig.
WETGEVING WERKT
Een belangrijke katalysator voor die versnelling moet uit wetgeving komen. Kijk bijvoorbeeld naar het aandeel vrouwen in topposities,
wat valt onder inclusief ondernemen, het thema met de hoogste score van de zeven die deel uitmaken van de NEx: 39,8 procent. Het
gemiddelde aandeel vrouwen in de raad van bestuur nam sinds 2018 toe van 12,6 procent naar 17,9 procent (5,3 procentpunt) en in de
raad van commissarissen van 25,8 procent naar 33,2 procent (7,4 procentpunt). Dit komt vooral door de wet die per 1 januari 2022 stelt
dat 33 procent van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan én dat bedrijven moeten
rapporteren over hun ambities.
Het zijn dit soort wetten waarvan we mogen hopen dat het onlangs geïnstalleerde kabinet Rutte IV er meer aanneemt. Vooral bij het
thema circulair ondernemen is dat hard nodig, want een NEx-score van 12,9 procent op dat onderdeel is echt te laag om de doelen te
halen. Zeker als je je bedenkt dat het beeld bij de consument is dat dit mainstream is geworden. H&M heeft een circulaire collectie en
BMW maakt volop reclame. Ik kan me voorstellen dat mensen het gevoel hebben dat het wel goedkomt met die circulaire economie.
De NEx laat echter zien dat dat niet zo is. Sterker nog: het percentage van dit jaar is exact hetzelfde als vorig jaar. Stilstand is geen
vooruitgang.

TE TRAAG
Ander voorbeeld: mensen stoppen afgedankte kleding netjes in de
textielbak. Dat is positief. Maar slechts 1 procent van dat textiel
wordt gerecycled – de rest belandt veelal in de verbrandingsoven.
Nu komt er binnenkort gelukkig een Uitgebreide Producenten
Verantwoordelijkheid (UPV), die producenten verantwoordelijk
maakt voor inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking
van hun eigen producten. Dit moet het percentage recycling doen
toenemen. Het geld daarvoor moet alleen wel beheerd worden door
een partij die hier innovatief in kan zijn. En dat is veelal niet het
geval, waardoor échte innovatie en verduurzaming achterblijven.
Terwijl de initiatieven er wel zijn, kijk alleen maar in het netwerk
van MVO Nederland.
Of neem iets als verpakkingsmateriaal: via Picnic krijg je als
consument eenvoudig een recyclezak voor je Nespresso-cups. Voelt
goed, maar kan veel beter. Mkb’ers zoals Koffiebranderij Peeze zijn
al lang in staat om afbreekbare cups te maken. Het inzamelsysteem
is hiervoor alleen nog lang niet op orde. Dus ook hier geldt: de
kracht van ondernemers is enorm, maar er zijn randvoorwaarden
nodig. Randvoorwaarden waarvan ik hoop dat dit kabinet ze in de
wet gaat vastleggen. Zodat we in 2025 wél een NEx hebben van 20
procent of hoger. Aan ons zal het niet liggen…
Maria van der Heijden

“ Het Nederlands bedrijfsleven zet weliswaar stappen op weg naar een duurzame
economie, maar het tempo waarin dat gaat is te langzaam. Om de economie
radicaal te transformeren zijn structurele veranderingen essentieel.”

“ De kracht van ondernemers is enorm, maar er zijn randvoorwaarden nodig.
Randvoorwaarden waarvan ik hoop dat dit kabinet ze in de wet gaat vastleggen.”

“ De verantwoordelijkheid voor verdere versnelling ligt allereerst bij bedrijven zelf.
Daarnaast is wetgeving is essentieel om het speelveld gelijk te maken en die
nieuwe economie te bereiken”

“ MVO Nederland is een netwerk van bedrijven die de transformatie serieus
nemen en als existentieel ervaren. Dat is dan ook de toets die we hanteren,
niet of je al klaar bent met verduurzamen.”

OVER DE NIEUWE ECONOMIE INDEX
De Nieuwe Economie Index (NEx) laat jaarlijks zien hoe duurzaam het Nederlands bedrijfsleven is door de afstand tot de nieuwe
economie in kaart te brengen. Het doel van MVO Nederland is om 2025 minimaal 20 procent te behalen. Dat punt wordt gezien als een
kantelpunt: na die tijd zal de economie steeds sneller verduurzamen en is er geen weg terug meer naar de oude economie. Waarom in
2025? Veel officiële doelen hebben de blik gericht op 2030: de Sustainable Development Goals, het Grondstoffenakkoord en het
Klimaatakkoord bijvoorbeeld. Deze doelen zijn alleen haalbaar als we ruim voor die tijd een kantelpunt bereiken.
De NEx is het gemiddelde van de scores op de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante
ketens, inclusief ondernemen, duurzame energie, biodiversiteit en circulaire economie. Per thema is een aantal indicatoren vastgesteld
op basis van bestaand onderzoek naar het Nederlands bedrijfsleven. Alle indicatoren zijn gebaseerd op betrouwbaar onderzoek, onder
meer van Eurostat, CBS, SKC, NEA en de RUG. Deze thema’s leveren niet alleen elk een aparte score op, maar leiden gezamenlijk ook tot
de Nieuwe Economie Index.
De resultaten van de drie edities (’20, ’21 en ’22) laten zien dat een steeds groter aandeel van het Nederlandse bedrijfsleven onderneemt
in de nieuwe economie. Zo lag het percentage van de NEx-21 met 14,1 procent twee procentpunt hoger dan de NEx-20. Deze editie laat
zien dat de NEx-22 op 15,4 procent staat.
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HOE ONDERSCHEIDT DE NEX-22 ZICH VAN ANDER WELVAARTS- EN DUURZAAMHEIDSONDERZOEK?
De NEx is op vijf punten wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en de Better Life Index van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). We hebben ze hieronder op een
rij gezet.
1. Richting: de NEx focust volledig op het Nederlandse bedrijfsleven terwijl andere monitoren voornamelijk gericht zijn op de mensen.
Alleen de Nationale SDG Rapportage gaat ook in op de rol van het bedrijfsleven en financiële instellingen bij het behalen van de
duurzame ontwikkelingsdoelen en enkele Sustainable Development Goals (SDG’s) in de Monitor Brede Welvaart hebben ook
betrekking op het bedrijfsleven.
2. Uitkomsten: de NEx toont de afstand tot de situatie die volgens MVO Nederland ‘ideaal’ is. Daarmee heeft de NEx als enige een
maximum: 100 procent. Andere monitoren rapporteren slechts een gemiddelde van gestandaardiseerde indicatoren of bevatten geen
kwantitatieve uitkomstmaat.
3. Thema’s: omdat de NEx gebaseerd is op de zeven thema’s van MVO Nederland zijn deze uniek. Zo is de NEx de enige benchmark die
bijvoorbeeld kijkt naar de inclusiviteit bij leidinggevenden of de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven echte prijzen hanteert.
4. Geografische afbakening: de NEx toont de resultaten voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel terwijl andere monitoren ook
regionale uitsplitsingen of internationale vergelijkingen bieden.
5. Trends: de NEx is tot nu toe voornamelijk gericht op de afstand tot het ideaalbeeld in een bepaald jaar terwijl andere monitoren zich
focussen op de trends over een bepaalde periode. Dit jaar zijn voor het eerst de korte termijntrends van de thema’s in kaart gebracht.
WAAR VIND JE MEER INFORMATIE OVER DE NEX?
Op de website van MVO Nederland vind je het persbericht over de NEx van 2022.
Download hier het volledige onderzoeksrapport. Bekijk ook de video die kort uitlegt wat de NEx is.
WAAR KAN IK MET VRAGEN OVER DE NEX TERECHT?
Neem contact op met MVO Nederland via communicatie@mvonederland.nl.

DE ZEVEN THEMA'S VAN DE NIEUWE ECONOMIE
De transitie naar een nieuwe economie is wat we willen bereiken. En het liefst zo snel mogelijk. MVO Nederland
bepaalde zeven thema’s van de nieuwe economie. Deze thema’s dienen als agenda voor ondernemers in ons netwerk
om bij te dragen aan die nieuwe economie. Hieronder vind je meer informatie over deze zeven thema’s.
THEMA 1 | NIEUWE RIJKDOM
Van geld alleen word je niet gelukkig. Een rijk leven kun je niet uitdrukken in euro’s. Twee zinnen die metaforisch zijn
voor het eerste thema van de nieuwe economie. In de nieuwe economie streven ook bedrijven naar waarden als
gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. Positieve maatschappelijke impact dus. Maar dan wel
op gelijke voet met financiële groei. Lees meer op onze website.
THEMA 2 | ECHTE PRIJZEN
Het is een klassieker in het denken over duurzaam ondernemen: reken ‘echte’ prijzen voor goederen en diensten. Voor
wie ook maar een greintje vertrouwen heeft in het marktmechanisme is de logica zo klaar als een klontje: als vervuilen
duurder wordt, loont het om schoon te produceren. Als het uitstoten van CO2 geld kost, zijn bedrijven eerder geneigd
klimaatvriendelijk te werken. In de nieuwe economie werkt het zo. De vervuiler betaalt. Lees meer op onze website.
THEMA 3 | TRANSPARANTE KETENS
Keurmerken en audits hebben ons veel gebracht, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn: eerlijke ketens, zonder
misstanden in fabrieken en op plantages. Om dat te bereiken is een aanpak nodig die de arbeidsomstandigheden in de
keten op de voet volgt. Lees meer op onze website.

THEMA 4 | INCLUSIEF ONDERNEMEN
Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat de samenleving bestaat uit de meest uiteenlopende types. Variërend in huidskleur
van spierwit tot diepzwart, met bijzondere kapsels, hoofddoeken of gaatjesschoenen. Hun grootouders zijn geboren in
Almelo of Aleppo. Ze zijn opgeleid op een chique universiteit of hadden hun leerschool aan de rafelranden van de stad.
Daarom is het vreemd dat een gemiddeld managementteam nog steeds behoorlijk eenzijdig is samengesteld. In de
nieuwe economie is dat anders. Lees meer op onze website.
THEMA 5 | GROENE ENERGIE
We lopen in Nederland ver achter met de energietransitie. De doelen liggen heel hoog, en in dit tempo gaan we ze niet
halen. Met ministapjes is de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroenen van onze energievoorziening. Ongeveer 6
procent van de energie wordt nu opgewekt met hernieuwbare bronnen. Al jarenlang is Nederland Europees
hekkensluiter in het gebruik van duurzame energie. We krabbelen nu een beetje op, maar er moet veel meer gebeuren,
en gauw. Lees meer op onze website.
THEMA 6 | BIODIVERSITEIT
Wat het uitsterven van de duinpieper in Nederland met jouw bedrijfsvoering te maken heeft? Wellicht meer dan je
denkt. Als je niet wakker ligt van het idee van een stille lente, ben je in ‘goed’ gezelschap: het belang van biodiversiteit en
de invloed van bedrijven hierop is voor veel ondernemers een blinde vlek. Bewustwording rond dit thema is hard nodig.
Lees meer op onze website.
THEMA 7 | CIRCULAIRE ECONOMIE
Het lijkt zo simpel. De spullen die de één niet meer nodig heeft, verkoopt hij aan een ander die ze juist goed kan
gebruiken. Dag afvalstoffenheffing, dag uitputting van grondstoffenvoorraden. Iedereen blij. Marktplaats.nl bewijst al
twintig jaar dat dit circulaire systeem prima werkt voor consumentenproducten. De B2B-markt voor materialen is een
ander verhaal. Toch komen mogelijkheden in beeld. Lees meer op onze website.

OVER MVO NEDERLAND
MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Het is het grootste bedrijvennetwerk van Europa op het
gebied van mvo met in totaal 1,1 miljoen aangesloten medewerkers en 300 miljard euro aan inkoopkracht. Alleen in de nieuwe economie
– die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, ook in de keten – kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom is het bereiken
ervan het doel. Dat lukt nog sneller als de beweging zo groot mogelijk is. MVO Nederland maakt innovaties mogelijk via onverwachte
samenwerkingen en creëert de juiste condities via lobby bij overheden en financiers. Ons doel is bereikt bij het kantelpunt in 2025:
minimaal twintig procent van de economie gaat om in de nieuwe economie.
WORD PARTNER
Als partner van MVO Nederland ben je onderdeel van ons partnernetwerk, waarin ruim 2000 ondernemers werken aan hun duurzame ambities.
Daarnaast focussen onze sectornetwerken op het verduurzamen van specifieke sectoren: Agrifood, Gebouwde Omgeving, Chemie, Textiel en Zorg.
En richten we ons met het Grote Bedrijven Netwerk op de collectieve kracht van grootbedrijven. De bedrijven in het Koplopernetwerk nemen het
voortouw: zij laten zien hoe je toekomstbestendig onderneemt en tonen leiderschap om te veranderen wat nodig is.
Meer informatie over partner worden bij MVO Nederland vind je hier.

