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NIEUWE ECONOMIE INDEX 2023: NEDERLANDSE
ECONOMIE VERTRAAGT IN VERDUURZAMING  
16,5 procent van Nederlands bedrijfsleven duurzaam, kleinste groei in vier jaar 

16,5 procent van het Nederlands bedrijfsleven is duurzaam. Dat blijkt uit de Nieuwe Economie Index 2023 (NEx), het
cijfer dat MVO Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie. De index stijgt
daarmee 1,1 procentpunt ten opzichte van 2022, wat de kleinste jaarlijkse stijging is sinds de lancering van de eerste
NEx in 2020. “De verduurzaming van onze economie gaat weliswaar vooruit, maar het tempo waarop dat gebeurt
neemt elk jaar af. Als we zo doorgaan, komen de duurzame ambities van Nederland en de wereld echt in gevaar”, zegt
Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland. 

De NEx van 16,5 procent geeft het gemiddelde weer van de scores op zeven thema’s die MVO Nederland gebruikt om een duurzame
economie te duiden. Sinds 2020 – toen de NEx op 12,1 procent stond – neemt de NEx elk jaar toe: van 14,1 procent naar 15,4 procent en
nu 16,5 procent. De groei stagneert echter, waardoor het onzeker is of Nederland de 20 procent nog haalt in 2025. Dat punt is volgens
MVO Nederland essentieel als ons land wil voldoen aan de SDG’s en het Parijs- en grondstoffenakkoord.
 
SLECHTS 4,9 PROCENT VAN HET GELD NAAR DUURZAAMHEID  
Verreweg de laagste score in de NEx 2023 is voor het thema nieuwe rijkdom (4,9 procent). Dit thema draait in de basis om ondernemen
en investeren vanuit meer dan financiële waardes, denk aan gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. De score
van 2023 laat zien dat meer dan 95 procent van het geld nog wordt geïnvesteerd in de oude economie, zonder expliciet rekening te
houden met de effecten op milieu, mens of samenleving.  
 
“Het extreem lage cijfer voor nieuwe rijkdom maakt duidelijk dat we de geldstromen van pensioenfondsen, verzekeraars en banken nog
niet inzetten voor de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie. Iedere vertraging in tijd kost uiteindelijk meer geld omdat de
kosten van klimaatontwrichting vele malen hoger zijn”, aldus Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.  



BIODIVERSITEIT DAALT 
Heel verontrustend vindt Van der Heijden de daling op biodiversiteit van 18,3 naar 17,9 procent. Dit laat zien dat de aandacht voor
bodem-, water- en luchtkwaliteit – essentieel voor de biodiversiteit – achter- in plaats van vooruit gaat. “Onze natuur staat hevig onder
druk. Het bedrijfsleven speelt een essentiële rol in de transitie naar een economie die wél past binnen de grenzen van die natuur. Tot nog
toe voelen we die druk wellicht wel, maar handelen we er nog veel te weinig naar. Terwijl het juist de natuur is die zo is verweven met
alles wat er nodig is voor een duurzame economie”, aldus Van der Heijden. 
 
“De NEx van 2023 laat zien dat het bedrijfsleven de versnelling die nodig is voor een duurzame economie niet echt inzet. Sterker nog,
het lijkt erop alsof de rollende bal langzaam tot stilstand aan het komen is. En dat is ongelofelijk als je ziet hoe de aarde maar blijft
opwarmen, de biodiversiteit afneemt en de ongelijkheid toeneemt”, zegt Van der Heijden. “Voor een duurzame economie moet het
huidige systeem écht op de schop. Dat betekent: een opdracht voor de overheid om op álle beleidsterreinen voor duurzame standaarden
te zorgen en vervuilende activiteiten te beprijzen om die transitie in gang te zetten. De huidige aandacht voor groene energie en CO2-
uitstoot is belangrijk, maar alleen daar redden we het niet mee om binnen de grenzen van de natuur en maatschappij te blijven. Het gaat
om een integrale aanpak”, zegt Van der Heijden. 
 
MEER INFORMATIE OVER DE NEX 
De NEx 2023 scoort als volgt op de zeven thema’s: nieuwe rijkdom (4,9%), echte prijzen (19,7%), transparante ketens (13,8%), inclusief
ondernemen (33,0%), groene energie (11,7%), biodiversiteit (17,9%) en circulaire economie (14,5%). Op de website van MVO Nederland
vind je uitgebreide informatie over de NEx en download je het onderzoeksrapport. Ook vind je daar interviews met zeven inspirerende
ondernemers, een podcast en concrete tips en stappenplannen om zelf aan de slag te gaan.  

http://nex.mvonederland.nl/




De Nieuwe Economie Index (NEx) laat jaarlijks zien hoe duurzaam het Nederlandse bedrijfsleven. Bij een volledig duurzame economie
zou de score 100 procent zijn. 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, en PBL. Deze scores op de 7 thema’s leiden gezamenlijk tot de Nieuwe Economie Index.  
Dit jaar zijn de indicatoren voor de NEx aangepast ten opzichte van vorige jaren omdat een aantal indicatoren niet meer beschikbaar is.
SEO en MVO Nederland hebben de gelegenheid aangegrepen om de methodologie van het onderzoek verder te verbeteren. Om een
vergelijking te kunnen maken met de NEx van afgelopen jaren, zijn de scores van die jaren met terugwerkende kracht berekend met de
nieuwe indicatoren. Meer informatie over de methodiek is te lezen in het onderzoeksrapport.  

OVER DE NIEUWE ECONOMIE INDEX

12,1%

14,1%
15,4%

16,5%

2023

2022

2021

De resultaten van de vier edities (’20, ’21, ’22 en ‘23) laten zien dat een steeds groter aandeel
van het Nederlandse bedrijfsleven onderneemt in de nieuwe economie, maar dat de 
groei vertraagt. Zo lag het percentage van de NEx-22 met 15,4 procent 1,3 
procentpunt hoger dan de NEx-21. Deze editie laat zien dat de 
NEx-23 op 16,5 procent staat, een stijging van maar 
1,1 procentpunt. Zonder versnelling wordt de 
doelstelling van 20 procent in 2025 dus 
niet gehaald. 



Richting: de NEx focust volledig op het Nederlandse bedrijfsleven terwijl andere monitoren voornamelijk gericht zijn op
consumenten, of geen onderscheid maken tussen die groepen. 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.  
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.  
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.  
Geografische afbakening: de NEx toont de resultaten voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel terwijl andere monitoren ook
regionale uitsplitsingen of internationale vergelijkingen bieden.  
Trends: de NEx is gericht op de afstand tot het ideaalbeeld in een bepaald jaar terwijl andere monitoren zich focussen op de trends
over een bepaalde periode.    

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. 
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WAAR VIND IK MEER INFORMATIE OVER DE NEX? 
Op de website van MVO Nederland vind je uitgebreide informatie over de NEx en download je vanaf 18 januari het onderzoeksrapport.
Ook vind je daar interviews met zeven inspirerende ondernemers, een podcast en concrete tips en stappenplannen om zelf aan de slag te
gaan.  
 
WAAR KAN IK MET VRAGEN OVER DE NEX TERECHT? 
Neem contact op met MVO Nederland via communicatie@mvonederland.nl.  

http://nex.mvonederland.nl/
mailto: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 nieuwe rijkdom. 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. 

http://nex.mvonederland.nl/nieuwe-rijkdom
http://nex.mvonederland.nl/echte-prijzen
https://www.mvonederland.nl/category/echte-prijzen/
http://nex.mvonederland.nl/transparante-ketens


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. Opgeleid op een chique universiteit
of opgegroeid 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 
Zowel om geopolitieke redenen als vanwege het klimaat moeten we zo gauw mogelijk van fossiele brandstoffen af. Om
ecologische en economische rampspoed te voorkomen moet het tempo van de energietransitie flink omhoog. In de
nieuwe economie gaat er geen kilo broeikasgas meer de lucht in. Lees meer op onze website. 

THEMA 6 | BIODIVERSITEIT 
Al het leven op aarde is met elkaar verbonden. Bomen, planten, dieren, schimmels en insecten hebben elkaar allemaal
nodig. Als er te veel soorten verdwijnen stort het kaartenhuis in. In de nieuwe economie streven ondernemers daarom
naar het behoud van natuurlijke rijkdommen. Lees meer op onze website.
 

THEMA 7 | CIRCULAIRE ECONOMIE 
Grondstofvoorraden zijn niet onuitputtelijk. Daarom is een economie waarin spullen na korte tijd weggegooid worden
niet vol te houden. De nieuwe economie is circulair: de waarde van materialen grondstoffen blijft behouden door
hergebruik en recycling. Lees meer op onze website. 

http://nex.mvonederland.nl/inclusief-ondernemen
http://nex.mvonederland.nl/groene-energie
http://nex.mvonederland.nl/biodiversiteit
http://nex.mvonederland.nl/circulaire-economie


MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met de grootste ondernemersbeweging van Europa. Die transitie
vraagt om verandering van het huidige systeem. Het bedrijfsleven is als geen ander in staat om snel en goed in te spelen op
veranderende omstandigheden. En dus geloven wij dat we samen met hen het snelste en de beste resultaten bereiken. MVO Nederland
wil dat in 2025 minimaal twintig procent van de Nederlandse economie omgaat in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan
alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de planeet en maatschappij. Alleen zo kunnen we het tij keren. Meer
informatie: www.mvonederland.nl. 
 
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. 
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http://www.mvonederland.nl/
https://www.mvonederland.nl/word-partner/basisaandeel/
https://www.mvonederland.nl/netwerk-agrifood/
https://www.mvonederland.nl/netwerk-gebouwde-omgeving/
https://www.mvonederland.nl/netwerk-chemie/
https://www.mvonederland.nl/netwerk-textiel/
https://www.mvonederland.nl/netwerk-zorg/
https://www.mvonederland.nl/grotebedrijvennetwerk/
https://www.mvonederland.nl/koploper-netwerk/
https://www.mvonederland.nl/doe-mee/word-partner-van-mvo-nederland/

