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Cunina vzw

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of 
Corporate Social Responsibility) is geen nieuw 
begrip en het is ook al ver de fase van hype voorbij. 
Ondernemingen zijn er al lang achter gekomen 
dat een verantwoordelijke houding aannemen 
ten opzichte van mensen, de planeet en de 
samenleving een verantwoordelijkheid is die je als 
bedrijf moet opnemen. 

Maar we merken als ontwikkelingsorganisatie, 
met al meer dan 28 jaar ervaring, dat de MVO-
verhalen die geschreven worden nog niet allemaal 
op punt staan. Daarom deze white paper waarin 
we onze eigen visie en die van enkele van onze 
MVO-partners delen.

Bekijk het ondersteunende
video-interview met de drie CEO’s:

https://www.youtube.com/watch?v=U-f7_cDtzhE
https://www.youtube.com/watch?v=TC33y8-T22M&feature=youtu.be
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Wat is MVO? Planeet, mensen & samenleving

Wie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zegt, 
denkt meteen aan duurzaam, ecologisch en andere 
milieuvriendelijke termen. En daarmee heb je gelijk, 
duurzaam omgaan met onze planeet maakt een groot 
deel uit van MVO. Ondernemingen passen hun afval-
stroom aan, zodat ze niet alleen minder afval produ-
ceren, maar het evengoed gaan recycleren voor ver-
dere verkoop of omzetten naar nieuwe energie. Op de 
meeste daken zie je tegenwoordig zonnepanelen om 
groene energie op te wekken en grondstoffen worden 
meer en meer duurzaam aangekocht.

Een tweede aspect van MVO dat ook erg populair is, 
is de aandacht voor mensen. Denk maar aan alle op-
lossingen voor medewerkers, van kinderopvang tot 
een aangename werkomgeving. Ondernemingen 
gaan in dialoog met hun medewerkers om een ideale 
thuis-werkbalans te vinden en promoten diversiteit. 
Maar ook buiten de bedrijfsmuren zien we onderne-
mingen hun verantwoordelijkheid opnemen. Ze be-
perken geluids- of geurhinder of starten initiatieven 
om gezond leven te promoten.

Het derde en laatste aspect van MVO is iets minder 
ver verspreid, namelijk het teruggeven aan de samen-
leving. Winst maken is één zaak, maar die winst ook 
verantwoord besteden is een andere zaak. Er zijn heel 
wat problemen in onze samenleving, zowel binnen 
België als daarbuiten, en het is niet aan jouw onderne-
ming om ze allemaal op te lossen. Maar we zien toch 
mooie initiatieven van ondernemingen die met een 
warm hart een goed doel steunen.

Wij zien de meest succesvolle MVO-verhalen bij on-
dernemingen die er naar streven om alle drie de as-
pecten te integreren in hun beleid. Niet iedereen kan 
ze allemaal in de praktijk realiseren, maar we ervaren 
dat in het “streven naar …” ondernemingen meestal 
ook daadwerkelijk een weg vinden.

De vier dimensies van een goed MVO-verhaal

Uiteindelijk draait het allemaal om de effectieve re-
sultaten die je bereikt, maar een goed geschreven 
MVO-verhaal heeft het potentieel om ver boven die 
eigenlijke resultaten uit te stijgen. En daar pluk jij als 
onderneming net zozeer de vruchten van.

Uit onze ervaring blijkt dat een succesvol MVO-ver-
haal uit vier dimensies bestaat, namelijk branding, 
opportuniteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke 
betrokkenheid. Alle vier de dimensies krijgen best een 
waarachtige invulling, gedragen door alle medewer-
kers binnen het bedrijf.

1.  Branding

Van de vier opgesomde dimensies is branding de 
meest voor de hand liggende. Door je verantwoord op 
te stellen ten opzichte van een zaak, creëer je goodwill 
bij je medewerkers en je stakeholders. Het is een zeer 
goede manier om aan branding te doen, zeker als je je 
MVO-verhaal structureel doorheen heel je communi-
catie laat lopen.

We zouden geen 150 werknemers hebben 
als we niet goed voor onze mensen zorgden 
en niet een werksfeer creëerden waarin ze 
dagelijks graag komen werken. We zouden 
vandaag niet zo groot zijn als we niet 
jaarlijks onze winsten goed investeerden om 
in de toekomst sterk te staan. Maar ook het 
sociale karakter, de bijdrage aan het milieu, 
het efficiënt omgaan met afval en het goed 
inkopen van onze materialen vallen allemaal 
onder die duurzame strategie waar onze 
werknemers, onze klanten, onze leveranciers 
en alle mensen rondom ons heel gevoelig aan 
zijn. Zij voelen dat wij een duurzaam hart 
hebben, dat wij voor een goed buikgevoel 
gaan en dat is iets dat wij écht proberen uit te 
dragen.

Het succes van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen gaat vooral over “deel en ver-
tel wat je doet”, ook in de organisatie door je 
medewerkers te betrekken. In ons geval zijn 
al onze medewerkers betrokken in het project 
en hebben ze zich er ook voor geëngageerd. Zo 
creëer je een groter draagvlak voor MVO.

“

“Joeri Beneens, CEO Bouwonderneming Beneens

Pierre Pignolet, CEO essent.be
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Denk maar aan het logo van duurzaam papier op druk-
werk, een social media post over het behalen van een 
MVO-milestone of het lanceren van een oproep naar je 
klanten om samen te komen sporten met je medewer-
kers. Belangrijk is dat je MVO-verhaal leeft doorheen 
heel het bedrijf en het niet onder het stof verdwijnt in 
je jaarverslag of op een goed verborgen pagina op je 
website.

2. Opportuniteiten

Met dat levendig verhaal schud je ook opportunitei-
ten uit de boom. Wees niet bang om aan dat draadje te 
trekken en te kijken waar je uit komt. Opportuniteiten 
komen er in alle mogelijke vormen en kleuren. Je haalt 
een nieuwe klant binnen, omdat ze toevallig hetzelf-
de goede doel steunen als jij. Of een leverancier komt 
met je praten om hun producten of diensten beter op 
jouw bedrijfsproces aan te sluiten en zo de kosten 
voor beide partijen naar beneden te halen.

Andere soorten opportuniteiten vind je in de actuali-
teit. Je kan met je MVO-verhaal inspelen op een trend 
in de samenleving of op een nieuwsfeit dat er bij aan-
sluit. Het is een kans om de reikwijdte van je inspan-
ningen te vergroten en meteen ook een groter publiek 
te bereiken.

Een advies dat ik zou willen geven is, laat MVO 
geen speeltje zijn van de CEO of het manage-
ment. Betrek iedereen in de onderneming bij 
dat Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men. Je zal zien dat samenwerken voor het 
goede doel, of samen iets doen voor het goede 
doel, de mayonaise van een onderneming kan 
zijn. En dat brengt mensen dichter bij elkaar. 
Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden door 
bijvoorbeeld het feit dat wij met 75 Torfs-win-
kels een petekind van Cunina hebben geadop-
teerd. Dat brengt mensen samen, dat brengt 
medewerkers samen. Ze schrijven samen brie-
ven, ze krijgen post terug op die brieven. We 
brengen dat regelmatig terug in de kijker op 
medewerkersdagen. Dus doe dat niet alleen, 
maar betrek er heel het bedrijf bij.

De impact voor ons bedrijf is dat wij onder-
tussen echt gekend staan in de bouwwereld 
als een voortrekker, als iemand die graag 
de anderen mee uitnodigt om hier te komen 
kijken hoe wij het toepassen. En veel mensen 
zijn ons daarin gevolgd, waar we dan ook 
trots op zijn. Ondertussen zijn er zelfs heel 
wat richtlijnen wet geworden. Daar waar wij 
al meer dan 10 jaar een pionier waren door 
al 35 afvalstromen te sorteren, is het sinds 1 
juni 2018 verplicht voor bedrijven om 21 afval-
stromen uit elkaar te houden. Onze klanten 
die weten dat ook, dat zijn mensen die zeer 
bewust voor Beneens kiezen, omdat wij ons 
hout duurzaam inkopen, omdat wij ons afval 
zoveel mogelijk circulair terug in de economie 
proberen te krijgen. Dat is toch iets waar wij 
een meerwaarde kunnen bieden. Ook voor 
openbare aanbestedingen, die vroeger enkel 
op de goedkoopste prijs werden beslist, is er 
vandaag steeds vaker een puntensysteem aan 
de orde waarbij wij punten kunnen krijgen op 
het duurzaam ondernemen.

“
“

Joeri Beneens, CEO Bouwonderneming Beneens
Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs
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3. Verantwoordelijkheid

Maar zowel een knappe branding van je MVO-verhaal 
als het goed inspelen op opportuniteiten betekenen 
weinig als je als onderneming geen echte verant-
woordelijkheid opneemt. Door bijvoorbeeld een door 
de overheid verplichte aanpassing te positioneren als 
een MVO-daad dwing je geen respect af. Of het onper-
soonlijk steunen van een goed doel zal ook snel een 
holle frase blijken.

Je zal een stap verder moeten gaan dan wat men van 
je verwacht en daar komt heel wat meer bij kijken dan 
je denkt. Grote ondernemingen betekenen grote ver-
wachtingen, je inspanning zal dus in verhouding moe-
ten zijn. Je zal ook je medewerkers moeten betrekken. 
Als je MVO-verhaal enkel op papier bestaat, zal het 
ook nooit waarachtig overkomen.

4. Betrokkenheid

Tenslotte heeft een écht goed MVO-verhaal ook nog 
een ‘mystery factor’ en dat is betrokkenheid. Een per-
soonlijke betrokkenheid van de CEO of van de mede-
werkers raakt een emotionele snaar en resoneert vele 
malen meer bij een publiek dan een grappige post of 
een indrukwekkend rapport.

Ga daarom op zoek naar een verhaal dat je raakt, waar-
in je de passie voelt oplaaien in je hart en waar jij of 
anderen in de onderneming vlot over kunnen vertel-
len. Je zal zien dat dit soort verhalen meteen ook alle 
andere dimensies een vlotte invulling zal geven.

MVO gaat over ‘Walk the Talk’ en over hoe je 
je missie gaat vertalen naar de maatschappij. 
Hoe je geloofwaardigheid gaat creëren en ver-
talen naar iets dat belang heeft in de samen-
leving waarin we leven. We willen iets terug-
geven aan de maatschappij, omwille van onze 
missie: ‘energie is van ons allemaal’. Wij gelo-
ven dat dat ook geldt over de grenzen heen en 
dat we op die manier iets kunnen bijbrengen 
op vlak van energie voor de lokale bevolking 
in Nepal. Maar ook op langere termijn. Het is 
niet dat we maar één keer investeren in Nepal, 
wij denken dat we daarbij een toekomst kun-
nen bieden aan de lokale bevolking.

Voor mij persoonlijk is MVO heel belangrijk. 
Ik probeer als een bewust mens in het leven te 
staan, ik vind immers dat het niet opgaat om 
enkel met jezelf bezig te zijn. Ik denk dat wij in 
het Westen, althans veel van ons, in overvloed 
leven. Ik vind het dan ook heel belangrijk om 
te delen, om een stukje van onze welstand te 
delen. Ik zou geen CEO kunnen zijn van een 
bedrijf dat enkel op geld gericht was en voor 
de rest deed alsof de rest van de wereld één 
grote speeltuin is waar je niks mee te maken 
hebt. Dus voor mij is Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen een verlengstuk van hoe 
ik persoonlijk in het leven sta.

“
“

Pierre Pignolet, CEO essent.be

Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs

“Wij willen iets teruggeven aan de maatschappij, 
omwille van onze missie: energie is van ons 

allemaal”

Pierre Pignolet, CEO essent.be
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Moet jouw onderneming starten met MVO?

Wij raden het alleszins aan! Zeker als je onderneming 
nog geen duidelijk MVO-beleid heeft. De consument 
en de samenleving in het algemeen verwacht op deze 
moment al een inspanning van een bedrijf, dus achter-
blijven wordt steeds minder een aantrekkelijke optie. 
En mits de juiste aanpak creëer je een bruisend ver-
haal dat je merk absoluut ten goede zal komen.

Niet enkel je medewerkers maar ook je klan-
ten verwachten dat je als organisatie je ver-
antwoordelijkheid opneemt. Consumenten 
gaan steeds bewuster op zoek naar bedrijven 
die het goed voor hebben met de wereld. Bij 
essent.be staan duurzame oplossingen sowie-
so centraal, daarom hebben we gekozen voor 
een MVO-partnership met Cunina. Door te 
investeren in onderwijs en duurzame ontwik-
keling in de regio, zorg je niet enkel vandaag 
voor een oplossing maar je bouwt mee aan een 
toekomst.

Cunina past bij Schoenen Torfs perfect als 
MVO-partner, omdat wij twee KMO’s zijn. 
Eigenlijk twee familiebedrijven. Niet te 
groot, niet te klein. Maar vooral gebaseerd 
op dezelfde no-nonsense filosofie. Dus wat 
je bij Torfs en Cunina niet zal vinden, zijn 
grote verklaringen of grote visieteksten over 
de samenwerking, maar wel heel concrete 
afspraken. Zodanig dat de twee heel goed 
weten wat ze aan elkaar hebben. Wat wij 
als Torfs van Cunina kunnen verwachten en 
wat Cunina van Torfs mag verwachten, dat 
is eigenlijk heel concreet omschreven. En in 
de persoon van Sophie Vangheel en dochter 
Kathleen ontmoet ik zo partners die dezelfde 
taal spreken. En dat maakt het gewoon heel 
gemakkelijk en heel prettig samenwerken.

“
“

Ga allereerst op zoek naar aspecten binnen je onder-
neming die je vlot kan omzetten in verhalen en com-
municeer daarover. Door in dialoog te gaan met je 
medewerkers over duurzaamheid, de werkomgeving 
of zelfs het steunen van een goed doel zal je zeker en 
vast nog meer inspiratie vinden of spreek een organi-
satie buiten je organisatie aan.

Denk aan de verantwoordelijkheid die van je als on-
derneming wordt verwacht en maak niet de vergissing 
om voor de hand liggende zaken als opmerkelijk voor 
te stellen. Die voor de hand liggende zaken moeten ze-
ker ook gebeuren, maar dat is niet meer dan een start.

Is het steunen van een goed doel goed voor 
mijn onderneming?

Of een goed doel uiteindelijk een deel van het 
MVO-verhaal is dat past bij jouw onderneming, bepaal 
je helemaal zelf. Belangrijk daarbij is dat je je inspan-
ningen op dat vlak concreet genoeg kan communice-
ren naar je stakeholders en er al je medewerkers bij 
kan betrekken. 

Om dit soort samenwerkingen ook duurzaam te ma-
ken, toets je in de beginfase af of jouw bedrijfsfilosofie 
aansluit bij de werking van het goede doel. Alleen op 
die manier zal jullie gezamenlijke verhaal zowel intern 
als extern opgepikt worden.

Pierre Pignolet, CEO essent.be

Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs
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Een bekentenis

We steken het niet onder stoelen of banken, Cunina 
is ook een goed doel met een uitgebreide samenwer-
king met tal van bedrijven en dat zetten we dan ook 
graag in de kijker. Cunina realiseert toegang tot kwali-
tatief onderwijs voor kansarme kinderen in zes ont-
wikkelingslanden, namelijk Nepal, Oeganda, Haïti, de 
Filipijnen, Zuid-Afrika en Brazilië.

Samen met bedrijven bouwen we schoolprojecten of 
richten we vakopleidingen in die een structurele uit-
komst bieden voor de kansarmoede van de lokale be-
volking. Daarnaast kunnen er ook individuele kinderen 
gesteund worden via een peterschap.

Klinkt dat verhaal als MVO-muziek in je oren? Neem 
dan zeker vrijblijvend contact met ons op om je eigen 
MVO-verhaal te bespreken. Wij werken steeds iets op 
maat van onze partners uit.

Maar luister vooral naar je hart en passie en zorg er-
voor dat welk doel je ook steunt, je tastbaar resultaat 
kan tonen aan je medewerkers, consumenten en de 
samenleving.

Het sociale aspect is voor ons zeer belangrijk. 
Onze werknemers hebben elk hun eigen 
handleiding, elk heeft zijn gevoeligheden. 
Ook tijdens sollicitaties zien we dat al, dat 
bepaalde mensen echt een oog hebben voor 
het sociale aspect. Als wij een rondleiding 
doen met een sollicitant of aan onze 
werknemers aankondigen dat wij weer een 
extra kindje steunen, dan zijn mensen daar 
toch vaak gevoelig aan. Zo voelen ze zich beter 
op hun werk of kunnen wij iemand overhalen 
om voor ons te komen werken. Gewoon omdat 
wij het traject van Cunina volgen. De kindjes 
die hier in onze refter hangen, geven dagelijks 
ook een beter gevoel aan de mensen. En maken 
ook dat onze medewerkers het afval beter 
sorteren, omdat ze weten dat de winsten naar 
de kindjes gaan.

“

Joeri Beneens, CEO Bouwonderneming Beneens

Schoenen Torfs
 » Jaarlijkse structurele, financiële steun in het 

beheer van de Sekha Boarding School, een 
privaatschool in een arme regio van Nepal. 
Schoenen Torfs steunde eerder al de bouw 
van deze school.

 » De steun van 75 kansarme kinderen in Nepal 
via peterschappen.

essent.be
 » Steun voor de bouw van een restaurant in 

een gastenverblijf in Nepal dat dienst zal 
doen als stageplaats voor twee vakopleidin-
gen (Catering en Hospitality Services).

 » Plaatsen van zonnepanelen in meerdere 
afgelegen bergdorpen in Nepal.

 » Ondersteuning voor de opstart van een 
vakopleiding Elektriciteit in Nepal.

 » De steun van 100 kansarme kinderen in 
Nepal via peterschappen.

Bouwonderneming Beneens
 » De steun van 10 kansarme kinderen in 

Zuid-Afrika via peterschappen.

Het MVO-verhaal van onze partners

De drie partners die we aan het woord laten in deze 
whitepaper hebben elk al een MVO-verhaal geschre-
ven samen met Cunina. Dat verhaal geven we hier 
graag beknopt mee.



Contacteer Cunina vzw

Sophie Vangheel    
Stichter-voorzitter en Algemeen directeur

014 58 01 01
sophie@cunina.org
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014 58 01 01
jeroen@cunina.org
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