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MAATSCHAPPELIJK BEWUSTZIJN 

 

DE TREND 

Als je denkt aan ‘maatschappelijk bewustzijn’, dan denk je al vaak aan MVO (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen), aan duurzaam zijn, aan de kleur groen. Natuurlijk horen elk van deze 
onderwerpen bij maatschappelijk bewustzijn, maar er komt nog veel meer bij kijken. Maatschappelijk 
bewustzijn is het duurzaam denken. Het gaat dus om alles waarbij maatschappelijke verantwoording 
bij komt kijken. Van het scheiden van je afval, tot het iemand helpen met oversteken. Alles, de hele 
dag door, kan worden teruggekoppeld aan de maatschappelijke bewustzijn. Maar wij zijn een 
organisatie voor bedrijven. Voor de bedrijven die ook maatschappelijk bewust zijn. Bedrijven die 
doen (of nog niet doen) aan MVO. De bedrijven die al wel doen aan MVO, zijn aan het ‘duurzaam 
ondernemen’. Er wordt dus rekening gehouden door deze bedrijven met zo veel mogelijk 
maatschappelijke aspecten. Voorbeelden zijn: de vrouwen die in Afrika zorgen voor de productie van 
een kledinglijn, hebben een goede werkomstandigheden en een goed salaris. Of voor elke boom die 
er gekapt voor om producten van te maken voor een bedrijf, plant dat bedrijf een boom terug. 
 
DOELGROEP 

Groenst is gericht op alle bedrijven die nog niet maatschappelijk bewust, oftewel MVO bezig zijn, 
maar hier wel interesse in hebben. Deze bedrijven willen dus graag aan MVO doen, maar weten nog 
niet precies hoe. Groenst richt zich op de communicatiemanager van deze bedrijven. Het doorvoeren 
van MVO binnen een organisatie begint immers bij de communicatie afdeling. Via de communicatie 
van de organisatie kan het nieuwe maatschappelijke bewustzijn doorgevoerd worden in het hele 
bedrijf.  
 
GROENST 
Groenst is een initiatief van Ellen Hendrickx, Angela den Hooglander, Chris Boshuizen en Inger van 
Dijk. Het is een online platform waar verschillende geschreven artikelen en vlogs worden geplaatst 
rondom het thema ‘Maatschappelijk bewustzijn’. 

 

 

 

  



SUBTRENDS 

 

GREENWASHING 

Greenwashing is in principe niet een heel positieve trend binnen maatschappelijk bewustzijn, maar 

wel iets wat erg speelt. Kort gezegd houdt greenwashing in dat bedrijven zich voordoen alsof ze MVO 

bezig zijn, maar in feite vrij weinig doen aan MVO. Ze steken meer tijd en geld in hun marketing en 

advertenties die claimen dat ze MVO zijn, dan dat ze tijd en geld in hun beleidsprocessen steken. 

Voorbeelden van greenwashing zijn hotels die aan hun hotelgasten vragen of ze hun bed verschoond 

willen hebben en daarmee claimen MVO bezig te zijn, maar in de werkelijkheid draagt deze optie 

weinig bij aan vermindering van water- en energieverbruik. Of banken die claimen MVO bezig te zijn 

doordat je je bankzaken online kunt regelen. Of supermarkten die nu ineens papieren zakken 

meegeven aan de klanten in plaats van plastic zakken.  

Allemaal wel stappen in de goede richting, maar nog niet genoeg om te zeggen dat je bedrijf MVO 

bezig is. Greenwashing is een bedreiging voor de natuur, omdat bedrijven de consument of andere 

bedrijven het verkeerde voorbeeld geven. (Marketing & Oregon, 2015) 

SMART SUSTAINABILITY 

'Duurzaam' en 'slim' vallen steeds meer samen. Het gebruik van slimme technologie levert een flinke 

bijdrage aan kwaliteit van leven, energiebesparing en veiligheid. Door alles via internet aan elkaar te 

knopen wordt het makkelijker verspilling te vermijden, kennis te delen en ketens transparant te 

krijgen. 

Slimme meters, slim roosteren, smartgrids, slim communiceren, 3D-printers, de cloud: technologie 

wordt steeds vaker gebruikt om duurzaamheid te vergroten. En biedt talloze opties om beter samen 

te werken. Kenmerkend aan de 'smart'-ontwikkeling is dat digitale technologie, sensoren, 

analysesoftware en de fysieke wereld innig met elkaar verstrengeld raken.  (MVO Nederland, 2015) 

Een succesvol voorbeeld van smart sustainabilty is bijvoorbeeld de slimme snelweg van Daan 

Roosegaarde. Deze snelweg waarschuwt automobilisten als het wegdek glad is, verandert de 

onderbroken wegmarkering in een ononderbroken lijn wanneer dat nodig is, en dimt de 

straatverlichting als er niemand in de buurt is. Maar ook in het onderwijs of in de zorg biedt 

sustainability goede mogelijkheden; Biosensoren geven aan wanneer het tijd is om medicijnen in te 

nemen. En via online verbindingen kunnen ouderen contact houden met elkaar, met hun artsen en 

kleinkinderen. 

CIRCULAIRE ECONOMIE 

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van 

producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in 

het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde 

van hun levensduur worden vernietigd. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer 

ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. 

Hoe werkt het? 

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin 



reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor 

product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermaakt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau 

opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. 

Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’. 

Belangrijkste principes 

1. Waarde behoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, 

vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen. 

2. Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase 

makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden. 

3. Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke 

stoffen uitgestoten. 

4. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden 

hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in 

een nieuwe laptop, bijvoorbeeld). 

5. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en 

worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de 

natuur. 

6. Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor 

het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het 

product terugkoopt aan het einde van de levensduur. 

7. Omdat de prestatie van het product de waarde bepaald, wordt het leveren van de 

juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent. 

8. Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerkinggericht 

op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische 

waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde. 

 

Een voorbeeld van circulaire economie zijn telefoonproducenten die mobiele telefoons produceren, 

waarvan de materialen gerecycled kunnen worden als de telefoon versleten is. (Nederland, 2015) 

DUURZAME INZETBAARHEID 

Met de trend ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gaat het juist om de (huidige) mensen in het bedrijf. De 

huidige arbeidsmarkt veranderd namelijk. Er is sprake van vergrijzing. Vraag en aanbod bewegen 

mee met de economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en demografische trends. 

Bedrijven staan voor uitdagingen als vergrijzing, verzuim en veranderende werkzaamheden door 

automatisering. Ook neemt de druk op arbeidsparticipatie toe, door bijvoorbeeld de verhoogde 

pensioenleeftijd, aangescherpte WAO-regels en de invoering van de participatiewet. Al deze 

ontwikkelingen vergroten de noodzaak om uw medewerkers zo efficiënt mogelijk in zetten. En hoe 

vind je makkelijk nieuwe potentiele werknemers in de enorme zee van werkzoekende? Waar let je op 

en waar letten je nieuwe werknemers vooral op? Deze trend is welzeker een vorm van 



maatschappelijke bewustzijn. Je gaat namelijk meer kijken naar je werknemers door meer informatie 

over je werknemers te verzamelen. En je gaat proberen te achterhalen wat belangrijke factoren zijn 

waar je nieuwe werknemers op letten. Allemaal kenmerken van maatschappelijk bewustzijn en dus 

allemaal onderdeel van ons gezamenlijke thema. 

VORMGEVING TRENDS 

Op www.groenst.wordpress.com worden wekelijks artikelen geplaatst over de verschillende 

subtrends. Deze artikelen kunnen zowel in geschreven vorm (een blog) of in een filmpje verwerkt 

worden (een vlog). De geplaatste artikelen per trend zullen aan een bepaalde branche gelinkt 

worden, zodat voor de lezer duidelijk is op welke branche het artikel of vlog gericht is. Een blog en 

vlog is een medium wat erg populair op dit moment is en om deze reden is er ook voor deze media 

gekozen: media wat nu populair is en dus op zich ook een trend is. Een trend kun je naar onze 

mening het beste communiceren op een wijze wat nu ook een trend is.  

VERANTWOORDING BRONNEN 

Voor de artikelen van Groenst zullen wij verschillende bronnen gaan gebruiken. Zowel online en 

offline zullen wij ons informeren en laten inspireren over de trend ‘Maatschappelijk bewustzijn’.  

Voorbeelden van online informatiebronnen zijn: 

> www.mvonederland.nl 

> www.dutchcowboys.nl 

> www.greenwashingindex.com 

> www.frankwatching.nl 

> www.dutchcowgirls.nl 

Voorbeelden van offline informatiebronnen zijn: 

> P+ 

> The Optimist 

> De Betere Wereld 

> MilieuMagazine 

VERANTWOORDING RELATIE PLATFORM EN PUBLICATIE 

Groenst wordt een informatief platform voor bedrijven die nog niet aan MVO doen, maar dit wel 

zouden willen doen. Hierop kunnen de bedrijven wekelijks interessante informatie en tips vinden 

over MVO. Deze informatie en tips zijn opgedeeld in verschillende branches, zodat er per branche 

gezocht kan worden naar de informatie en tips. 
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