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Wereldproblemen te lijf
met business modellen
Marcello Palazzi behoort al decennia tot de voorhoede van het mondiale duurzame
bedrijfsleven. Samen met Leen Zevenbergen lanceert Palazzi nu B Corp in Europa, een
mondiale beweging van ondernemende wereldverbeteraars.

U heeft een enorme staat van dienst op het gebied van
duurzaam zaken doen. Waarom wilde u de introductie van
B Corp in Europa daaraan toevoegen?
0ALAZZIg"#ORPDE"STAATVOOR@BENEkT RED IS
een wereldwijde beweging van ondernemers met een
HOLISTISCHEBENADERINGVANDUURZAAMHEID/NDERDE
vlag van B Corp komt alles samen: de aandacht voor
MENSENENHETMILIEU DEDRANGOMTEINNOVEREN 
GOEDONDERNEMERSCHAPENVISIONAIRLEIDERSCHAP-ET
behulp van een meetsysteem helpt B Corp bedrijven
HUNBEDRIJFSVOERINGTRANSPARANTINKAARTTEBRENGEN 
TEMETENENTEVERDUURZAMEN:OLAATDEBEWEGING
zien dat ondernemers binnen het huidige economische systeem betere bedrijven kunnen opbouwen die
BIJDRAGENAANEENBETEREECONOMIEu
Wat is er volgens u mis met de huidige economie?
“Het gebrek aan maatschappelijke verbondenheid is
DEKERNVANSWERELDSGROOTSTEPROBLEMEN.IETALLEEN
DEECONOMIELIJDTDAARONDER DEMAATSCHAPPIJENHET
MILIEUOOKu
Kunt u dat toelichten?
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ONZEMAATSCHAPPIJALSLOSZANDAANELKAAR$EkNANCIELEWERELDISLOSGERUKTVANDERE¾LEECONOMIE3NELLE
beursjongens kunnen miljoenen verdienen zonder
daadwerkelijk iets aan de echte economie toe te voeGEN/FNEEMDETOPVANHETBEDRIJFSLEVEN$IESTAAT
ZOVERVANDEWERKVLOERAF DATNIEMANDRAAROPKIJKT
ALSDECEOEENEXORBITANTEBONUSKRIJGT TERWIJLHIJ
datzelfde jaar duizenden medewerkers heeft ontslaGEN+ENNELIJKKANDATPRIMASAMENGAAN6OORCONSUMENTENGELDTHETZELFDE/MDATDE!MSTERDAMSE
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+ALVERSTRAATENDEKLEDINGFABRIEKENIN"ANGLADESHZO
VERVANELKAARVERWIJDERDZIJN HEBBENCONSUMENTEN
er geen probleem mee om T-shirts te kopen die in dat
VERRE!ZIATISCHELANDONDERERBARMELIJKEOMSTANDIGHEDENZIJNGEPRODUCEERDu
Beursjongens verdienen grof geld, ceo’s pakken hun bonussen
en consumenten krijgen hun goedkope T-shirts. Iedereen
tevreden, toch?
g$ATISNATUURLIJKVEELTEKORTDOORDEBOCHT(ET
gebrek aan verbondenheid berokkent de samenleving
ALSGEHEELENORMESCHADE-ASSAONTSLAGEN SLECHTE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN MILIEUVERWOESTING-AAR
OOKINDIVIDUELEBEDRIJVENHEBBENERLASTVAN$ENK
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Wie is er nu nog blij met een baan bij een oliemaatschappij? In een steeds competitievere wereld zullen
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onverbonden organisaties vroeg of laat het onderspit
DELVENu
Hoe creëren ondernemers organisaties die wel verbonden zijn
met de samenleving?
g$OORNIETALLEENEENkNANCI¾LEDOELSTELLING MAAR
OOKSOCIALE MAATSCHAPPELIJKEDOELENNATESTREVEN
-ETEENHOLISTISCHEBEDRIJFSkLOSOkEDUS+IJKNAAR
IJSJESMAKER"EN*ERRYS:IJWILLENNIETALLEEN
het lekkerste ijs ter wereld maken met de beste
INGREDI¾NTENENZONDERKUNSTMATIGETOEVOEGINGEN 
ZEZORGENOOKGOEDVOORHUNMEDEWERKERS GAAN
lange termijnrelaties aan met toeleveranciers zoals
melkboeren die een fatsoenlijke prijs betaald krijgen
VOORHUNMELK6ERDERWERKT"EN*ERRYSAANHET

WIE IS MARCELLO PALAZZI?
Marcello Palazzi is bedrijfskundige, filantroop en
serie-ondernemer. Als jonge bedrijfskundige hielp hij
zijn vader met de groei en later de verkoop van hun
familiebedrijf in milieumeetinstrumenten. In 1989 richtte
hij de Progressio Foundation met Paul Kloppenborg op
waarmee hij sindsdien betrokken is geweest bij ruim 300
initiatieven in 33 landen op de scheidslijn van ondernemerschap, filantropie, wetenschap en innovatie. Palazzi
is mede-oprichter van Social Venture Network Europe
(1993) en Spirit in Business (2003). Hij publiceerde onder
meer Towards the Civic Economy (1990), The Quest for
Utilization Value (1992, samen met Paul Kloppenborg) en
Corporate Social Responsibility and Business Success
(1997). Palazzi is in 2014 ‘visiting scholar’ aan het MIT
(Cambridge, Massachusetts) en was in 2013 Fellow of
Harvard University. Daarnaast is hij Executive Fellow aan
de Rotterdam School of Management.
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minimaliseren van hun milieu-impact en bemoeit het
bedrijf zich onafhankelijk van politieke partijen met
DEMAATSCHAPPELIJKEDEBATHETONDERSTEUNTFAIRTRADE 
steunt de strijd voor vrede en sociale gerechtigheid en
PROMOOTHETHOMOHUWELIJK:OGAATHETIJSMERKEEN
HECHTEVERBINDINGAANMETMEDEWERKERS TOELEVERANCIERS KLANTENENDESAMENLEVINGALSGEHEELu
Door maatschappelijke doelen na te streven volgt ook economisch succes, zegt u. Hoe werkt dat?
g/MDAT"EN*ERRYSOVERDUIDELIJKEENPOSITIEVE
MAATSCHAPPELIJKEIMPACTWILMAKEN VINDTIEDEREEN
het een coolMERK$AAROMZIJNHUNMENSENTOTOP
HETBOTGEMOTIVEERD"IJMOEDERBEDRIJF5NILEVER
WILLENMEDEWERKERSHETALLERLIEFSTVOOR"EN*ERRYS
WERKEN/OKTOELEVERANCIERSWILLENDOLGRAAGSAMENwerken en klanten betalen zelfs graag wat meer voor
HUNPRODUCTEN$AARDOORKANHETBEDRIJFWEERMEER

MAATSCHAPPELIJKEIMPACTMAKEN6ANZULKEBEDRIJVEN
KANDESAMENLEVINGERNIETGENOEGHEBBENu
In een artikel in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic
vergeleek u B Corp vorig jaar met de Occupy-beweging. Kunt
u daar dieper op ingaan?
g$EFUNDAMENTELEKRITIEKVANDE/CCUPYBEWEGING
op het huidige economische systeem wordt grotenDEELSGEDEELDDOORONDERNEMERSDIE"#ORPSRUNNEN
-AARTERWIJL/CCUPYDECONFRONTATIEZOEKTENGEEN
CONCRETEOPLOSSINGENBIEDT KIEZEN"#ORPSVOOR
een positieve benadering en gaan ze problemen met
BUSINESSMODELLENTELIJF%RZIJNBEDRIJVENDIEGEWELD
tegen vrouwen aanpakken met een slim verdienmodel en ondernemers die het gebrek aan medische
zorg op het arme platteland van India proberen op
TELOSSENMETEENBEDRIJF:OLATEN"#ORPSZIENDAT
de ongelijkheid tussen de 1 procent en de rest van de
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de beloning van de ceo en het topmanagement direct
verbonden aan de sociaal-maatschappelijke en milieu
impact van uw onderneming? Is de onderneming
GEVESTIGDINEENDUURZAAMGECERTIkCEERDGEBOUW
Publiceert uw onderneming jaarlijks een duurzaamHEIDSVERSLAG$ATSOORTDINGEN"EDRIJVENMOETEN
MINIMAALVANDEINTOTAALPUNTENSCOREN.A
het invullen van het assessment wordt deze door een
MEDEWERKERVAN"#ORPGECONTROLEERD4RANSPARANTIE
STAATCENTRAAL6ANELKBEDRIJFDAT"#ORPGECERTIk
CEERDIS WORDENDESCORESOPDEVERSCHILLENDEONDER
DELENGEPUBLICEERDOPDE"#ORPWEBSITEu

BEVOLKINGWAARTEGEN/CCUPYAGEERDE KANWORDEN
VERKLEINDDOORMIDDELVANGOEDONDERNEMERSCHAPu
Occupy sprak ook nadrukkelijk de politiek aan. Doet B Corp
dat ook?
“We richten ons in eerste instantie op het bedrijfsleVENDATWILMEEBOUWENAANEENNIEUWEECONOMIE
$AARNAASTWORDTERGELOBBYD BIJVOORBEELDINHET
%UROPESE0ARLEMENTOMBEDRIJFSSTANDAARDENTEVERHO
GEN ZODATBEDRIJVENHETBREDEREPUBLIEKEBELANGDIE
NEN(ETDOORVOERENVANZULKEWETGEVINGDUURTALLEEN
JAREN7EHOPENDAT"#ORPSZOSUCCESVOLWORDEN DAT
ANDEREBEDRIJVENALSVANZELFHUNVOORBEELDVOLGENu
Hoe groot is de B Corp beweging momenteel?
g3INDSDEOPRICHTINGVAN"#ORPINDE6ERENIGDE
3TATENINZIJNERBEDRIJVENUITLANDEN
GECERTIkCEERD7EHEBBENZELFSEEN"#ORPIN
!FGHANISTAN"EHALVE"EN*ERRYSBEHORENKLE
DINGMERK0ATAGONIAENE COMMERCEPLATFORM%TSY
TOTSWERELDSBEKENDSTE"#ORPS/OKZITERALEEN
AANTALSTEVIGE!MERIKAANSEEN#ANADESEBANKEN
BIJ)N.EDERLANDZIJNINVESTEERDERSCLUB0YMWYMIC
SPREEKUITALSPIM WIM IK RED CHOCOLADEMERK4ONY
#HOCOLONELY ORGANISATIEADVIESBUREAUDUTCH BELEG
GERSFONDS$OUBLE$IVIDEND ENWATERlESSENMAKER
$OPPERDEEERSTEVIJFGECERTIkCEERDE"#ORPS4RIODOS
"ANK &AIRPHONE %COVER )NTERFACE 7AKA7AKAEN
Text to Change zijn momenteel met de assessment
BEZIG$ITJAARHOPENWEZODEEERSTE.EDERLANDSE
"#ORPSBIJELKAARTEKRIJGENu
Hoe worden bedrijven een B Corp?
g/M"#ORPGECERTIkCEERDTEWORDENMOETENONDER
nemingen het gratis online impact assessment invulLENOPWWWBIMPACTASSESSMENTNET$AARKANJEAAN
geven in welk land en in welke sector je actief bent en
HOEVEELMEDEWERKERSJEORGANISATIEHEEFT6ERVOLGENS
moet je vragen beantwoorden over corporate goverNANCE MEDEWERKERS GEMEENSCHAPENHETMILIEU)S

7ATGEBEURTERZODRAEENBEDRIJFGECERTIkCEERDIS
g$ANGAANWEONDERNEMERSHELPENOMEENNOGBETERE
"#ORPTEWORDEN-ETORGANISATIEADVIESBUREAUDUTCH
WILLENWEEENSOORTkTNESSABONNEMENTAANBIEDEN
voor B Corps met als doel om bedrijven elk jaar weer
EENBEETJEBETERTEMAKEN-ETBEHULPVANDEASSESS
MENTKUNNENWEDATHEELCONCREETMETENu
Waarin verschilt B Corp van andere keurmerken of duurzaamheidstandaarden?
g(ETKEURMERKISSLECHTSEENONDERDEELVAN"#ORP
Belangrijker is de beweging van visionaire onderneMERS$ATISUNIEK"EDRIJVENKUNNENGEEN"#ORP
WORDENDOORDATDE-6/ AFDELINGEVENlINKZNBEST
DOET.EE WEWERKENALLEENMETBEDRIJVENWAARVAN
de ondernemers en leidinggevenden persoonlijk de
VISIEVAN"#ORPDELEN$AAROMMOETENBEDRIJVEN
die B Corp willen worden hun sociale missie ook in
HUNSTATUTENVASTLEGGENu
"#ORPWILDEDEkNITIEVANSUCCESVOLZAKENDOENVERANDEREN
Bent u positief over de toekomst?
g!BSOLUUT!LSIKDEWERELDVANNUVERGELIJKMET
TWINTIGJAARGELEDEN TOENWEIN3OCIAL6ENTURE
.ETWORK%UROPEOPRICHTEN ZIJNWEEENSTUKVERDER
$EURGENTIEISGROTERGEWORDENENHETBESEFDATWEOP
DEZEMANIERNIETVERDERKUNNENWORDTBREEDGEDEELD
$AARNAASTHEEFTDETECHNOLOGISCHEVERANDERING 
METNAMEHETINTERNETNATUURLIJK GEZORGDVOORWAT
!SHOKA OPRICHTER"ILL$RAYTONDEDEMOCRATISERINGVAN
ONDERNEMERSCHAPNOEMT(ETISVEELMAKKELIJKEROM
EENBEDRIJFTEBEGINNEN IDEE¾NVERSPREIDENZICHVEEL
SNELLER ERZIJNMEERkNANCIERINGSMOGELIJKHEDENEN
laagdrempelige manieren om producten te produceren
ENTEVERKOPEN$ATHEEFTGELEIDTOTEENEXPLOSIEAAN
ondernemers en dus ook tot een enorme hausse van
SOCIAALONDERNEMERSCHAP)NWAS!NITA2ODDICK
NET4HE"ODY3HOPBEGONNEN$ATWASHETWELZON
BEETJE.UGROSSIERENWEINSUCCESVERHALENuQQ
Website B Corp
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