
95

V-style 2011 / 2012 7 1. 
Geen bewijs voor duurzaamheid: 
de claim is niet te controleren. 

 5. 
Onwaarheden: 
de claim is onjuist. 100% gerecycled: klopt voor de  
buitenzijde, maar in de kern zit giftig materiaal. 

 2. 
Vaag woordgebruik: 
de claim is onduidelijk. Een nagellakfabrikant claimt ‘Natuurlijke 
ingrediënten’. Geldt dat ook voor nagellak met giftige gassen? 

 6. 
Verborgen nadelen: 
de claim verdoezelt iets anders. Duurzaam papier: 
en de rest van de ketenimpact dan?

 3. 
Niet-relevante claims: 
de claim is niet ter zake doende. Een producent claimt een  
CFK-vrij baby matrasje: onzin want de stof is al 30 jaar verboden.

 7. 
Valse keurmerken: 
de claim is vals. Het keurmerk is helemaal niet erkend  
of zelf gemaakt. 

(bron: www.sinsofgreenwashing.org)

 4. 
Valse voorwendselen: 
de claim zet je op het verkeerde been. Organische sigaretten:
is waar, maar teer en nicotine zijn buiten beeld.

    Zeven zonden  
van Green Washing

“Hoe laat ik zien wat ik doe aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen?” Dat is een van vragen die het meest aan de 
helpdesk van MVO Nederland worden gesteld. Veel Neder-
landse ondernemers worstelen daarmee, zo blijkt ook uit het 
recent verschenen EIM-onderzoek ‘MVO-ambities in het MKB’. 
Begrijpelijk, want niemand wil net als Coca-Cola, BMW en Shell 
op websites als greenwashingindex.com beticht worden van 
‘greenwashing’, oftewel je duurzamer voordoen dan je bent. On-
geveer de helft van de 1.663 deelnemers aan het onderzoek liet 
weten toch meer te willen gaan communiceren over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar hoe?

In februari 2010 publiceerde de aan de Universiteit van Amster-
dam verbonden SWOCC de uitgave ‘Mens, milieu & meerwaar-
de. Nut en noodzaak van MVO’, dat tien handige tips bevat voor 
communicatie over MVO. Zo handig, dat ze zelfs het crossme-
diale platform voor marketing en communicatie Frankwatching.
com haalden. Ik wou dat ik die tips bij de hand had gehad toen ik 
twee jaar geleden begon aan het eerste duurzaamheidsverslag 
van mijn vorige werkgever. Samen met het hoofd Inkoop en een 
stagiair vergaarde ik met behulp van richtlijnen van het Global 

Reporting Initiative (GRI) inzicht in de invloed van onze groep 
bedrijven op mens, maatschappij en milieu. Wat bleek? We de-
den meer goed dan we dachten. Zo viel onze samenwerking met 
sociale werkplaatsen ook onder MVO. En met het duurzaam-
heidsverslag in de hand nam de kans op het winnen van tenders 
en aanbestedingen zienderogen toe. De directie was overstag; 
duurzaamheid, daar zit muziek in!

Dat klinkt als een voldoeninggevend traject. Toch hadden we 
het beter - lees: duurzamer - aan kunnen pakken. Zo hadden 
we onze commerciële collega’s meer kunnen betrekken bij 
onze vondsten, zodat zij daar tijdens verkoopgesprekken hun 
voordeel mee hadden kunnen doen. Klanten stellen tenslotte 
steeds meer eisen op het gebied van MVO. We hadden een 
verbinding moeten leggen met de identiteit van ons bedrijf en 
consistent onze MVO-boodschap moeten uitdragen. Helaas 
lagen de prioriteiten toen anders. Toch was het een leerzaam 
traject, waar ik met plezier op terugkijk en in mijn huidige werk 
mijn voordeel mee kan doen. Nieuwsgierig naar de rest van de 
tips van SWOCC? Google ze even of neem contact met me op! Ik 
deel ze graag met je.
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IRENKA VAN DEN HOUT / 38

Irenka werkt als hoofd Communicatie bij MVO Nederland. In haar vrije tijd is zij voorzitter van netwerk VMC en zet zij zich als 
vrijwilliger in voor Mappa Mondo, een onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Vijf jaar geleden stond Irenka aan de wieg  
van VMC's vakglossy V-style.
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