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(Vlnr.) Piet Colruyt (director (Si2 Fund), Herman Daems (voorzitter BNP Paribas Fortis) en Steven 
Serneels (Impact Investor bestuurder)

Ons gesprek met Steven Serneels en Piet Colruyt vindt plaats bij BNP 
Paribas in Brussel. Gastheer is de voorzitter van de bank, Herman Daems. 
Hij neemt ons mee door statige gangen naar het hart van de ‘haute 
finance’. Maar het onderhoud gaat over ondernemen met maatschap-
pelijke meerwaarde…

Onze gesprekspartners Steven Serneels en Piet Colruyt schreven samen met 
Marieke Huysentruyt en Johan Moyersoen een boek over sociaal ondernemen. In 

dat boek signaleren zij een onmis-
kenbare en hoopgevende evolutie 
waarbij de aandacht voor onder-
nemen met maatschappelijke 
meerwaarde wint aan belang. Ook 
binnen ondernemingen die nog in 

de eerste plaats financieel gedreven zijn. De auteurs zien een vergelijkbare evolutie 
als met het ‘groene’ ondernemen.

In jullie boek hebben jullie het over ‘Social is the new green’?
Steven Serneels: “De meerderheid van ondernemers is nog op de eerste plaats 
bezig met shareholder value, maar we zien toch meer en meer ondernemerschap 
dat zoekt naar een maatschappelijke meerwaarde en dat vanuit de kernwaarden 
van het bedrijf. Ze evolueren van ‘finance only’ naar ‘finance first’. Ik kan dat het 
best illustreren door te verwijzen naar de groene beweging, die in het begin gezien 

Het kapitalisme wérkt, maar 
 het moet inclusiever worden

werd door bedrijven als een kost, 
regelneverij en een probleem. Omdat 
het nu eenmaal moest. Alleen de 
slimme bedrijven haalden er een voor-
deel uit, al was het maar door te gaan 
besparen op kosten inzake energie of 
afval. Inmiddels is de milieufactor al 
zo belangrijk, dat bedrijven niet meer 
kunnen voortbestaan zonder ermee 
in orde te zijn. Iets vergelijkbaars met 
die groene verschuiving zien we nu op 
een breder domein. Daarom noem ik 
social ook ‘the new green’.”

Piet Colruyt, u kennen we van 
onze vorige gesprekken in 
Ondernemen als investeerder op 
zoek naar projecten met sociale 
meerwaarde. U noemde dat toen 
‘impact investment’.
Piet Colruyt: “Inderdaad, sedert 2010 
ben ik bezig met impact investment. 
Net als de medeauteurs denk ik dat het 
nu tijd is om het sociaal ondernemen 
ook ingang te laten vinden in grote, 
gevestigde ondernemingen, zodat de 
impact niet beperkt blijft tot kleine acti-
viteiten links en rechts in kleine niches. 
We willen bij commerciële bedrijven 
de overtuiging ingang laten vinden 
dat er groeimarkten verscholen zitten 
in oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Voor sociale organisaties 
hebben we dan weer de boodschap 
dat ze zich misschien meer onderne-
mend moeten opstellen en openstel-
len voor samenwerking met klassieke 
bedrijven.”

Herman Daems: “Ik zie wereldwijd 
een groeiende bereidheid. Er zijn 
vandaag mensen bezig met wat ze 
soms noemen ‘inclusief kapitalisme’, 
die zeer grote investeringsfondsen 

“Er zitten groeimarkten ver-
scholen in oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen.” 
(Piet Colruyt)
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leiden. Mensen als Christine Lagarde 
of de Gouverneur van de Bank of 
England zijn pleitbezorgers, terwijl 
ze toch komen uit de hoek van het 
harde kapitalisme. Zelf zie ik bij ons 
in de bank steeds meer klanten die 
bewust anders willen gaan investe-
ren. De harde scheiding tussen profit 
en non-profit brokkelt af, overigens 
alleen al om puur rationele redenen. 
Wie vandaag onderneemt zonder 
maatschappelijke risico’s in te calcule-
ren, kan daar plots zwaar financieel op 
worden afgerekend. Denk maar aan 
het dieselschandaal bij Volkswagen 
of de milieucatastrofe die BP zoveel 
aandeelhouderswaarde kostte. Verder 
zien we ook meer en meer mede-
werkers die niet meer enthousiast te 
krijgen zijn voor een baan waarmee 
alleen maar een anoniem spaarfonds 
op de Bahama’s wordt gespijsd. 
Goede medewerkers willen maat-
schappelijk zinvol werk. Anderzijds 
zie je in de ‘not for profits’ de geiten-
wollensokkenmentaliteit verdwijnen. 
Men denkt ook in die organisaties na 
over efficiënt schaarse middelen inzet-
ten met het oog op resultaat. Ik zie dus 
wel degelijk twee werelden naar elkaar 
toe groeien.”

Steven Serneels: “Ik zie ook hier 
weer een belangrijke les vanuit de 
evolutie rond het groene denken: dat 
laatste werd pas echt serieus geno-
men zodra men het kon vastpinnen 
op concrete maatstaven, zoals de 
CO2-voetafdruk. Ik besef dat niet alles 
wellicht helemaal correct te meten 
valt, maar je kunt dankzij deze indi-
catoren gaan spreken in termen van 
resultaten, rendementen, verantwoor-
delijkheden etc.”

Piet Colruyt: “En het onderscheid 
maken met green- of social-washing 
en écht sociaal ondernemen. In ons 
boek is er ook flink wat aandacht voor 
wat de ingezette middelen opleveren. 
Dat ze worden ingezet voor een ‘goed 

doel’ is op zich geen voldoende reden 
om ze niet te verantwoorden.”

Steven Serneels: “En dat kan ver 
gaan. Neem nu bijvoorbeeld Relax 
in de Klas, een organisatie die een 
methodologie en tools ontwikkeld 
heeft om rustpunten in te bouwen in 
de klas, en zo onder andere leraars te 
behoeden voor burn-out. Je zou die 
kunnen afrekenen op hoeveel leer-
krachten effectief de tools gebruikten 
of het programma doorliepen. Maar 
dat volstaat niet. De hamvraag is 
hoeveel minder burn-outs er nu zijn. 
Wat is het effect?”

Maar nogal wat activisten stellen 
dat het kapitalistisch systeem op 
zich een aantal fouten vertoont.
Herman Daems: “Ik geloof natuurlijk 
wel dat het kapitalistisch systeem op 
zich goed werkt en ik denk dat beide 
heren hier aanwezig dat ook geloven, 
maar we denken alle drie dat we het 

moeten verbeteren van binnenuit door 
het inclusief te maken. En dat proces is 
bezig. Als wij een avond organiseren 
rond investeren met sociale impact, 
loopt de zaal vol. En dat wel degelijk 
met klassieke cliënten van ons.”

Dus uiteindelijk is jullie missie dat 
alle ondernemen sociaal onderne-
men wordt?
Steven Serneels: “Ik denk dat de ideo-
logische keuze niet nodig is. Er zijn 
vandaag voldoende ernstige studies 
die aangeven dat duurzame doelstel-

lingen op lange termijn beide invals-
hoeken, het primaat van het financiële 
of het maatschappelijke, laten samen-
vallen. De duurzaamste bedrijven zijn 
op lange termijn ook de financieel best 
presterende. Je krijgt maar conflicten 
waar er veel ruimte is voor korteter-
mijnprioriteiten. Dan kan je gaan 
speculeren bijvoorbeeld. Serieuze 
pensioenfondsen meten vandaag 
al hun footprint omdat ze duurzaam 
moeten worden om binnen twintig jaar 
ook nog rendabel te zijn.”

Maar dan is er eigenlijk geen nood 
aan een beweging naar sociaal 
ondernemen; we kunnen volstaan 
met de regelgeving voldoende aan 
te scherpen?
Herman Daems: “Op het terrein zie je 
dat de markt een aantal problemen 
niet oplost. Vandaar een nood aan een 
inclusief kapitalisme. Je kan proble-
men beter niet proberen op te lossen 
met méér regelgeving, maar eerder 
door voldoende oplossingen te laten 
komen van onderuit, doordat mensen 
oplossingen organiseren die rekening 
houden met kosten, baten en meer-
waarden.”

Piet Colruyt: “Ons boek geeft vele 
voorbeelden van organisaties die 

“Ja, het kapitalistisch 
systeem op zich werkt 
goed, maar we moeten 
het verbeteren van bin-
nenuit door het inclu-
sief te maken. En dat 

proces is bezig.” 
(Herman Daems)

Steven Serneels
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maatschappelijke problemen inno-
vatief aanpakken maar dat model wel 
voorzien van een marktmechanisme. 
Je ziet bijvoorbeeld ‘not for profits’ die 
creatief zijn om minder afhankelijk 

te zijn van subsidies of van giften. 
We willen mensen inspireren en niet 
onmiddellijk kijken naar de over-
heid voor initiatieven. Het zou wel 
eens kunnen dat gevestigde bedrij-
ven ook een stuk van de oplossing 
kunnen aanreiken. Wij spreken ons 
bijvoorbeeld ook niet uit over méér of 
minder overheid, maar wellicht is er 
een meer visionaire overheid nodig die 
het speelveld bepaalt. Ik denk nu bij 
wijze van voorbeeld aan social impact 
bonds, waarbij de overheid enkel 
betaalt als er resultaten zijn. We willen 
twee theoretisch gescheiden werelden 
vermengen: enerzijds de profitsector 
die winst nastreeft, en anderzijds de 
non-profit die de maatschappelijke 
problemen oplost.”

“De duurzaamste bedrijven zijn op 
lange termijn ook de financieel best 

presterende.” 
(Steven Serneels)

Steven Serneels: “Vandaag zijn beide 
werelden nog te veel venus en mars en 
er heerst nog flink wat wantrouwen, 
zowel binnen bedrijven als binnen 
ngo’s. Stel u voor dat beide wat naar 
elkaar toe evolueren, elk nog vanuit 
hun eigen finaliteit. Ik denk aan het 
verhaal van Siel Bleu, dat ijverde voor 
fysieke bewegingsoefeningen in rust-
huizen. Het rendement was er eerst 
een in sociale termen: meer zelfred-
zaamheid, minder breuken, minder 
eenzaamheid en minder depressies 
doordat mensen samenkomen, oefe-
nen en praten. Anderzijds is daar 
Danone, waar de marketeers ook 
zien dat een groeiend aantal poten-
tiële klanten ouder wordt. Als ze met 
aangepaste producten naar die groep 
gaan, zit er ook iets in. Maar Siel Bleu 
ként die doelgroep heel goed en ziet 
die noden. Samenwerking kan daar 
iets moois opleveren: Siel Bleu leert de 
doelgroep goede producten kennen, 

Danone helpt Siel Bleu uit te breiden 
en te internationaliseren.”

Herman Daems: “Ik wil één aspect 
nog graag beklemtonen: er zou véél 
meer mogelijk zijn dan er vandaag 
gebeurt, mocht er meer vertrouwen 
zijn.”

Piet Colruyt: “Soms is de eerste spon-
tane reactie op nieuwe ideeën afwij-
zend. Een kruidenier lanceert de idee 
om ouderen te helpen om gezonder 
te eten? Ja, dat zal wel de bedoeling 
hebben om te verdienen op de kap van 
de oudjes. Jammer.”

Steven Serneels: “Ik zie in elk geval 
heel wat sector shifters bij jongere 

Voor uw agenda 

Allemaal sociaal. Après-midi 
met Piet Colruyt en Steven 
Serneels

Op maandag 24 april (16.00 
uur) stellen auteurs Piet Colruyt 
en Steven Serneels hun boek 
‘Allemaal sociaal 3.0’ voor in 
het ETION-gebouw te Wilrijk. 
Aansluitend getuigen Jan Van 
Roie (metSense) en Lode Benoit 
(Bel&Bo) hoe zij met hun onder-
nemingen mee bijdragen aan een 
nieuw maatschappelijk model.

Meer informatie en inschrijven via 
www.etion.be.

Allemaal sociaal 3.0 |
Steven Serneels , 
Piet Colruyt, Marieke 
Huysentruyt, Johan Moyersoen 
en Filip Michiels
Uitgeverij Manteau / ISBN 
9789022332351 | blz. 224 | € 
24,99 | Gebonden

professionals uit het bedrijfsleven, 
mensen die bij een ngo willen gaan 
werken en er ook een nieuwe aanpak 
willen binnenbrengen. De omgekeer-
de beweging zie ik ook bij de jongere 
generatie en dat hebben we nodig om 
deze twee werelden dichter bij elkaar 
te brengen. Ik ben dus optimistisch.”

Tekst: Jo Cobbaut I Foto’s: Jan Locus
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