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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?

er geen probleem mee om T-shirts te kopen die in dat
-

een wereldwijde beweging van ondernemers met een
vlag van B Corp komt alles samen: de aandacht voor

Beursjongens verdienen grof geld, ceo’s pakken hun bonussen
en consumenten krijgen hun goedkope T-shirts. Iedereen
tevreden, toch?

behulp van een meetsysteem helpt B Corp bedrijven

gebrek aan verbondenheid berokkent de samenleving

zien dat ondernemers binnen het huidige economische systeem betere bedrijven kunnen opbouwen die
Wat is er volgens u mis met de huidige economie?
“Het gebrek aan maatschappelijke verbondenheid is

Kunt u dat toelichten?

-

beursjongens kunnen miljoenen verdienen zonder
daadwerkelijk iets aan de echte economie toe te voe-

datzelfde jaar duizenden medewerkers heeft ontsla-
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daarbij niet alleen aan teruglopende omzetten of zakniet verbonden voelen met de missie van de organi-

-

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
Hoe creëren ondernemers organisaties die wel verbonden zijn
met de samenleving?

het lekkerste ijs ter wereld maken met de beste
lange termijnrelaties aan met toeleveranciers zoals
melkboeren die een fatsoenlijke prijs betaald krijgen

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
steunt de strijd voor vrede en sociale gerechtigheid en
Door maatschappelijke doelen na te streven volgt ook economisch succes, zegt u. Hoe werkt dat?
het een cool
werken en klanten betalen zelfs graag wat meer voor

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?
op het huidige economische systeem wordt groten-

een positieve benadering en gaan ze problemen met
tegen vrouwen aanpakken met een slim verdienmodel en ondernemers die het gebrek aan medische
zorg op het arme platteland van India proberen op
de ongelijkheid tussen de 1 procent en de rest van de

// Het gebrek aan
verbondenheid
d
berokkent de
samenlevin
ng alss
geheel enorme
schade //
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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
Publiceert uw onderneming jaarlijks een duurzaamhet invullen van het assessment wordt deze door een

Occupy sprak ook nadrukkelijk de politiek aan. Doet B Corp
dat ook?
“We richten ons in eerste instantie op het bedrijfsle-

voor B Corps met als doel om bedrijven elk jaar weer

Waarin verschilt B Corp van andere keurmerken of duurzaamheidstandaarden?
Belangrijker is de beweging van visionaire onderne-

Hoe groot is de B Corp beweging momenteel?

de ondernemers en leidinggevenden persoonlijk de
die B Corp willen worden hun sociale missie ook in

Bent u positief over de toekomst?

Text to Change zijn momenteel met de assessment

Hoe worden bedrijven een B Corp?

laagdrempelige manieren om producten te produceren

nemingen het gratis online impact assessment invul-

ondernemers en dus ook tot een enorme hausse van

geven in welk land en in welke sector je actief bent en
moet je vragen beantwoorden over corporate gover-

Website B Corp
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