
“Het besef groeit dat ‘niets 
doen’ meer kost dan actie 
ondernemen”

INTERVIEW PAUL POLMAN, CEO UNILEVER

Het zit Paul Polman, de top-
man van Unilever, dwars dat 
het bedrijfsleven meer wordt 
beschouwd als ‘nemer’ dan 
als ‘gever’. De consument 
(75%) eist steeds meer van 
ondernemingen dat ze ver-
antwoordelijk zakendoen en 
de wereld waarin ze functio-
neren, verbeteren. “Ze heb-
ben gelijk. Er zijn veel oplos-
singen beschikbaar, vaak 
tegen lagere kosten en met 
betere resultaten, als we 
simpelweg onze waardenset 
zouden bijsturen.”

Bedrijven kunnen 
zich niet langer 
als toeschouwer 
opstellen in het 
systeem dat hen heeft 
voortgebracht
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U bent pleitbezorger voor de SDG’s. Wat is het belang 

van die rol?

“Ik was vereerd toen Ban Ki-Moon, de toenmalige Secretaris-

Generaal van de V.N., mij vroeg als vertegenwoordiger uit de private 

sector voor het panel van 27 topmensen dat de Sustainable Deve-

lopment Goals (SDG’s) ontwikkelde. Een enorm leerproces, want hoe 

dieper we in de wereldproblemen groeven, hoe meer ik besefte welke 

enorme mogelijkheden het bedrijfsleven heeft om te helpen bij het 

vinden van oplossingen. De uitdagingen zijn zo ingrijpend dat niemand 

ze alleen aankan. Bedrijven kunnen zich niet langer als toeschouwer 

opstellen in het systeem dat hen heeft voortgebracht. We hebben niet 

alleen een morele verplichting ingegeven door menselijke ontwikkeling 

en inclusie; het biedt ook een van de grootste zakelijke opportuniteiten. 

Op dat moment werd ik werkelijk een uitgesproken voorstander werd 

van de SDG’s. Samen met 16 andere SDG Advocates, waaronder 

Koningin Mathilde van België, zetel ik ook in de SDG Advocacy 

Group van de V.N. Die groep wil de SDG’s internationale bekend-

heid geven en zoveel mogelijk mensen laten inzien waarom ze zo 

belangrijk zijn. Uiteindelijk hopen we dat iedereen zich gaat reali-

seren wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen aan een mooiere 

toekomst, voor zichzelf en voor de mensen om zich heen.”

Welke maatschappelijke uitdagingen vindt u het meest alarmerend?

“We kunnen de enorme maatschappelijke uitdagingen niet als 

geïsoleerde problemen beschouwen. Ze hebben allemaal invloed 

op de economie, het milieu en dus de maatschappij in zijn totaliteit. 

Veel mensen verliezen het vertrouwen in de globalisering, zo blijkt 

uit de gebeurtenissen in 2016, met schokgolven als de brexit en de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen. Teveel mensen voelen zich 

in de steek gelaten en geloven niet dat het systeem hun belangen 

dient. Ze willen verandering. En laat me duidelijk zijn: dat geldt 

niet alleen voor de politiek maar ook voor het bedrijfsleven.”

U bedoelt?

“Het vertrouwen in alle instellingen, waaronder het bedrijfsleven, 

was nog nooit zo laag. Veel van de huidige publieke desillusie is 

het gevolg van de internationale economische crisis, het vacuüm 

in politiek leiderschap en de corrosieve effecten van wijdverbreide 

corruptie. De elites, politiek of particulier, worden steeds meer 

gemotiveerd en gedreven door zelfbelang. Dat gaat ten koste 

van hun ‘purpose’-gedrevenheid, hun streven naar zingeving. We 

moeten dus onze manier van leven en werken veranderen. De SDG’s 

bieden ons daartoe een gemeenschappelijke routebeschrijving en 

houvast. Het wordt echter steeds duidelijker dat we dat niet alleen 

aan de overheden kunnen overlaten. Ze zijn immers niet in staat om 

de verandering van zo’n omvang op eigen houtje te realiseren. We 

kunnen alleen slagen door samen te werken. Die vooruitstrevende 

nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, sectoren, 

overheden en burgers zullen het vertrouwen in de maatschappij 

en de systemen helpen herstellen. Vandaar het belang van SDG 17 

‘Partnerships for the goals’ (zie ook ‘Wat betekent …’ op p. 4).”

Aan de bedrijven dus om ‘shared value’ te 

creëren, voor business én maatschappij?

“In een periode waarin de planetaire grenzen sterk 

onder druk staan en teveel mensen aan hun lot worden 

overgelaten, moeten bedrijven een plan hebben dat veel 

verder gaat dan CSR en een loutere focus op ‘minder 

slecht zijn’. Het moet een proactief model zijn dat de 

uitdagingen van de wereld ook echt aan de kaak stelt, 

een model met een positieve invloed op de maat-

schappij. De koers die we moeten varen is duidelijk, 

maar we moeten het sneller implementeren en aan de 

schaalbaarheid werken om meer impact te hebben. 

Als ondernemers ‘ten dienste staan van de maatschap-

pij’ weer centraal stellen, creëren ze meer duurzame 

bedrijfsmodellen voor de lange termijn en wordt de 

aandeelhouder uiteindelijk ook beloond. Helaas zijn 

teveel bedrijven nog gericht op het beursspel waarbij de 

aandeelhouderswaarde op korte termijn moet worden 

gemaximaliseerd. De ‘purpose’ moet centraal staan in 

alle bedrijven. Want, als een bedrijf niet kan uitleggen 

wat het doet om de uitdagingen van de wereld op 

een positieve manier te beïnvloeden, waarom zouden 

wij als burgers dat bedrijf dan nog laten bestaan?”

Zonder ‘purpose’ geen toekomst?

“Het besef groeit dat ‘niets doen’ meer kost dan actie 

ondernemen. Klimaatverandering is hier een school-

voorbeeld. De aanpak van die problematiek is een 

kernfactor voor de toekomstige economische groei en 

ontwikkeling. En dat is onmogelijk zonder de bedrijven 

te betrekken. Weet bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven 

in ontwikkelingslanden al verantwoordelijk is voor 60% 

van het bnp, 80% van de kapitaalstromen en 90% van 

de nieuwe banen. Het initieert competenties, innova-

tiekracht en creatieve oplossingen die in de openbare 

sector niet altijd beschikbaar zijn. Door beleidsma-

kers bewust te maken en zelfvertrouwen te geven om 

sterker te denken en te handelen, kan het bedrijfsle-

ven de risico’s van politiek proces verminderen.” 
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Hoe vertaalt die visie zich operationeel bij Unilever?

“Onze historische filosofie van gedeelde welvaart vormt 

de pijler waarop we vandaag zakendoen. En wordt heel 

concreet in het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). 

In 2010 beslisten we om onze groei los te koppelen van 

onze milieuvoetafdruk en onze positieve maatschappe-

lijke impact te versterken via een nieuw bedrijfsmodel. 

We formuleerden hiervoor drie hoofddoelstellingen: 

meer dan een miljard mensen helpen om hun gezond-

heid en welzijn te verbeteren, onze milieuvoetafdruk 

halveren én de levensstandaard van miljoenen mensen 

in onze toeleveringsketen verhogen. Het plan behelst 

de gehele waardeketen, van boerderij tot bord, en pakt 

externe problemen als klimaatverandering, voedselze-

kerheid, ontbossing en hygiëne aan. Het plaatst duur-

zaamheid centraal in alles wat we doen. Dat is behalve 

een morele ook een zakelijke noodzaak. Dankzij het USLP 

verlagen we kosten, verlagen we risico’s, stimuleren we 

groei en kweken we een ‘purpose’-gevoel doorheen de 

hele organisatie. Dat trekt op zijn beurt weer talent aan. 

Het komt allemaal neer op ‘purpose-driven’ zakendoen. 

Het wordt steeds belangrijker voor mensen om een doel 

te hebben in hun werk. Als de werkverplichtingen en 

persoonlijke waarden niet matchen, voelen de mensen 

dat aan als een conflict. En dat is voor niemand gezond.”

Lost het nieuwe bedrijfsmodel de verwachtingen in?

“Het USLP is direct gekoppeld aan omzet en winst. 

Zo zijn onze merken met een sterkere purpose verant-

woordelijk voor 60% van onze groei en groeien deze 

merken bovendien tweemaal zo snel als de rest van 

onze portefeuille. Het is niet verrassend dat het plan 

inspeelt op grote kansen op de markt, impact heeft 

op ons innovatieproces en zorgt dat onze totale groei nu al negen 

jaar dubbel zo groot is als het marktgemiddelde. Het plan vermijdt 

bovendien kosten. Zo hebben we sinds 2008 meer dan € 700 miljoen 

bespaard dankzij milieu-efficiëntiemaatregelen in onze fabrieken. 

Het versterkt het vertrouwen van onze investeerders, onze werk-

nemers en toekomstige talenten. Bovendien trekken we investeer-

ders voor de langere termijn aan. Ze vinden ons gecombineerde 

langetermijn-groeiverhaal en ons duurzame waardecreatiemodel 

aantrekkelijk. Waarom ook niet? Het leverde sinds 2010 een totaal 

aandeelhoudersrendement van 250% op. Ten slotte elimineren we 

risico’s en verlagen we zo de kapitaalkosten terwijl het vertrouwen 

groeit. Dat vertrouwen vertaalt zich in meer betrokkenheid van de 

werknemers en een grotere aantrekkelijkheid voor nieuw talent. 

Het heeft inderdaad maar weinig nadelen om te doen wat juist is.”

Wat gaf de klik om u zowel persoonlijk als professioneel zo sterk 

te engageren voor een duurzame ontwikkeling? 

“Het draait niet om duurzaamheid alleen. Het gaat om de hele ont-

wikkelingsagenda, het gaat om inclusie, het gaat om gelijke kansen 

en om eerlijke groei. Wat maakt de SDG’s zo krachtig? Het feit dat 

ze een moreel kader vormen dat niemand in de steek laat. Een plan 

voor vrede, welvaart, mensen, samenwerking en planeet. Mijn ouders 

geloofden in waarden als respect voor iedereen, investeren in de 

gemeenschappen waarin ze werken en leven en intergenerationeel 

denken. Met die waarden ben ik opgevoed. We hadden het geluk 

dat we genoeg te eten hadden, een opleiding kregen, hygiënische 

voorzieningen, enz. Dat geldt niet voor de meerderheid van de 

mensen. Daarom is het onze plicht om ons ten dienste te stellen van 

anderen. Uiteindelijk zal dat ook lonen. Het is niet mogelijk een sterk, 

goed functionerend bedrijf te runnen in een wereld van groeiende 

ongelijkheid, armoede en klimaatverandering. Een model als het 

Unilever Sustainable Living Plan is het enige model dat een bedrijf 

de kans biedt om op de lange termijn te blijven groeien en toch 

Het heeft maar 
weinig nadelen om 
te doen wat juist is
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een netto positieve invloed 

op de wereld te hebben.”

Staan er objectieven van 

het Unilever Sustainable 

Living Plan onder druk?

“We zijn altijd duidelijk 

geweest: het USLP is een 

filosofie en een levende 

reeks ambitieuze doel-

stellingen. De wereld 

verandert snel en de 

noden zullen ongetwijfeld 

volgen. Dat betekent dat wij net zo flexibel moeten zijn. Sociale 

aspecten als immigratie, jeugdwerkloosheid en een eerlijk loon zijn 

nu belangrijker dan pakweg tien jaar geleden. Dat gezegd zijnde, kan 

ik stellen dat we voor 80% van onze USLP-doelen op schema zitten. 

Maar we herzien onze doelen continu, verbreden onze ambities en 

dagen onszelf uit om altijd beter te doen. De grootste uitdagingen 

liggen in de meer transformatieve gebieden waar je overheden 

nodig hebt om de juiste kaders te helpen implementeren of hele 

branches moet meekrijgen om verandering te bewerkstelligen. 

Nogmaals, samenwerken met alle betrokkenen (ngo’s, leveranciers, 

overheden en burgers) om onze ambities te realiseren is cruciaal.”

 

U engageert in belangrijke mate ook jongeren bij uw beleid?

“Ik twijfel er geen moment aan dat jonge mensen tegenwoordig 

door een diepere purpose worden gedreven. Ze willen een verschil 

maken en hun eigen toekomst actief vormgeven. Zo’n 84% van alle 

millennials zegt dat het hun plicht is om de wereld beter te maken. 

Zij zijn waarschijnlijk de voornaamste doelgroep waarop we ons 

moeten richten. Alleen al in de ontwikkelende markten buiten Europa 

en de V.S., waar 80% van de wereldbevolking zal wonen, vertegen-

woordigen jonge mensen meer dan 50% van de wereldbevolking. 

Zelf merken we dat jonge mensen willen werken voor bedrijven waar 

ze een verschil kunnen maken. De helft van onze nieuwe mede-

werkers zegt dat ze voor Unilever kozen vanwege het USLP en op 

LinkedIn zijn we het meest opgezochte FMCG (bedrijf actief in Fast 

Moving Consumer Goods) ter wereld. Unilever zet dan ook actief in 

op directe samenwerking met jonge mensen. Onze Unilever Young 

Entrepreneur Awards bijvoorbeeld bieden jonge sociale onderne-

mers de kans om hun technologiekennis in te zetten om eenvou-

dige oplossingen te ontwikkelen voor complexe uitdagingen en bij 

Unilever leren we dan weer een heleboel van deze jonge ‘brains’. 

Idem dito voor de Unilever Foundry, onze incubator voor start-ups, 

die onze merken in staat stelt te experimenteren met nieuwe digitale 

technologie. Dichter bij huis starten we samenwerkingsverbanden 

met lokale organisaties om arbeidskansen te creëren voor de Next 

Generation die opgroeit in grote Belgische steden als Antwerpen 

en Brussel.”  

VIER GEBODEN

1.  “Iedereen kan een verschil maken, ongeacht de 

grootte van het bedrijf. Verandering start bovenaan 

en de bedrijfstop moet zich hier duidelijk op 

toeleggen. In woorden, maar bovenal in daden.”

2.  “Onderschat nooit de kracht van samenwerking. 

Geen enkele organisatie die in isolatie werkt, kan een 

betere wereld opbouwen. Daarom is het zo cruciaal 

om samen te werken met anderen, zoals bedrijven, 

klanten, leveranciers, overheden, academici en ngo’s. 

Ze zijn allemaal van belang om de meer duurzame 

vorm van kapitalisme te realiseren die de SDG’s van ons 

eisen. Je eigen waardeketen is een mooi beginpunt.”

3.  “Er liggen enorme kansen voor Belgische ondernemers 

en CEO’s om het groeiende momentum aan te grijpen 

om de SDG’s te bewerkstelligen. Sluit je om te beginnen 

aan bij een gevestigde organisatie of een bestaand initi-

atief. Word openlijk voorstander van waar je in gelooft.”

4.  “Alles start bij de purpose of zingeving. Het is een 

boeiende tijd om deel uit te maken van een verande-

rende zakenwereld waarin de purpose almaar belang-

rijker wordt. Wie deel wil zijn van die bijzondere agenda 

zal een betekenisvol leven krijgen, waarin je eerlijk 

kunt zeggen dat je een verschil hebt gemaakt en de 

wereld iets beter hebt achtergelaten dan je hem hebt 

gekregen. Er bestaat geen grotere beloning dan dat.”

Waarom zouden 
wij als burgers een 
bedrijf laten bestaan 
als het niet kan 
uitleggen wat het doet 
voor de uitdagingen 
van de wereld?
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