HUUB GLAS

“MVO IS DE ENIGE WEG!”
Zoek een spin in het web voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Tilburg en je hebt een
grote kans om bij Huub Glas uit te komen. Zelf zegt hij hierover: “Mensen vinden maatschappelijk
verantwoord ondernemen bijzonder, maar het is simpel genoeg. Als je er bewust over nadenkt, dan
kunnen we op termijn niet anders dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kun je net zo goed
meteen beginnen!”

Tekst & fotografie: Hans Peters

Huub Glas is bestuurslid van onder meer MVO 013,
een Tilburgse community voor ondernemers met
een duurzaam hart in de Spoorzone, maar hij is ook
betrokken bij Stadse Boeren, het Bels Lijntje, Resto
Van Harte en Tilburg Foodstory. Huub: “Veel ondernemers werken al jaren maatschappelijk verantwoord, maar nu hangt er het label MVO aan. Een
schilder heeft een gehandicapte broer. Door die
broer houdt hij bij zijn werk op zorginstellingen van
nature rekening met de mensen daar en maakt hij
geen onnodige herrie. Doen ze al jaren zo en nu zegt
iemand: Dat is MVO!” MVO creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People)
gebied: de drie P’s. Huub: “MVO zou ook geen keuze
moeten zijn, er is doodeenvoudig geen andere weg.
We hebben alleen in het verleden de wereld zo ingericht dat die niet overeenkomt met de drie P’s.
Bijvoorbeeld: de zon schijnt gratis en voor niks.
Levert alle energie die je nodig hebt dus waarom de
vraag of je zonnepanelen moet neerleggen?”
In 2011 kwam MVO 013 op zijn pad. Samen met
bestuursleden Emke Mol en Bert van Helvoirt en
een kerngroep van zeven man organiseren ze MVOtours voor ondernemers. Huub: “Waarin iedere keer
een bevlogen ondernemer zijn bezieling over weet
te dragen op de andere ondernemers. De tours zijn
heel open, er is vertrouwen en iedereen wordt er een
stuk wijzer van. Vrij uniek in een zakelijke wereld.” Of
ze laten een aflevering zien van Tegenlicht (VPRO) ter
inspiratie hoe je anders met mensen om kunt gaan
in een werksituatie. Huub: “Over hoeveel vrijheid je
aankunt. Dat vind ik iedere keer weer zo mooi.” Tijdens
de Tegenlicht Meet Up vertelde Henny de Haas van
Hoppenbrouwers Electrotechniek uit Udenhout hoe
hij eigen verantwoordelijkheid aan de werknemers
geeft. Huub: “Als een baas je niet de hele tijd vertelt
hoe je iets moet doen, maar jou de verantwoordelijkheid laat, vergroot dat het werkgeluk en ben je
efficiënter en effectiever. Dat is mijn overtuiging.”
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BELS LIJNTJE
Huub is samen met Tine van de Weijer en Dion
Heerkens betrokken bij de ontwikkeling van het
Bels Lijntje, het grensoverschrijdend toeristisch en
cultureel fietsevenement op het befaamde pad tussen Tilburg en Turnhout. Huub: “Het Bels Lijntje is de
identiteitgever van de Zuid West hoek van Tilburg.
Het is de kortste weg om in het buitenland te komen; al snel kom je in een totaal ander gebied. We
zijn nu ruim twee jaar bezig om deze mooie beleving te delen met anderen, waarbij we kunst, cultuur, streekproducten en toerisme aan elkaar koppelen. De opgerichte coöperatie biedt een potentieel ondernemersklimaat voor plattelandsontwikkeling, kennis van kunst en cultuur, sociale projecten
op het gebied van gezondheid, bewegen en voedsel.
En is nu al aan het uitgroeien tot een grootschalige,
grensoverschrijdende samenwerking, een potentiele Slow Leisure Icoon* voor Tilburg. De resultaten
laten zien dat het klopt, dat het werkt.”
STADSE BOEREN
Daarnaast is hij in Tilburg bezig met een community rondom stadslandbouw van burgers die zelf
hun voedsel willen telen. Stadse boeren dus. Huub:
“Heel veel stadse boeren beleven op kleinschalige
manier hun passie voor gezond voedsel in de stad,
maar hebben geen weet van wat er al is. Yvette van
Kempen en ik willen die mensen samenbrengen bij
bijvoorbeeld een zelfplukroute door de stad of het
moestuininitiatief Urban Farming van Bram Reiniers. Moestuinders moeten niet gaan pionieren met
bijvoorbeeld een watertank. Heb je die nodig, dan
kun je die ook bij een andere stadse boer lenen.
Maar dan moet je elkaar wel weten te vinden.”

ganiseren, zoals hotel Bijenvreugd voor de kids, jamsessies met biologische jams, het kinderoogstfeest op het Pieter Vreedeplein, een Eat In met lokale biologische producten en een aanbod van
lokaal voedsel bij 20 Tilburgse horecagelegenheden die tenminste 1 lokaal product op de kaart hebben staan.” Daarnaast is hij sinds december manager van Resto van Harte in MFA Het Kruispunt. De
foodsharingkasten daar hebben veel publiciteit gehad (zie pg 14). “Bij Resto van Harte geven we
aandacht aan mensen die zich soms wat eenzaam voelen door hen een heerlijke maaltijd voor te
zetten. Door zelf actief zo’n initiatief op te zetten, zie je wat wel en niet werkt. Je praat niet na uit een
boekje, maar uit ervaring. En gewoon door het te doen, leer ik iedere dag bij, ook al ben ik 53. Dat is
wat mij betreft echt genieten. Ik zou elke werkgever of manager aan willen raden: Hou je ogen open
en laat je zien op de werkvloer. Ben actief en stel vragen. Dat ik elke dag iets nieuws ontdek, daar
verwonder ik me nog steeds over, daar geniet ik van. Van al dat moois om ons heen. En daar ben ik
trots op.”
* Slow Leisure = vrijetijdsbesteding en ontspanning waarbij de lokale identiteit bewaakt,
versterkt en verder uitgedragen wordt en waarbij bezoekers en bewoners met het oog op
duurzaamheid en milieu op een plezierige, gastvrije manier en in menselijk tempo genieten.
Zie ook Stadslandbouw Tilburg op Facebook

Huub Glas is ook nauw betrokken bij de Tilburg Food
Story tijdens Incubate. Huub: “We hebben collega
ondernemers ieder een eigen evenement laten or-

SPINT 53 | '14

13

