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Duurzame ontwikkeling

Inleiding

‘Duurzame ontwikkeling’ of ‘sustainable development’ is inmiddels een
ingeburgerd begrip dat door diverse regeringen, organisaties en instellingen,
over de hele wereld wordt gebruikt. Je ziet het terug in overheidspublicaties,
maatschappelijke verkenningen, Kamerdebatten, EU- en VN-bijeenkomsten
over duurzame ontwikkeling, enzovoorts.

Eén van de belangrijkste bijeenkomsten op wereldschaal was de Conferentie over
Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (United Nations Conference on
Environment and Development - UNCED) die in juni 1992 in Rio de Janeiro werd
gehouden. Het UNCED-proces heeft een aantal belangrijke documenten opgeleverd
als basis voor het in gang zetten van noodzakelijk nieuw beleid en voor het
uitvoeren van reeds geformuleerd beleid: De Verklaring van Rio de Janeiro inzake
milieu en ontwikkeling, Agenda 21, de Verklaring inzake het beheer en behoud
van bossen, het Raamverdrag inzake klimaatverandering en het Verdrag inzake
biologische diversiteit. De twee verdragen zijn tijdens UNCED massaal ondertekend,
de andere documenten zijn met algemene stemmen aangenomen.

De Verklaring van Rio de Janeiro inzake milieu en ontwikkeling bevat zevenentwintig prin-
cipes die de basis vormen voor toekomstige beleidsontwikkeling, en die ten grondslag liggen
aan Agenda 21 (zie bijlage 1). Agenda 21 is het actieprogramma voor de volgende eeuw,
waarin een groot aantal terreinen aan de orde komt. Per programmaterrein worden uit-
gangspunten, doelstellingen en uitvoeringsmiddelen beschreven.  Voorbeelden zijn: armoe-
debestrijding, tegengaan van ontbossing, bescherming van de atmosfeer, verandering van
consumptie- patronen, verantwoorde biotechnologie etc. 
Voor een inhoudelijke verkenning zie: http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/index.html

Op het gebied van klimaatverandering is er in 1997 een belangrijke vervolg
VN-bijeenkomst geweest in Kyoto, waarbij het Protocol van Kyoto inzake
klimaatverandering is aangenomen.

1
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Unesco slaat alarm over roofbouw op milieu REUTERS

OSLO - De mensheid beschadigt de planeet in een tempo dat zich nog nooit eerder heeft voor-
gedaan. Ziekten, ontbossing en levenloze zones in de zeeën kunnen het gevolg zijn, aldus
een rapport van Unesco dat vandaag wordt uitgebracht.

Het Millennium Ecosysteem Rapport, waaraan 1360 experts uit 95 landen meewerkten, geeft
aan dat de bevolkingsgroei van de afgelopen vijftig jaar heeft bijgedragen aan overexploi-
tatie van tweederde van de ecosystemen waarvan het leven op aarde afhankelijk is, zoals
schone lucht en schoon water. ‘Menselijke activiteiten leggen zo’n druk op de natuurlijke
functies van de aarde dat het vermogen van de ecosystemen om toekomstige generaties te
onderhouden niet langer is gewaarborgd.’
10 Tot 30 procent van de zoogdieren, vogels en amfibieën zijn al met uitsterven bedreigd.
Volgens het rapport kan de druk op de natuur abrupte veranderingen teweegbrengen zoals
het ineenstorten van de kabeljauwstand bij Newfoundland in Canada, een gevolg van over-
bevissing. Toekomstige veranderingen kunnen plotselinge uitbraken van ziekten veroorzaken.
Opwarming van de Grote Meren in Afrika kan leiden tot verspreiding van cholera. 
De toename van het gebruik van stikstofoxiden in kunstmest, die niet in de bodem worden
opgenomen en afdrijven naar de zee kan resulteren in abrupte algenbloei. Hierdoor stikken
vissen en ontstaan zuurstofloze, dode zones langs de kust. 
Volgens het rapport zal in honderd jaar de opwarming van de aarde, veroorzaakt door het
stoken van fossiele brandstoffen in auto’s, fabrieken en energiecentrales, het overnemen als
de belangrijkste schadelijke bron. 

Korte historie

Het begrip duurzame ontwikkeling stamt al uit een ver verleden: sustainable of
duurzaam is afgeleid van het Latijnse woord ‘sustenare’, op- of omhooghouden,
hetgeen betekent dat iets tot in lengte van dagen kan voortduren. Het begrip
vindt zijn oorsprong in de 18de eeuwse Duitse bosbouw. Daar werd het idee van
‘nachhaltige Entwicklung’ gestimuleerd om daarmee een methode van bosbouw te
bevorderen die tot in lengte van dagen zou kunnen voortduren. Ook in de visserij
en mijnbouw vond het denken over duurzaam gebruik aftrek; immers, ook vis- en
mijnbouwproducten zijn eindig of uitputbaar. 

Duurzame ontwikkeling heeft zich weer met verve aangediend toen zich vanaf de
jaren zeventig van de 20ste eeuw de negatieve ‘bijeffecten’ van de economische
ontwikkeling manifesteerden, voortkomend uit de wijze van productie en consump-
tie. Voorbeelden hiervan zijn: afname van soorten (biodiversiteit), het opraken van
grond- en hulpstoffen en de ongelijke verdeling van winsten over de wereldbevol-
king (Noord-Zuid problematiek).

Afb. 1. Stijging van de gemiddelde temperatuur op de wereld.

Een van de meest recente bijeenkomsten is de World Summit on Sustainable
Development, oftewel de VN Top over Duurzame Ontwikkeling, die van 26 augustus
tot en met 4 september 2002 in Johannesburg (Zuid-Afrika) plaatsvond. Nog nooit
tevoren hebben er zoveel mensen met zoveel woorden en intenties over gepraat en
naar (beleids- en programmatische) invulling van het concept gezocht. 

Dat alles heeft er toe geleid dat we in de maatschappij om ons heen diverse
ontwikkelingen tegenkomen met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaam ondernemen,
duurzaam landgebruik en duurzaam onderwijs. 
Veel mensen geloven dat duurzame ontwikkeling een antwoord vormt op de grote
maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Waar komt het begrip nu vandaan?
Wat verstaan we eronder? En hoe kunnen we ermee aan de slag?

1.2
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4

De kritieken op het “eenzijdig groeidenken” waren aanvankelijk vooral van sociale en
ecologische aard. De Amerikaanse marien biologe Rachel Carson trok in 1962 met haar boek
Silent Spring (Dode Lente), hard aan de bel. Zij beargumenteerde in pakkend proza dat het
toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw tot onherstelbare schade in eco-
logische verhoudingen en evenwichten zou leiden, en uiteindelijk in een ‘dode lente’, waarin
geen vogel meer zou zingen. De opbouw van giftige stoffen in planten, dieren en vervolgens
in mensen, en de toenemende resistentie van de plaagorganismen, waren daar debet aan
(Carson, 1962).
Willy Brandt heeft met zijn rapport North-South; a program for survival uit 1980 duide-
lijk gemaakt dat de verhoudingen in de wereld uiterst scheef waren, en steeds schever dreig-
den te worden: armen werden armer, rijken rijker (Brandt, 1980).
In het boek Limits to Growth (Grenzen aan de Groei) uit 1972 waarschuwden o.a. Donella
en Dennis Meadows op basis van hun nieuw ontwikkelde computermodel World3 voor de
gevolgen van ongebreidelde (exponentiële) groei van bevolking en van de economische con-
sumptie. Zij maakten aan de hand van doorberekende computermodellen aannemelijk dat
als de groeiende trends in vraag, gebruik en vervuiling van natuurlijke grondstoffen zich zou
voortzetten, binnen enkele decennia vele grondstoffen opgebruikt of ernstig vervuild zouden
zijn. Dit zou uiteindelijk leiden tot het ineenstorten van ‘het ecosysteem aarde’. De bood-
schap was helder: er zijn grenzen aan de groei. Dit ‘Rapport van de ‘Club van Rome’ deed
wereldwijd veel stof opwaaien: kritieken barstten los, en debatten werden aangewakkerd.
Vaak echter is de tweede conclusie van het rapport over het hoofd gezien:

“Het is mogelijk deze groeitrends te veranderen en een situatie van ecologische en eco-
nomische stabiliteit te bewerkstelligen die duurzaam is tot ver in de toekomst. Een situ-
atie van mondiaal evenwicht kan worden ontworpen, zodat de materiële behoeften van
iedere persoon op aarde worden bevredigd en dat iedere persoon gelijke kansen heeft
zijn individuele menselijke mogelijkheden te realiseren.” (MEADOWS ET AL, 1972, BLZ.25)

Naast een doemscenario werd ook
een bereikbaar toekomstbeeld
neergezet. Onze economie moet
zorgvuldig gaan worden met het
gebruiken van grondstoffen door
bijvoorbeeld hergebruik en reycling
ervan te stimuleren. En doorprobe-
ren om te schakelen naar grond-
stoffen die hernieuwbaar zijn. Dus
bijvoorbeeld het gebruik van plastic
(uit de eindige bron aardolie) te
vervangen door hout of papier
(uit de hernieuwbare bron bomen).

Afb. 2. Luchtvervuiling door NOx (stikstofoxiden)is in Europa in een aantal regio’s een groot probleem.VA
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In 1980 verschijnt de World Conservation Strategy: living resource conservation for
sustainable development (IUCN, WWF, UNEP, 1980). Daarin werd benadrukt dat verstoring
van ecologische processen en functies en het teloor gaan van hernieuwbare hulp-
bronnen, zoals bossen en landbouwgronden, juist ook in niet-westerse landen duur-
zame ontwikkeling in de weg staan. In deze strategie wordt duurzame ontwikkeling
in feite voor de eerste keer officieel in internationaal verband gedefinieerd:

“Om ontwikkeling duurzaam te laten zijn, moet het sociale en ecologische factoren
in beschouwing nemen, evenals economische. Er dient rekening te worden gehouden
met de levende en niet-levende hulpbronnenbasis. En zowel de lange- als de kortere
termijn moeten aandacht krijgen.”

Het begrip duurzame ontwikkeling wordt echter veelal in relatie gebracht met
de Commissie Brundtland, oftewel de World Commission on Environment and
Development, die in 1987 het rapport Our Common Future publiceerde.

Daarin wordt gesteld dat:
“Sustainable development meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs.”
En verder:
“... inequity is the largest environmental problem in the world;
it is also a fundamental development problem.” (WCED, 1987)

Daarmee wordt ook een sociale dimensie aan de notie verbonden. Enerzijds wordt
het opheffen van ongelijkheid in de wereld als een wezenlijke voorwaarde voor
duurzame ontwikkeling gezien (sociale rechtvaardigheid in het heden).

Anderzijds het bewaren van een goed milieu en voldoende grondstoffen voor
toekomstige generaties (sociale rechtvaardigheid in de toekomst). Of, zoals het
ontwikkelingsfonds de Heinrich Böll Foundation, uit Berlijn constateerde:

“No ecology without equity; no equity without ecology”.
(Jo’burg-Memo: the Memorandum for the World Summit on Sustainable Development, 2002)

Daarna vond in 1992 de VN-conferentie in Rio plaats waarbij diverse landen in de
wereld de uitgangspunten voor een duurzame ontwikkeling hebben vastgesteld
(zie hiervoor).

Sinds ‘Brundtland’ en de VN Conference on Environment and Development, die in
1992 in Rio de Janeiro (Brazilië) plaatsvond, is het begrip niet meer weg te denken
uit beleidsstukken, documenten, studies, bedrijfsleven, organisaties en producten.
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Duurzaamheid in de praktijk

Dimensies en aspecten

De werkelijkheid waarin we allen leven kent vele kanten (dimensies), en zo ook
duurzame ontwikkeling. Duurzaame ontwikkeling is een thema met meerdere kan-
ten en houdt dus meer in dan het ‘vergroenen’ van de samenleving; aldus Mevrouw
Gro Harlem Brundtland, vroegere premier van Noorwegen en thans Directeur
Generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 

In het kort komt het erop neer dat we de volgende dimensies onderscheiden waarin
duurzame ontwikkeling gestalte krijgt:
n de ecologische dimensie (planet)
n de sociale dimensie (people)
n de economische dimensie (profit)
Plus overkoepelend een politiek-institutionele dimensie.

In het algemeen wordt duurzame ontwikkeling daarom aangeduid als het realiseren
van de 3 P’s: people, planet en profit. In paragraaf 2.2 worden ze nader toegelicht.

Duurzame ontwikkeling is dus veel meer dan het toepassen van milieutechnologie.
Want bij milieutechnologie zou het zo kunnen zijn dat er uitsluitend winst wordt
geboekt in één dimensie (planet) zonder dat er rekening wordt gehouden met de
andere dimensies - of dat er zelfs afbreuk gedaan wordt aan de sociale en economi-
sche aspecten. Bijvoorbeeld doordat er een erg dure technologie wordt gekozen.

Het gaat bij duurzame ontwikkeling juist om een voortdurend zoeken naar een
goed evenwicht tussen de 3 P’s. En er voor te zorgen dat de verschillende dimensies
elkaar overlappen en positief beïnvloeden. Pas waar die dimensies elkaar overlap-
pen, kan worden gesproken over echte ‘duurzame ontwikkeling’.

Zo is het voor een duurzame sociale en economische ontwikkeling - zoals ontwikke-
lingshulp -absoluut noodzakelijk rekening te houden met de ecologische dimensie:
het instandhouden van de kwaliteit van het leefmilieu. Dus niet het kappen van
tropische regenwouden, maar het opzetten van plantages.
Aan de andere kant is het voor ecologische duurzaamheid (b.v. milieuzorg) op lan-
gere termijn noodzakelijk dat processen sociaal rechtvaardig en economisch haal-
baar zijn. Bedrijven investeren immers sneller in milieumaatregelen als die ook een

2
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Enkele dimensies nader beschouwd

In deze paragraaf zullen we de dimensies Planet, People en Profit nader toelichten.
Als voorbeeld zullen we hierbij een denkbeeldig bedrijf gebruiken; frites-fabriek
“De Toekomst”.

Planet; de ecologische dimensie
Bij de ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling gaat het erom het milieu
zo te beschermen dat de ecologische functies ook over een langere periode in stand
worden gehouden. Dit dient zodanig te gebeuren dat toekomstige catastrofen
worden voorkomen, en op een zodanig niveau dat toekomstige generaties ook de
mogelijkheid hebben zodanig van het milieu gebruik te maken als wij dit nu doen.
De afgelopen vijftig jaar hebben we ten behoeve van onze ontwikkeling meer van
de aarde genomen en ons aardse ecosysteem meer vervuild dan ooit tevoren: voor
de komende generaties - die met grotere aantallen onze aarde zullen bevolken -
is er veel minder ecologische bestaansbasis en ontwikkelingsruimte over, dan voor
onszelf. We weten dat we op verschillende punten onontkoombaar ingrijpen in de
evolutie en in ecologische processen.
Naast de kwantiteit van natuurlijke hulpbronnen is ook de kwaliteit van deze hulp-
bronnen in het geding. Het gaat dus om ecologisch verantwoord denken en handelen.
In de World Conservation Strategy van 1980 werd vastgesteld wat belangrijke ecolo-
gische voorwaarden voor duurzame ontwikkeling zijn: namelijk: 

a behoud van essentiële ecologische processen en ‘life-support systems’;
Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het behoud van kustzeeën, welke ook
voor ons als mens van belang zijn voor recreatie, visserijgronden e.d.

b handhaving biodiversiteit;
Hier gaat het bijvoorbeeld om het beschermen van tropische regenwouden
waarin zeer veel dier- en plantesoorten voorkomen

c duurzaam gebruik van soorten en ecosystemen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld duurzame bosbouw.

Concepten als ecologische draagkracht (hoeveel plaats is er voor ieder organisme)
en regeneratiecapaciteit (hoe goed kan het systeem zich weer herstellen) kunnen
helpen ecologische duurzaamheid nader vast te stellen.
De Nederlandse wetenschapper Opschoor ontwikkelde samen met anderen het begrip
Milieugebruiksruimte om de koppeling tussen het milieu en het gebruik aan te
geven (Opschoor, 1987). De organisatie Friends of the Earth (FOE) gebruikte dat
als uitgangspunt voor berekeningen over een duurzaam Nederland en Europa
(Friends of the Earth-Netherlands, 1992, 1996).

positieve invloed hebben op hun winst
of omzet (profit) en de veiligheid en
arbeidsomstandigheden verbeteren
(people).
Ook politiek-institutionele aspecten zijn
belangrijke voorwaarden voor duurzame
ontwikkeling. Voor de grote veranderin-
gen die duurzame ontwikkeling vereist,
is het belangrijk dat er capabele (poli-
tieke) organisaties zijn plus een eerlijke
en verantwoordelijke regering.

Afb. 3. Ook het bestrijden van kinderarbeid is een belangrijk thema bij duurzaamheid.

In feite gaat het er bij duurzame ontwikkeling om in géén van de bovengenoemde
dimensies negatieve gevolgen te veroorzaken, en juist elk der dimensies zoveel
mogelijk te optimaliseren en te integreren.
Daarbij komt dat het extra feit dat we te maken hebben met veranderingen; we
hebben het namelijk over ontwikkeling. En omdat daarbij ook de bepalende dimen-
sies vrijwel constant veranderen, zal een actief zoeken naar evenwicht tussen de
verschillende dimensies steeds nodig zijn. Duurzame ontwikkeling vormt een doel-
stelling in de toekomst, waarnaar in het heden - dat wordt bepaald door de ‘erfe-
nissen van het verleden’ - wordt gestreefd. Het vormt als het ware een, in de toe-
komst gelegen, brandpunt voor ons huidig handelen (zie afbeelding 4).

Afb. 4. Duurzame ontwikkeling als concept (Hengstum 2001).

2.2
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Bij de dimensie Planet gaat het dus om de milieumaatregelen die men als individu
en als bedrijf kan nemen. Je kan hierbij denken aan:
n het voorkomen van emissies (vervuiling van grond, water en lucht)
n afvalpreventie
n het stimuleren van hergebruik en recycling
n het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen (duurzame energie)
n energiebesparing
n het vervangen van schadelijke hulpstoffen door milieuvriendelijke alternatieven
Informatie die je kan gebruiken, vind je in de leerstof over milieuhygiëne en
milieuzorg.

Het management en het personeel van Fritesfabriek De Toekomst hebben ook eens gekeken
naar de milieudruk van hun productie en hebben daaruit de volgende verbeterpunten gehaald:

n men produceert zeer veel afval in de vorm van snijafval en afvalwater bij het onder water 
druk snijden van aardappelen. Deze milieubelasting kan men zeer sterk verminderen door:

- nog beter te selecteren van welke aardappelen men frites snijdt; hoe groter de aardappel
hoe minder snijafval, hetgeen op jaarbasis voor het milieu en de afvalkosten grote
gevolgen heeft.

- het vervangen van de snijmessen van de snijmachine door zogenaamde tension knives
(zeer dunne snijbladen onder spanning); deze worden niet bot en produceren daardoor
minder snijafval (in de vorm van afketsende stukjes).

- een aparte waterzuivering aan te schaffen voor het biologisch zuiveren van het afvalwater.

n Men gebruikt veel energie voor frituren en diepvriezen van de frites. 
Deze milieubelasting gaat men verminderen door:

- het uitvoeren van een energiebesparingsproject; o.a. hergebruiken van warmte 
(uitflashen van stoom en terugwinnen van energie uit bakdampen) en het slim inkope
van elektromotoren (meer letten op rendement en blindstroom dan op aanschafprijs).

- het plaatsen van windmolens, voor de opwekking van duurzame energie
- het plaatsen van een warmte-kracht installatie, welke deels draait op het biogas

dat afkomstig is van de waterzuivering

People; de sociale dimensie
Duurzame ontwikkeling pretendeert wel degelijk meer dan ‘economische ontwikke-
ling’ binnen ecologische randvoorwaarden te zijn’ . Ook menselijk welzijn en recht-
vaardige verdeling staan centraal: de sociale dimensie. Het gaat daarbij om de
gebruiker van milieu en natuur, zijn belangen, maatschappelijke positie en context.
Momenteel bestaan er mondiaal enorme verschillen in de bestaansmogelijkheden en
de toegang en gebruiksmogelijkheden van mensen tot natuurlijke en andere
(hulp)bronnen van goede kwaliteit (zie ook het stukje over de ecologische voetaf-
druk hiervoor).

De milieugebruiksruimte is het productief en bufferend vermogen van de biosfeer
(of onderdelen daarvan); ofte wel de combinatie van draagkracht en vermogen te
kunnen herstellen. Er wordt van uitgegaan dat de milieugebruiksruimte afhangt van
de omvang van de hulpbronnenvoorraad en de milieukwaliteit. De milieugebruiks-
ruimte kan worden vergroot door bijvoorbeeld verbeteringen in het regeneratie-
vermogen van bodem, water en ecosystemen te bewerkstelligen.

Om een idee te krijgen hoeveel ieder mens nu aan milieugebruiksruimte in beslag
neemt, werd in de negentiger jaren door de onderzoekers Rees en Wackernagel uit
Canada het begrip ecologische voetafdruk geïntroduceerd (Our Ecological Footprint, 1996).
Het betreft een maat uitgedrukt in hectares per persoon voor het beslag op natuur-
lijke hulpbronnen, inclusief de verwerking van afvalstoffen. 
Als ieder mens op aarde gelijke toegang zou hebben tot natuurlijke hulpbronnen,
dan zou er per persoon 1,5 ha land en 0,5 ha visgrond zijn. Daarvan wordt een
gedeelte (0,3 ha) afgetrokken voor behoud van biodiversiteit in de toekomst.
Het ‘eerlijke-aarde-aandeel’ is dus 1,7 ha. De gemiddelde ecologische voetafdruk van
inwoners van rijke landen is thans echter 3,5 ha. En dat wordt veroorzaakt doordat
de rijke landen zeer veel profijt trekken van hulpbronnen elders in de wereld;
denk maar aan olie, koffie- en theeplantages, soja voor veevoer etc.
Mede daardoor is de ecologische duurzaamheid nog steeds bedreigd.

Afb. 5. Het tropisch regenwoud is een voorbeeld van een ecologisch systeem met een grote diversiteit
aan soorten (biodiversiteit).
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Bij de dimensie People gaat het dus om medezeggenschap, toegankelijkheid van
informatie, gelijke verdeling, arbeidshygiëne en leefomstandigheden. Informatie die
men kan gebruiken, vind je in leerstof over ARBO, veiligheidskunde en maatschap-
pijleer.

Bij fritesfabriek De Toekomst heeft men ook een doorlichting gedaan van de sociale dimen-
sie van het produceren van frites. En ook daar zag men een aantal kansen voor verbetering.
Zo kon er wel het een en ander gedaan worden aan het verbeteren van de arbeidsomstan-
digheden door sneller de filters van het afzuigsysteem bij het frituurproces te vervangen.
Dit leverde een schonere lucht en minder stank op in de fabriek. Het verbeteren van arbeids-
omstandigheden en veiligheid heeft een wederzijds belang; het is veiliger voor de werknemer
en het vermindert de kosten voor ziekteverzuim voor de werkgever.
Daarnaast wilde men ook iets betekenen voor de boeren die de aardappels telen. Men heeft
een kenniscentrum opgezet om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen door het
leveren van kennis omtrent biologische bestrijding van plaagdieren. Dit heeft een positieve
invloed op alle 3 dimensies:
- het is beter voor de arbeidsomstandigheden van de boeren en verbetert de voedselveilig-
heid voor de consument (people)

- het is een vermindering van de milieubelasting en heeft een positieve invloed op de soor-
tenrijkdom van akkers en omringende natuur (planet)

- en het drukt de kostprijs van het product (profit). Daarnaast is het goed voor het imago,
want veel klanten eisen informatie over gebruikte bestrijdingsmiddelen (wat, hoeveel
en wanneer).

Ook vond men het een goed idee om iets te kunnen betekenen voor de voedselproductie in
de derde wereld en heeft men contact gezocht met een agrarische coöperatie in een zusters-
tad in Bolivia. Men heeft een fonds opgericht, waardoor het mogelijk wordt medewerkers
tijdelijk uit te zenden om aan kennisoverdracht en projectondersteuning te doen.

Profit; de economische dimensie
Om aan de vereisten van economische duurzaamheid te voldoen, moet een systeem
productief en efficiënt zijn, en dienen nadelige externe effecten (zoals vervuiling
en slechte arbeidsomstandigheden) zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Economische duurzaamheid verwijst naar het creëren en instandhouden van een
zodanig economisch systeem dat zowel huidige als toekomstige generaties in hun
behoeften kunnen voorzien. En dat de bestaansbasis van dat systeem niet wordt
ondergraven. Sterke economische duurzaamheid verwijst naar de opvatting dat
natuurlijk en geproduceerd kapitaal niet volledig uitwisselbaar zijn (bijvoorbeeld
een tropische regenwoud is niet simpelweg door een aangeplant bos te vervangen).

Het probleem van onze huidige economie is dat de kosten voor milieuvervuiling,
het verspillen van grondstoffen en het veroorzaken van armoede of beroepsziekten
voor het veroorzakende bedrijf vaak “gratis” zijn. Vaak draait de overheid namelijk

Duurzame ontwikkeling kan pas worden gerealiseerd als daarin veel meer gelijkheid
ontstaat. Anders gezegd: sociale duurzaamheid impliceert een (milieugebruiks) situ-
atie waarin alle belangen zo optimaal mogelijk tot hun recht komen.
Dat geldt niet alleen op internationaal of nationaal niveau, waar armoede- en
ongelijke verdeling belangrijke belemmeringen voor duurzame ontwikkeling beteke-
nen. Ook op lokaal niveau, binnen gemeenschappen en binnen gezinnen gaat het
erom dat mensen recht hebben op een gezond, veilig en waardevol leven. 

Duurzame ontwikkeling dient borg te staan voor de directe belangen van mensen.
In de praktijk bestaan er echter nog veel verschillen tussen mensen, naar gelang
afkomst en ontwikkelmogelijkheden, klasse, ras en ‘gender’ (man / vrouw). Het is
erg belangrijk bij het streven naar duurzame ontwikkeling oog te hebben voor der-
gelijke sociale differentiaties: om wie gaat het, wie is de gebruiker, wie profiteren
van ontwikkelingen, en wie dragen er de lasten van? Veel valt te leren van het in
kaart brengen van de kwetsbaarheid (‘vulnerability’) van individuen en groepen voor
ecologische en sociale veranderingen. Daarbij gaat over het algemeen de stelling op
dat degene die gedwongen is in armoede te leven, ook het meest kwetsbaar is.

Een belangrijk item is ook de Noord-Zuid problematiek; de verdeling van welvaart
over de wereld en de ongelijkheid die daarbij bestaat. Het feit dat de economie van
rijke landen soms floreert op de uitbuiting van arme landen, bijvoorbeeld in de
vorm van kinderarbeid. Maar denk ook aan bijvoorbeeld koffieboeren en de vergoe-
ding die zij krijgen voor hun producten. Die is vaak zo laag dat men voor het ver-
bouwen van deze luxe goederen nog vaak niet eens een gemeengoed als rijst of
tarwe in gelijke proporties terug kan kopen.

De afgelopen jaren wordt er steeds meer nadruk gelegd op het bevorderen van
duurzaamheid van gemeenschappen op lokaal en regionaal niveau, de zogenaamde
‘livelihood approach’. In dat kader wordt vaak gekeken naar aspecten als toegang
tot en controle over natuurlijke hulpbronnen en lokale kennissystemen. Om lokale
duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, moeten niet alleen gezondheid en
bestaanszekerheid van mensen gewaarborgd zijn, maar ook hun rechtspositie en
autonomie.

Duurzame ontwikkeling betekent volledige participatie van belanghebbenden in
beslissingsprocessen, en dat vereist democratische betrokkenheid en geëmanci-
peerde individuen. Daarvoor is een breed participatief proces nodig van meedenken
en meebeslissen, van democratie, heldere en volledige informatie en transparantie.
Daarmee komen direct de politiek-institutionele vereisten van duurzame ontwikke-
ling aan het licht en daarin manifesteren zich ook de kracht evenals de zwakte van
duurzame ontwikkeling.
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Bij fritesfabriek De Toekomst heeft men ook oog voor optimalisatie van productieprocessen;
bijvoorbeeld bij het al genoemde energiebesparingsproject. Men heeft een softwarepakket aan-
geschaft voor energiemonitoring en houdt nu bij hoeveel energie er gebruikt wordt per ton
frites. Tevens heeft men een streefgetal opgesteld voor een optimaal proces en hiermee wor-
den dagelijks de actuele verbruiken vergeleken. Bij afwijkingen van meer dan 10% van dit
verbruik, moet de betreffende ploeg de oorzaak opsporen en aangeven wat men er aan gaat
doen om deze afwijking voortaan te voorkomen. Met deze actie heeft men de afgelopen
6 maanden al 5% energie kunnen besparen. Dit komt neer op een besparing van 6250 m3

aardgas per maand en dus  €2500 en 12,5 ton CO2 per maand. Dus zowel winst voor het
milieu als de portemonnee.

Het uitvoeren van een afvalpreventie project leverde (relatief gezien) zelfs nog meer op. Het
productieproces bleek namelijk op een essentieel onderdeel nog sterk te verbeteren te zijn
en wel op de stap waarbij kleine stukjes na het frituurproces eruit gezeefd werden. Deze
kleine stukjes (2 ton per week) moesten namelijk als afval afgevoerd worden, omdat ze niet
geschikt waren als veevoer (kosten €300). Door nu de zeefstap voor het frituurproces te
plaatsen kon deze afvalstroom wel als veevoer gebruikt worden en leverde dus geld op (€100).
Daarnaast bespaarde men zo op frituurvet en energie, omdat men voorkwam dat deze stuk-
jes meegebakken werden (geschatte opbrengst  €200). Al met al een voordeel van  €600 per
week; en voor het milieu: minder energieverbruik, hergebruik van grondstoffen en minder
CO2-uitstoot.

En omdat het management overtuigd werd van het feit dat ook met relatief kleine optima-
liseringen veel geld te verdienen valt, heeft men de financiële voorwaarden voor een
verbeteringsvoorstel versoepeld. Zo heeft men de voorwaarde dat investeringen binnen 3 jaar
terugverdient dienen te worden voor dit soort projecten verruimd naar een terugverdientijd
van 5 jaar.

Dilemma’s als aanzet tot verandering

Duurzame ontwikkeling plaatst menigeen voor dilemma’s. Het is eigen aan het
meervoudige karakter van het begrip, waardoor immers constant afwegingen
moeten worden gemaakt tussen:


n de verschillende dimensies (people, planet en profit)
n korte- en langetermijn
n de belangen in eigen land en elders in de wereld.

Een bekend voorbeeld is het botsen van eenzijdige economische belangen, die op
korte-termijn winst zijn gericht, en de lange-termijn belangen van gemeenschappen
of natuur en milieu.

Het samengaan van economie en ecologie brengt heel wat hoofdbrekens met
zich mee, maar het is wel noodzakelijk. Het vraagt duidelijke verandering in het

op voor de kosten en kan men deze niet verhalen op de veroorzaker. De producten
van een niet duurzaam bedrijf blijven dus lekker goedkoop en de consument blijft
ze vanwege een gunstige prijs kopen. Terwijl een bedrijf die er wel alles aan doet
om zijn producten duurzaam te maken wel, zelf opdraait voor die kosten en hun
producten vaak duurder zijn.
Het zou beter en eerlijker zijn als een niet duurzaam producerend bedrijf zelf de
kosten voor milieuvervuiling en (beroeps)ziekten zou moeten betalen, bijvoorbeeld
via een belasting op vervuiling e.d. Dan zou dit bedrijf deze kosten moeten doorbe-
rekenen in de producten en zouden ze duurder worden.
Veel economen beschouwen dit zogenaamde ‘internaliseren van externe kosten’
(zoals milieukosten) in prijzen of in een groen Bruto Nationaal Product, als het
middel om milieu en economie te integreren.

Binnen het bedrijfsleven wordt het streven naar maatschappelijke verantwoord han-
delen vaak vertaald in het volgen van de ‘Triple P’ benadering: People, Planet and
Profit. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de eigen doelstelling van het bedrijf ten
aanzien van het verwerven van winst (profit) niet ten koste mag gaan van sociale
aspecten (bijvoorbeeld de eigen werknemers of omwonende gemeenschappen) noch
van het milieu. Sterker nog: dat de bedrijfsvoering ook aan zorg voor mens en
milieu zou moeten bijdragen. De inzet op deze factoren varieert per bedrijf: van
het ondersteunen van charitatieve projecten tot en met een daadwerkelijke veran-
dering van de bedrijfsvoering. 

Bij de dimensie Profit gaat het dus om economische optimalisatie voor zowel het
bedrijf als de maatschappij. Informatie die men kan gebruiken, vind je in leerstof
over aardrijkskunde, economie en bedrijfskunde.

2.3



1716

VA
KR

EV
IE

W
DE

N
KR

AA
M

vo
or

 D
uu

rz
am

e 
On

tw
ik

ke
lin

g 
(M

BO
)

Duurzaam Ondernemen

“Een gezonde financiële situatie, investeren in mensen, afvalpreventie, energie-

besparing, milieuvriendelijk productontwerp, vervoersmanagement, gedragscode,

afwijzen van kinderarbeid en corruptie, respecteren van mensenrechten, samenwerken

met toeleveranciers en afnemers, ondersteunen van maatschappelijke activiteiten, lange

termijn visie, etc. Dit zijn aspecten die te maken hebben met duurzaam ondernemen.

Bedrijven die duurzaam ondernemen stellen zich kwetsbaar op naar hun omgeving en

combineren het zakelijke met zorg voor mens en milieu. Vaak wordt gesproken over de

drie dimensies: People, Planet en Profit. Een onderneming zoekt dus in haar streven

naar duurzaam ondernemen een evenwicht tussen financieel economische resultaten,

sociale belangen en reductie van de milieubelasting.

Winstmaximalisatie is niet (meer) het enige doel, het creëren van waarde staat centraal.

Waarde voor de klanten, de werknemers, de aandeelhouders en de maatschappij.

Dit wordt ook wel een stakeholder-benadering genoemd. Stakeholders zijn allerlei

groepen mensen die de belangen van zichzelf, andere groepen mensen of de natuur

vertegenwoordigen in relatie tot de activiteiten van de onderneming in de hele keten;

van grondstofwinning via transport en productie naar consumptie en afvalverwijdering.

Anders gezegd: Stakeholders zijn partijen wiens belangen kunnen worden beïnvloed door

de activiteiten van de onderneming of die zelf invloed op de belangen van de

onderneming uitoefenen. Bewustwording van de belangrijkste stakeholders en hun

belangen geeft inzicht in risico’s en kansen waarmee het bedrijf te maken krijgt.

Door daaruit voortvloeiende risico’s te beheersen en kansen te benutten stelt het bedrijf

haar continuïteit voor de lange termijn veilig.”

Waarom aandacht voor duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is geen hype. In de mission statements van
(grote) ondernemingen is in vele gevallen te lezen dat het duurzaam
denken en handelen in de ‘normale’ bedrijfsvoering moet doordringen.
Daarvan enkele voorbeelden...

denken over economie, productieprocessen en de inrichting van financiële markten,
goederenmarkten en stromen. Ook jarenlang gebruikte economische wetten en uit-
gangpunten dienen daartoe aan een kritische beschouwing te worden onderworpen.
Van een vaak eenzijdige benadering (b.v. alleen economische groei) wordt een
ombuiging naar een meer multidimensionele benadering noodzakelijk (welvaart en
welzijn, nu en in de toekomst). De bepalende criteria van duurzame ontwikkeling
moeten daarbij belangrijke uitgangspunten vormen.

Een ander voorbeeld: korte-termijn belangen van mensen en natuurbehoud botsen
nogal eens. Van oudsher komen dergelijke conflicten duidelijk aan het licht in en
rond nationale parken en natuurreservaten. Ook nu nog verschillen visies van
conservationists (natuurbeschermers) en environmentalists -bij wie het gaat om
belangen van natuur en mensen- nogal eens. Duurzame ontwikkeling vraagt echter
om belangen van natuur en mensen samen te brengen. Ecologische duurzaamheid
krijgt daarin als bepalend criterium sociaal-economische duurzaamheid mee.

Ook binnen de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling wordt verschil-
lend gedacht over de noodzakelijke aanpassingen die duurzame ontwikkeling voor-
schrijft. Zo menen sommige economen dat de huidige economie wereldwijd in een
duurzame richting kan worden omgebogen door het toepassen van: selectieve groei,
spitsvondige milieutechnologie, een groener prijsmechanisme en belastingstelsel,
en sociale en ecologische standaarden. Anderen echter, achten het noodzakelijk te
zoeken naar een andere economie, die kleinschaliger en ecologischer is, en eerder
regionaal dan mondiaal gericht dient te zijn.

Het is juist de zichtbaarheid van dilemma’s tussen verschillende belangen, die aan-
zet tot veranderingen naar een meer duurzame samenleving. Daarom is het belang-
rijk dat de verschillende belangen onderzocht worden en voor iedereen duidelijk
worden. Alleen dan is het duidelijk welke veranderingen er nodig zijn.

3

3.1
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Midden- en Kleinbedrijf
In het midden- en kleinbedrijf (MKB) liggen opvattingen omtrent duurzaam
ondernemen genuanceerder. Onderzoek van DHV levert op: 
‘Het midden- en kleinbedrijf heeft meer oog voor de sociaal-ethische kant van het
verantwoord ondernemen dan voor de milieuaspecten of voor het verbeteren van de
kwaliteit van zijn winst. Dat blijkt uit een onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau
DHV in opdracht van de Rotary district 1600. DHV Milieu en Infrastructuur onderzocht
100 kleine en middelgrote ondernemingen verdeeld over negen sectoren.
Volgens de onderzoekers is het ‘logisch’ dat de sociale kant een belangrijke rol speelt.
‘MKB-ondernemers zitten vaak verweven in hun lokale gemeenschap en hebben oog
voor de sociale omgeving.’ Rekening houden met de mensen in de omgeving is, zo
zeggen de onderzoekers, een economische noodzaak en een voorwaarde voor het
plezier dat de ondernemers aan hun werk beleven. Daarnaast is het door de krapte
van de arbeidsmarkt belangrijk geworden een duurzaam personeelsbeleid te voeren.
Milieu is een zorgenkindje van het MKB als het gaat om verantwoord ondernemen.
De onderzochte bedrijven volgen de wetgeving, maar nemen zelf nauwelijks
initiatieven voor eigen verbeteringen. Voor de onderzoekers is dat een gemiste kans.
Veel milieuontlastende activiteiten leveren kostenbesparingen voor de onderneming op.
Daarbij is het MKB een belangrijke motor van de Nederlandse economie en zouden
besparingen bij het MKB substantiële verbeteringen in Nederland opleveren, zo
concluderen zij’. (uit: De Standaard 24 mei 2002).

Een beeld van toekomstige ontwikkelingen geeft de stichting Stimular. 
“Stichting Stimular, opgericht door het bedrijfsleven en de overheden in de
Rotterdamse regio, is in 1990 gestart. De eerste tien jaar hebben wij het midden-
en kleinbedrijf (MKB) succesvol gestimuleerd op het gebied van afval- en emissie-
preventie, energiebesparing en milieuzorg. Vanaf 2000 hebben wij ons werkterrein
uitgebreid met Duurzaam Ondernemen bij het MKB.
De missie van Stichting Stimular is het stimuleren van Duurzaam Ondernemen in
het MKB. De essentie van Duurzaam Ondernemen is het verbeteren van de bedrijfs-
voering in drie dimensies: het economisch rendement, de invloed op de leefomge-
ving en de gevolgen voor mensen, binnen en buiten de onderneming. Voor MKB-ers
betekent Duurzaam Ondernemen: bewust kiezen voor bedrijfsactiviteiten die goed
zijn voor alle drie de dimensies. Stimular werkt altijd samen met MKB-ondernemers
bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om duurzaam te ondernemen.”
(Zie http://www.stimular.nl/)

Bovenstaand beeld wordt nog versterkt door ontwikkelingen bij de overheid.
De overheid wil meer verantwoordelijkheid leggen bij burgers, bedrijven en
belangengroepen. Daarnaast dient bij het verlenen van vergunningen aan meer
aspecten aandacht te worden besteed (de verruimde reikwijdte van de vergunning).

VOORBEELDEN

Mission statement Electrolux
“We want our products, services and production to be part of a sustainable society.

We are committed to:

n Designing products to reduce their adverse environmental impact in
production, use and disposal.

n Reducing resource consumption, waste and pollution in our operations.
n Taking a proactive approach regarding environmental legislation that affects

our business.
n Encouraging suppliers, subcontractors, retailers and recyclers of our products

to adopt the same environmental principles as Electrolux.
n Giving appropriate weight to this environmental policy when making future

planning and investment decisions.
n Setting targets and objectives, within the scope of the environmental

management system, to achieve continual improvement and a sustainable
development.”

Electrolux Group Management stelde dit milieubeleid vast in september 2001.
Elke business sector manager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid.
Het milieubeleid van Electrolux werd voor het eerst opgesteld in 1993 en werd
bijgesteld in 1995 and 2001. 

Mission statement Philips
“Philips is at the forefront of new technologies, offering an exciting range of
products that enhance people’s lives. Philips anticipates people’s needs and
develops new products to meet those needs. The Company is dedicated to
innovation that is environmentally sound - both in terms of the products it makes
and how it makes them. With a sharp focus on environmental improvement for 30
years, Philips works continually to enhance the environmental performance of
products, processes and services. 
In fact, taking care of the environment is an essential part of Philips’ company
strategy. Philips is committed to becoming the world’s leading eco-efficient
company in the electronics and lighting industries. To realize this vision, the
Company initiated a pragmatic approach in 1994 and defined measurable targets,
laid down in four-year action programs. EcoVision, the present program, has two
main components - one product-related and the other production. As a member of
the World Business Council for Sustainable Development, Philips knows sustainable
development is one of the key challenges facing the world, and its action programs
are designed to meet this challenge.”
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Operationeel en tactisch niveau

De rol van inkoop in duurzaam ondernemen
Inkoop kan op een aantal manieren inhoud geven aan ‘duurzaam ondernemen’.
Zo zal de inkoper inhoud geven aan het ‘people’-aspect door te letten op het
‘duurzame gedrag’ van de leverancier: hoe brengt deze zijn producten voort, waar
koopt hij in (al dan niet aanwezigheid van kinderarbeid, corruptie, dictatuur).
Het planet- en profit-aspect kan van een inhoud worden voorzien door te kijken
naar de geografische afstand in verband met transport en overige noodzakelijke
communicatie en de manieren waarop het transport plaatsvindt (vliegtuig, trein,
boot e.d.). Op strategisch niveau kan men kijken naar:
- de schaarste van grond- en hulpstoffen; zijn ze te vervangen door vernieuwbare

of zijn ze te recyclen?
- technologische ontwikkelingen op het gebied van materialen;

b.v sterkere en lichtere.
- het gebruik van duurzame (groene) energie
Ook ontwikkelingen in het denken van overheden (lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal) moeten gevolgd worden: de overheid is vaak een grote klant en kan
eisen stellen aan haar leveranciers.

VOORBEELDEN

Nieuwe Structuren voor Chemicaliën beheer bij General Motors
Volgens een meer traditionele benadering van chemicaliënbeheer kan een enkele
fabriek verschillende toeleveranciers hebben - wel meer dan een dozijn. Dat kan
ertoe leiden dat in de fabriek meer chemicaliën worden gebruikt dan dat feitelijk
nodig zijn. Daardoor is er geen stimulans voor de toeleveraar om de fabriek te
assisteren in afname van gebruik van chemicaliën.
General Motors, die deze problemen ook zag heeft een nieuwe chemisch manage-
ment systeem aangenomen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er slechts één toe-
leveraar per fabriek aanwezig is. Natuurlijk kan die niet zelf in alle noodzakelijke
chemicaliën voorzien. Daarom is de hoofd-leverancier verantwoordelijk voor het
verkrijgen van ontbrekende chemicaliën via andere leveranciers. Daarmee is de
toeleverancier chemisch manager voor de fabriek.
Binnen dit nieuwe systeem koopt de fabriek geen chemicaliën meer in. Naast de
toelevering van chemicaliën, zorgt de toeleverancier voor management, analyse
en controle. De leverancier wordt niet betaald voor productie of hoeveelheid van
geleverde chemicaliën, en daarmee is het niet aantrekkelijk voor de leverancier
om grote hoeveelheden te leveren. De assemblage fabriek van GM’s in Detroit/
Hamtramck laat het succes van een dergelijke benadering duidelijk zijn.

Beide ontwikkelingen zijn van belang voor het MKB. En gezien de aandacht van
gemeentelijke en provinciale overheden voor duurzame bedrijventerreinen kan het
MKB zich niet uitsluitend meer reactief gedragen. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen is het proactieve antwoord op deze dynamiek in de maatschappij.

Aspecten van duurzaam ondernemen

Zoals hiervoor al beschreven kleven aan duurzame ontwikkeling en ook duurzaam
ondernemen zeer veel aspecten. Het streven naar volledigheid is daarom ondoen-
lijk. Het aantal mogelijke varianten is eenvoudigweg te groot. Daarom beperkt
deze paragraaf zich tot een bespreking van twee relaties, te weten de relatie tussen
onderneming en omgeving (strategisch niveau) en de relatie tussen duurzaamheid
en inkoop, verkoop, logistiek en kwaliteit (operationeel, tactisch niveau). 
Waar mogelijk zal de tekst ondersteund worden met voorbeelden uit de praktijk.
Tevens worden voorbeelden besproken waarin duidelijk wordt hoe het financiële
en het personeelsaspect bij kunnen dragen aan ‘duurzaam ondernemen’.

Strategisch niveau
In het kader van duurzaam ondernemen zijn op strategisch niveau enkele veel
belovende tendensen waar te nemen. Verschillende vormen van samenwerking tus-
sen bedrijven, zowel verticaal (in een logistieke keten), als horizontaal (de ontwik-
keling van duurzame bedrijventerreinen) en het ontstaan van het product-dienst
concept zijn er voorbeelden van.

Product-dienst systemen
Een goed voorbeeld van het omschakelen van producten naar diensten is de andere
opstelling van energieleveranciers. Zij bieden hun klanten naast de producten gas
en elektriciteit nu ook de diensten: warmte, koude en licht op maat.
Dit heeft als groot voordeel voor het milieu dat er nu eerder investeringen gedaan
worden voor energiesystemen met een beter rendement maar met een langere
terugverdientijd, zoals energieopslag in de bodem. Bedrijven zelf doen deze inves-
teringen niet zo snel, omdat zij vaak relatief korte terugverdientijden (3 tot 5 jaar)
hanteren. Energiebedrijven bekijken dit soort zaken vaak op langere termijn en zijn
gewend aan terugverdientijden langer dan 5 jaar. Plus dat zij vaak het voordeel
kunnen benutten van grootschaligheid door meerdere bedrijven op een locatie dit
soort diensten te bieden. Daarnaast zijn dit soort duurzame technieken bij hen
meer bekend en hoeven zij hun management niet te overtuigen van het voordeel
ervan.

3.2
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VOORBEELDEN

Waste Minimisation and Energy Efficiency - NSW Sugar Milling
NSW Sugar heeft uitstekende resultaten bereikt in het verminderen van afval en
het vergroten van energie efficiëntie. Daarbij komt praktisch geen productieafval
vrij en wordt er aanzienlijk op CO2-uitstoot bespaard. Door energiebezuiniging
heeft het bedrijf in zijn Harwood fabriek alleen al bijna 1 miljoen dollar bespaard.
Zie: http://www.ea.gov.au/industry/eecp/case-studies/nswsugar.html

Schonere productie - Hogedruk waterjet system - Ford
Ford Motor Company of Australia Ltd. verving een bestaand verf-afname proces
door branden, dat wordt gebruikt om autoremmen te reinigingen, met een
hogedruk waterjet-systeem. Het project heeft geresulteerd in jaarlijkse besparingen
van $300.000 door reductie van chemische, energie- en afvalkosten.
Belangrijke verbeteringen in verfkwaliteit werden ook bewerkstelligd door de
remmen op meer regelmatige basis te reinigen dan tevoren het geval was.
Dit succes betekende voor Ford een stimulans om ook naar andere mogelijkheden
te kijken om de milieuresultaten te verbeteren en te besparen.
Zie: http://www.ea.gov.au/industry/eecp/case-studies/ford.html

Sony: Innovaties in de Product-Gebruiksfase
Door levenscyclus-analyse wordt duidelijk dat de grootste milieubelasting van
elektrische producten gelegen is in het energieverbruik tijdens de gebruiksfase
van het product. Europese huishoudelijke apparatuur verbruikt 36 TWh
(Terawatt-uur) aan energie, en naar verwachting zal dat toenemen tot 62 TWh
in 2010. Sony’s SDM-N50 LCD scherm (liquid crystal display) omvat een unieke
set aan eigenschappen waardoor direct energie wordt bespaard. Het scherm van
12mm, 3kg heeft een energiebesparende infrarood ‘gebruikers sensor’ en een
omringende licht sensor. De gebruikerssensor zet het scherm meteen op de
slaapstand (met een verbuik van minder dan 3 watts) als er niemand voor het
scherm zit. De lichtsensor past de helderheid van het scherm aan (en daarmee
de energieconsumptie) op basis van ‘omringende’ lichtcondities van de kamer.

De rol van verkoop in duurzaam ondernemen
De behoefte van klanten staat centraal. Het kunnen denken in product-dienst com-
binaties om aan die behoefte te voldoen wordt een strategische vaardigheid.
Hieraan gekoppeld het bedenken van slimme financieringswijzen om niet alleen de
klant aan de onderneming ‘te binden’, maar om ook greep te krijgen op de keten,
dus ook het afdanken na de gebruiksfase. De verkoop kan als antenne van de maat-
schappelijke ontwikkeling functioneren en zo zicht krijgen op de ontwikkeling van
het denken van klanten en overheid met betrekking tot gewenst gedrag.

Een reductieprogramma met duidelijke doelstellingen heeft met positief resultaat
gebruik gemaakt van een aantal nieuwe technologieën, procesveranderingen en
recycling alternatieven. Bijvoorbeeld door een nieuw monitoring systeem zijn een-
voudige programma-wijzigingen aangebracht die resulteerden in een reductie van
tevoren verspilde verf. De fabriek slaagde erin een capwash operatie te schrappen
en VOS-emissies1 te reduceren zonder de kwaliteit van de verf aan te tasten.
Daarnaast werden wegwerp-drums voor verfafval vervangen door hergebruiktassen
en vacu¸mboxen, werd een totalisator op een hydraulische deur geïnstalleerd om
het oliegebruik in de gaten te houden, en het gebruik van een off-site verfafval
recycler, in plaats van het storten van afval. Met investeringskosten van $19.000
wist de Detroit/Hamtrack fabriek $1.6 miljoen te besparen, en een reductie van
11,8 miljoen liter water, 115.000 liter topcoat verf, en 8.200 liter hydraulische
vloeistof te bewerkstelligen. Ook emissies van VOS namen met 40 kubieke ton af,
en verfresten met 750 kubieke ton.

Verantwoord inkopen bij C&A
C&A stelt in haar code dat ze geen zaken doet met leveranciers die gebruik maken van
kinderarbeid, die ongezonde en onveilige omstandigheden kennen, betalingen verrich-
ten beneden lokale en wettelijke normen of ontoelaatbare schade toebrengen aan het
milieu. Ook wordt gemeld dat vrijheid van werknemers om zich te organiseren is opge-
nomen, voor zover dergelijke groepen in hun land legaal zijn. C&A heeft een eigen
controleorganisatie in het leven geroepen (SOCAM). SOCAM doet openbaar verslag van
haar bevindingen. In 1997 werden 80 contracten met toeleveranciers stopgezet.
Informatie over bovengenoemde aspecten is te vinden op de website:
http://www.inkopers.net/. Er staan voorbeelden, bijvoorbeeld een uitgewerkte,
fictieve gemeentelijke inkoopnota, en de invulling van een toolbox ‘duurzaam
inkopen’. De site is sterk op de overheid en de bouw gericht.

De rol van productie in duurzaam ondernemen
Ook hier een relatie met vele aanknopingspunten. Zo kan er gekeken worden naar
de routing en lay-out in de productieafdeling in verband met het minimaliseren
van het intern transport. Of er kan gekeken worden naar het productontwerp,
waarbij aandacht besteed wordt aan:
n minimaal gebruik aan (niet vervangbaar) materiaal
n zo weinig mogelijk energiegebruik in de gebruiksfase van het product
n eenvoudige herbruikbaarheid (recycling of remanufacturing)
n technologische ontwikkeling
n milieuvriendelijke productiemethoden.

Zie voor voorbeelden en cases: http://www.wbcsd.com/casestud/index-list.htm

1 VOS= vluchtige organische stoffen  
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In Nederland heeft de overheid een verplichte verwijderingsbijdrage ingevoerd om
zo een geldstroom te creëren voor een milieutechnisch verantwoorde verwerking
van producten als auto’s en elektrische apparaten. Bijvoorbeeld om bij afgedankte
koelkasten de CFK’s te kunnen aftappen.

VOORBEELD

Een onderneming vervult behoeften van klanten. In een dergelijke opvatting ver-
koopt een bedrijf geen producten, maar stelt de klant in staat zijn behoeften te
bevredigen. Xerox verkoopt daarom geen kopieerapparaten, maar verkoopt kopieën.
Door de apparaten te leasen, blijft Xerox in het bezit ervan, waardoor de beheer-
sing van de goederenstroom, inclusief de retourstroom, in één hand blijft.
Het gevolg is dat hergebruik door middel van ‘remanufacturing’ mogelijk is en een
optimalisering van de levensduur van het kopieerapparaat wordt gerealiseerd.

De rol van de logistiek in duurzaam ondernemen
Het op een duurzame wijze beheersen van de goederenstroom zal o.a. betekenen,
dat het ‘supply chain’-denken in de praktijk gebracht wordt. Dit kan worden gesti-
muleerd door transporten te minimaliseren (denk hierbij aan retourstromen, aan
slimme distributiekanalen naar de klant en gecombineerde transporten in aan- en
afvoer) en door het op efficiënte wijze communiceren (denk aan gebruik van
Internet, de virtuele winkel).

VOORBEELD

Rentex Floron
Rentex Floron, is een industriële wasserijketen in het noorden van Nederland en
hebben ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen als belangrijke klanten. Zij hebben
een project uitgevoerd m.b.t. de optimalisatie per ritten met vrachtwagens. Men
heeft een registratiesysteem opgetuigd om transportgegevens te verzamelen met
betrekking tot het aantal ritten, gereden afstanden en beladingsgraad e.d. Op basis
van deze gegevens heeft men een indicator geformuleerd (kg wasgoed per km)
welke men wilde verbeteren en heeft men de logistiek ten aanzien van deze indica-
tor verbeterd. Vervolgens wordt deze indicator gebruikt om de efficiency van de
logistiek in de toekomst te blijven bewaken.

De rol van kwaliteit
Kwaliteitsdenken en duurzame ontwikkeling liggen dicht bij elkaar.
Kwaliteitsdenken houdt immers in dat standaardisatie (van procedures) vanzelfspre-VA
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kend is, dat afval- en uitvalbeheersing geregeld is, dat de (behoefte van) de klant
centraal staat en dat het menselijk aspect gewaarborgd is. Het betekent een integra-
tie van de zorgsystemen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. En uiteindelijk
een doorgroeien in de richting van een rapportage, die voldoet aan de richtlijnen
van de ‘Global Reporting Guidelines’.

VOORBEELD

De Novo Groep: Milieurapporten
De Novo Groep is een van de bedrijven die zich realiseerden dat de relatie tussen
bedrijfsvoering en maatschappij, die zo bepalend is voor het bedrijfsresultaat op
lange termijn, niet alleen beïnvloed wordt door de aandeelhouders, maar door alle
stakeholders.

Vanuit de erkenning van het belang van communicatie met de stakeholders, heeft
de Novo Groep vanaf 1993 jaarlijks milieurapporten gepubliceerd, en is in 1999 het
eerste sociale verslag uitgekomen. In 2000 werden beide rapporten gecombineerd.
Zie: http://www.wbcsd.com/casestud/novogroup/index.htm

Het financiële aspect
Het financiële aspect heeft een kosten- en een prijscomponent. Het ondersteunt of
bevordert mogelijkheden om tot duurzaam ondernemen te komen. In het voorbeeld
van General Motors (GM) blijft de kostenstructuur voor GM ongewijzigd (een vast
bedrag per eenheid productie) en wordt er duurzamer gewerkt als gevolg van het
belang van de leverancier om bij een gegeven productieomvang zo weinig mogelijk
chemicaliën te leveren aan GM.
Het leaseconcept in het geval van Xerox is een voorbeeld van de wijze waarop finan-
ciering van de verkoop een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de greep van
een onderneming op de goederenstroom. Nog verder gaat het project van Electrolux
(het gratis plaatsen van wasmachines bij huishoudingen en via het internet bijhou-
den van het gebruik: het verkopen van wasbeurten). Allerlei belasting- en subsidie-
regelingen van de kant van de overheid kunnen vooral stimulerend werken via de
kostenstructuur.

Het personele aspect
Duurzaam ondernemen zorgt er voor, dat er een integraal (maatschappelijk verant-
woord) personeelsbeleid voor het proces werven-behouden-afstoten van personeel
ontwikkeld wordt. Dit beleid dient zo te zijn, dat interne én externe activiteiten
binnen het personeelsplan er op gericht zijn om het totale proces voor bedrijf en
personeel nu en in de toekomst soepel te laten verlopen.
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Onderwijsomgeving en duurzame ontwikkeling

Denken in competenties

Het werken aan duurzame ontwikkeling vereist van mensen niet alleen kennis,
maar ook een reeks competenties - attitudes en vaardigheden. Voor duurzame ont-
wikkeling is evenwichtskunst nodig: het voortdurend tegen elkaar afwegen van
deels conflicterende belangen op het terrein van de verschillende dimensies van
duurzame ontwikkeling. Plus lef om een keuze te maken.

Daarnaast is het belangrijk dat men leert vorm te geven aan samenwerking tussen
alle betrokkenen en tussen de verschillende vakgebieden. Het gaat om mensen die
goed kunnen samenwerken met vertegenwoordigers van andere disciplines, die
zicht hebben op de betrekkelijkheid van de eigen disciplinaire inbreng in relatie
tot de andere disciplines, en om zodoende op systeemniveau oplossingen aan te
dragen.

Het gaat bij het leren over duurzame ontwikkeling tevens om participerend leren:
de kennis, ideeën, waarden, interesses, vaardigheden, motivaties van de student
zelf spelen daarbij een belangrijke rol. Hierbij staat het effectief gebruik maken
van elkaars expertise centraal. Niet alleen het zoeken van oplossingen en het vin-
den van creatieve antwoorden is de uitdaging, maar tevens het kunnen formuleren
van problemen. In de huidige samenleving en in het onderwijs van nu staat dis-
ciplinair denken nog steeds centraal. Voor een meer duurzame samenleving zijn
interdisciplinair en toekomstgericht denken van essentieel belang.

Ook maatschappelijk leren, het vanuit de maatschappij leren onderkennen van ver-
schillende belangen die een rol spelen bij het oplossen van een vraagstuk, speelt
daarbij een belangrijke rol.  Het onderwijs dient meer dan thans gericht te zijn op
het aanleren en oefenen van competenties die in de latere werksituatie en leef-
situatie onmisbaar zijn. Daarbij gaat het ook om ‘een leven lang leren’ en ‘de
lerende organisatie’.

Duurzame ontwikkeling vereist denken in verschillende aspecten, in verschillende
tijdshorizonten en in verschillende contexten, inclusief de mondiale.
Competenties die van belang zijn om te kunnen werken en leven in de samenle-
ving van de toekomst zijn de volgende:

4.1

VOORBEELD

BC Hydro: Inheemse Relaties Programma’s
BC Hydro, is een van de grootste electriciteitsbedrijven in Canada en is eigendom
van de provincie Brits Columbia, dat het thuisland is van 197 Eerste Natie groepen
(inheemse bevolkingsgroepen). BC Hydro heeft faciliteiten in de reservaten van ten-
minste 168 van deze groepen. Daarom is het van groot belang dat er duurzaam en
met wederzijds voordeel door BC Hydro wordt gebouwd. In 1993, ontwikkelde BC
Hydro een veelomvattende strategie om met inheemse vraagstukken om te gaan.
De belangrijkste elementen van de strategie van BC Hydro betreffen aandacht voor
het verleden, bouwen voor de toekomst, en een efficiënt beheer van de inheemse
relaties. Belangrijke elementen daarvan zijn het faciliteren van participatie in hulp-
bronnenbeheer en besluitvorming, het bevorderen van economische ontwikkeling,
het steunen van educatie aan inheemse groepen, bijdragen aan community
projecten, en de ontwikkeling van werkvoorzieningsprogramma’s.
Zie: http://www.wbcsd.com/casestud/bc-hydro-aboriginal/index.htm

4



2928

VA
KR

EV
IE

W
DE

N
KR

AA
M

vo
or

 D
uu

rz
am

e 
On

tw
ik

ke
lin

g 
(M

BO
)

VA
KR

EV
IE

W
DE

N
KR

AA
M

vo
or

 D
uu

rz
am

e 
On

tw
ik

ke
lin

g 
(M

BO
)

n Kunnen aangeven hoe samenleving, economie en natuurlijk milieu van elkaar
afhankelijk zijn en elkaar onderling beïnvloeden

n Doorzien dat politieke beslissingen, culturele ontwikkeling en maatschap-
pijstructuur van invloed zijn op de duurzaamheid van het milieu en dat tevens
het leven/ de middelen van bestaan van de bevolking erdoor beïnvloed worden

2 Burgerschap en rentmeesterschap

Houding:
n Het erkennen van de persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid als het

gaat om het ‘gezond’ houden van onze samenleving, de economie en het
natuurlijk milieu. Bereid zijn zonder voorbehoud deel te nemen aan activiteiten
die duurzaamheid bevorderen.

Vaardigheden:
n Kunnen samenwerken met anderen bij het zoeken naar verbeteringen in onze

leefgewoonten met het oog op duurzame ontwikkeling.
Kennis:
n Doorzien welke rechten en verantwoordelijkheden onze samenleving meer duur-

zaam kunnen maken en begrijpen in hoeverre die rechten en verantwoordelijk-
heden van toepassing zijn op henzelf, andere groeperingen in de lokale
gemeenschap en op de totale wereldbevolking.

n Kunnen aangeven welke verantwoordelijkheden en middelen overheid en
bedrijfsleven hebben om duurzame ontwikkeling te (helpen) realiseren.

n Kunnen uitleggen hoe beslissingen worden genomen over kwesties die onze
maatschappij, de economie en het milieu betreffen. Zich realiseren dat besliss-
ingen op het ene terrein invloed hebben op andere terreinen. Weten hoe langs
directe of indirecte weg inspraak op lokaal of landelijk niveau kan worden
uitgeoefend.

n Kunnen verduidelijken hoe overwegingen inzake duurzame ontwikkeling,
rentmeesterschap en milieubehoud thans van invloed zijn op ruimtelijke
ordening en milieubeheer.

3 Toekomstige generaties

Houding:
n Het ontwikkelen van een duidelijk beeld van de eigen rol in en bijdrage aan de

toekomst. Aanvaarden dat men zowel particulier als collectief een zekere ver-
antwoordelijkheid heeft om te handelen op een manier die de rechten van
toekomstige generaties erkent.

l Maatschappelijke aspect: bewustzijn van de maatschappij en het op waarde
kunnen schatten van verschillende belangen in de maatschappij;

l Kennis aspect: duurzame ontwikkeling binnen bestaande disciplines kunnen
plaatsen;

l Interdisciplinaire aspect: in staat zijn samen te werken met vertegenwoordigers
van andere disciplines, opdat mensen de reikwijdte en beperkingen van de
eigen discipline leren kennen;

l Interculturele aspect: in staat zijn samen te werken vanuit verschillende
culturen, wereldbeelden, paradigma’s;

l Systeem aspect: het kunnen plaatsen van het vraagstuk rond duurzame
ontwikkeling in grote verbanden, op systeemniveau.

Sleutelbegrippen

Wanneer we willen werken aan duurzaamheid in het onderwijs, is het belangrijk om
essentiële leerdoelen te formuleren waar we ons onderwijs op kunnen (in)richten.
Deze zijn hieronder uitgewerkt in de vorm van 7 sleutelbegrippen.

1 Onderlinge afhankelijkheid

Houding:
n Kritisch staan tegenover reclame die een minder duurzame leefgewoonte

stimuleert
Vaardigheden:
n Bij de promotie van nieuwe producten duurzaamheid mee kunnen nemen in de

afweging of aanschaf overbodig, gewenst of noodzakelijk is.
Kennis:
n Het doorzien van de samenhang tussen kwesties als ongelijke verdeling wel-

vaart, consumptie, gezondheid, ontwikkeling en afname biodiversiteit op onze
planeet.

n Het zich bewust zijn va het wereldomvattende karakter van zaken als productie,
handel, recreatie, verbruik en (afval)verwerking.

n Doorzien waardoor bepaalde landen en internationale organisaties (Europese
gemeenschap, G7 e.d.) het zowel op lokaal als mondiaal niveau voor elkaar
weten te krijgen dat veranderingen in het gebruik van het milieu en op maat-
schappelijk gebied tot stand komen

n Kunnen uitleggen hoe de ontwikkeling van wetenschap en technologie ervoor
zorgen dat de aard en de omvang van de invloed van de mens op het milieu
sterk veranderen

4.2
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5 Kwaliteit van het leven

Houding:
n Hun steentje bij willen dragen aan het welbevinden van mensen in een recht-

vaardiger wereld.
Vaardigheden:
n Factoren die het welzijn van zichzelf en anderen beïnvloeden en bepalen

kritisch kunnen beschouwen.
Kennis:
n Oorzaken kunnen benoemen waardoor niet voldaan wordt aan de basisbehoeften

van een groot deel van de wereldbevolking
n Factoren kunnen noemen die bijdragen aan de instandhouding van ongelijkheid

en onrecht binnen samenlevingen. Uit kunnen leggen waarom maatschappelijke
rechtvaardigheid een wezenlijk onderdeel vormt van duurzame ontwikkeling.

6 Duurzame veranderingen

Houding:
n Bereid zijn de eigen consumptie te bezien in het licht van het nieuwe concept

van de ecologische voetafdruk; genoeg hebben aan genoeg.
Vaardigheden:
n Aan de hand van indicatoren de duurzaamheid kunnen afmeten van de eigen

levensstijl en die van de gemeenschap van men deel van uitmaakt.
n Door kritisch te kunnen kijken naar duurzame ontwikkeling alternatieven

kunnen aangeven voor het eigen gedrag. In doen en laten (!) een bijdrage
kunnen leveren aan duurzame productie en aan doelmatigheid.

Kennis:
n Met voorbeelden kunnen verduidelijken dat economische en politieke krachten

bepalen hoe grondstoffen gebruikt en beheert worden.
n Doorzien dat allerlei culturele en maatschappelijke waarden van invloed zijn op

de manier waarop men tegen grondstoffen / natuurlijke rijkdom aankijkt.
n Kunnen uitleggen dat de draagkracht van de natuurlijke omgeving (en van de

aarde als geheel) begrensd wordt door de beschikbaarheid van natuurlijke
hulpbronnen en de capaciteit van natuurlijke stelsels (o.a. voedselkringloop).

n Kunnen aangeven welke spanningen er bestaan tussen economische groei enerzijds
en ontwikkeling gericht op duurzaamheid en welzijn van de mens anderzijds.

n Voorbeelden kunnen geven van bedrijven die inspelen op de behoefte aan en
uitdaging van een meer duurzame ontwikkeling.

n Voorbeelden kunnen geven van overheidsmaatregelen die (zouden kunnen)
bijdragen aan een meer duurzame ontwikkeling.

Vaardigheden:
n Kunnen beoordelen van de  duurzaamheid van het eigen leefpatroon/

levensstijl.
Kennis:
n Kunnen uitleggen dat de levenskansen en het welzijn van toekomstige generaties

verbeteren of in gevaar worden gebracht door maatregelen die we nu treffen.
n Duidelijk kunnen maken wat voor de toekomst de gevolgen kunnen zijn van

verkwisting bij productie, consumptie en afvalverwerking
n Kunnen uitleggen dat naast technologische ontwikkelingen t.a.v. energie-

productie en afvalverwerking ook milieubeheer en een doelmatig en beperkt
gebruik van grondstoffen noodzakelijk zijn om de wereld ook in de toekomst
leefbaar te houden.

n Kunnen aangeven welke beginselen gelden voor duurzaam leven; men kan boven-
dien aangeven hoe men hier zelf een bijdrage aan kan leveren.

4 Diversiteit

Houding:
n Waardering hebben voor het uitgebalanceerde ecosystemen en de gevoeligheid

hiervan inzien voor verstoring.
Vaardigheden:
n Overzien hoe individuen en groepen mensen beslissingen nemen die van invloed

zijn op biologische en andere vormen van diversiteit.
Kennis:
n Factoren kunnen benoemen die van invloed zijn op de grootte en variaties van

populaties planten- en diersoorten
n Doorzien waarom biodiversiteit van groot belang is voor de gezondheid en

duurzame ontwikkeling van de mens, de natuurlijke omgeving, de economie en
de maatschappij. Daarom begrip hebben voor maatregelen die wereldwijde
biodiversiteit (soorten organismen en levensgemeenschappen) in stand helpen
houden.

n Kunnen uitleggen welke veranderingen in diversiteit er in de eigen streek in de
afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden op cultureel, economische en ecologische
gebied.
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7 Onzekerheid en voorzorgsmaatregelen

Houding:
n Een duurzame leefwijze zowel als een noodzaak voor de toekomst als een

uitdaging voor henzelf zien.
n Bereid zijn zich een leven lang aan te passen aan nieuwe inzichten (gefundeerd

blijven handelen!) met betrekking tot een duurzame leefwijze. Zich realiseren
dat bij het in praktijk brengen van nieuwe inzichten behoedzaamheid geboden is.

n Doorzien dat onzekerheid en verandering voor de toekomst geen bedreiging
hoeven te vormen, maar integendeel ontwikkelingskansen bieden.

Vaardigheden:
n Systematisch kunnen nadenken en zich een kritisch oordeel kunnen vormen

over lokale maatregelen voor duurzame ontwikkeling.
n Enigszins in kunnen schatten welk type maatregelen binnen de eigen

leefomgeving effectief zouden kunnen zijn.
Kennis:
n Kunnen inschatten dat ten gevolge van de groei van de wereldbevolking en

bestaande consumptiepatronen de druk op het milieu (natuurlijke kringlopen
en evenwicht) steeds verder toeneemt.

n Met voorbeelden kunnen verduidelijken hoe uiteenlopend mensen vanuit
verschillende culturen en religies tegen het gebruik van grondstoffen en
milieu
aankijken.

n Doorzien hoe economische en politieke machten bepalen hoe grondstoffen
verdeeld, beheerd en aangewend worden en dat duurzame ontwikkelin
veranderingen op economisch en politiek vlak met zich mee brengt.
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