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Voowoord

Een graadmeter wordt waardevoller door een vervolg. Door 
feiten te vergelijken, krijgen trends en prestaties diepgang 
en wordt duidelijk waar de meeste vorderingen gemaakt 
worden en waar aandacht nodig is. Kortom, vaker meten is 
beter weten. 

Daarom is er nu de opvolger van de Nationale Duurzaam-
heidsmonitor 2013. Wat is de actuele stand van zaken van 
duurzaam ondernemen in Nederland? Pessimisten zeggen 
dat er niets gebeurt, optimisten zeggen dat we heel ver zijn. 
Bij SGS Search onderzoeken we liever wat de feiten zijn. 

Hoe we er zelf in staan? Het is onze missie om de (gebouwde) 
omgeving veiliger en duurzamer te maken. Om de uitdagin-
gen aan te gaan die we daarin tegenkomen. We gaan voor 
maximale positieve impact op onze omgeving en proberen 
de negatieve impact zo klein mogelijk te maken. Laat de 
Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015 daar een steentje 
aan bijdragen. 

Duur-
zaamheiD 
een feit?
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Jeroen Kanselaar 
is senior adviseur Duurzaamheid en officieel Cradle 
to Cradle-assessor bij SGS Search. Hij werkt elke 
dag met opdrachtgevers in de (maak)industrie en 
vastgoed aan het in kaart brengen van de milieu-
effecten van hun producten en processen. 

‘Ik zie in de praktijk dat productcertificering ingezet wordt 
om tot steeds verdere verduurzaming te komen. Door te 
starten, krijg je inzicht en zet je direct aantoonbaar stap-
pen. Als het gaat om Cradle to Cradle kijken we heel pre-
cies welke grondstoffen een product bevat. Waar bestaat 
het product uit; het lijkt een simpele vraag, maar vaak 
wordt dan duidelijk dat producenten het (nog) niet weten. 
Het levert dus weleens verrassingen op. 

Een levenscyclusanalyse laten uitvoeren of werken 
aan Cradle to Cradle-producten maakt bedrijven in toe-
nemende mate bewust van wat er in producten zit. Aan 
de andere kant zoekt de maakindustrie actiever naar de 
toepasbaarheid van biobased materials. Zo willen ze er ze-
ker van zijn dat grondstoffen duurzaam zijn en kiezen ze 
materialen die herbruikbaar zijn. 

Het mooie is: vragen stellen in de keten, prikkelt toe-
leveranciers op hun beurt om zelf aan de slag te gaan. 
Een van onze opdrachtgevers is Plan Effect. Zij maken 
systeemwanden waarvoor DEVENTER Profielen de af-
dichting levert. Door hun leverancier te vragen naar de 
grondstoffen van hun product, zijn ook zij zich bewust 
geworden van de bestaande marktvraag. Inmiddels heb-
ben ze zelf ook een Cradle to Cradle-productcertificering 
te pakken. Zo zie je wat één bedrijf in gang kan zetten.’ 

3 experts over de monitor

lEEs ook:  

‘Productcertificering staat voor 

een doorbraak’ in hoofdstuk 3. 

Wat
zit er
eigenlijk
in onze
producten?

1
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Voorwoord   

Marcel Smulders 
is manager bij het ingenieursbureau van SGS 
Search. Hij spreekt dagelijks met de eigenaren van 
vastgoed over de aan- en verkoop, ontwikkeling, 
beheer en verduurzaming van hun gebouw(en). 
Ambities op het gebied van duurzaamheid zet hij 
met ze om in concrete doelstellingen en acties. 

‘De gebouwde omgeving heeft enorm veel potentie als het 
om verduurzaming gaat. We zien dat het thema bij gebouw-
eigenaren op de kaart staat. Wel staat duurzaamheid dan vaak 
nog synoniem voor energiebesparing, terwijl duurzame ge-
bouwen juist een bredere impact hebben. Positieve business-
cases op dit gebied laten niet alleen zien dat het loont om op 
verduurzaming van gebouwen in te zetten, maar vooral ook 
dat het leidt tot een gezonde en productieve werk- of leef-
omgeving. Voor zowel de eigenaar of huurder als de omgeving. 

Kijken we naar nieuwbouw in Nederland, dan ge-
beurt er al heel veel op dit vlak. Het aantal BREEAM-
certificeringen, een manier om duurzaamheid te meten, 
neemt voor nieuwe gebouwen gestaag toe. Tegelijk ligt er 
voor de bestaande gebouwen nog een belangrijke opgave 
voor de komende jaren. Alleen al als het gaat om een spe-
cifiek deelonderwerp als energie. Hier heeft de invoering 
van het sanctiebeleid voor energielabels een eerste stap in 
de goede richting betekend, maar om de doelstellingen uit 
het Energieakkoord te halen en om ons te houden aan de 
Europese afspraken, moet er nog heel wat gebeuren. 

In de praktijk merken we dat de vertaling van ambitie 
naar concrete doelstellingen en acties soms nog lastig is en 
vraagt om slimme oplossingen en creativiteit. Inzicht in de 
feiten helpt daarbij. Laten we ons de komende jaren geza-
menlijk inspannen om de verduurzaming van onze bestaande 
gebouwen net zo’n succes te maken als bij nieuwbouw!’

Gerard van der Werf 
is business developer bij onderzoeksbureau 
Motivaction. Hij doet voor diverse bedrijven onder-
zoek naar energie en duurzaamheid. De resultaten 
geven inzicht in wat de klanten van deze bedrijven 
willen en hoe de bedrijven daarin een bijdrage 
kunnen leveren. 

‘Als we onderzoek doen naar duurzaamheid, treffen we 
eigenlijk niemand die dit helemaal niet belangrijk vindt. 
Waarin mensen wél verschillen is de kennis die ze hebben, 
de mate waarin ze duurzaamheid belangrijk vinden, de ar-
gumenten die ze daarvoor hebben, en hun bereidheid om 
tot actie over te gaan. Dat zie je in het bedrijfsleven, maar 
ook bij consumenten. 

Als onderzoekers vinden we het interessant om deze 
verschillen in kaart te brengen en hier de beweegredenen 
achter te ontdekken. Sommige bedrijven zien duurzaam-
heid als een communicatie-instrument, andere benaderen 
het thema meer vanuit een maatschappelijk vraagstuk. Al 
die drijfveren brengen we in kaart, zowel voor het bedrijfs-
leven als op consumentenniveau. 

Met SGS Search zijn we aan de slag gegaan om het 
eerder opgezette onderzoek verder te verbeteren en ver-
diepen. Dit hebben we vooral gedaan door het Neder-
landse bedrijfsleven op twee dimensies in kaart te brengen: 
we bepalen het duurzaamheidsniveau waarop ze opereren 
en we brengen de bedrijfscultuur in kaart. Dan kom je al 
snel bij de drijfveren van een onderneming. Door hiervoor 
een model te gebruiken, proberen we de ontwikkelingen te 
vangen en voorspellende waarde te geven. Het helpt SGS 
Search en iedereen die dit rapport leest, van beleidsmakers 
bij de overheid tot ondernemers zelf, om verder te ver-
duurzamen of anderen daarbij te helpen.’ 

2

lEEs ook:

‘Duurzame inkoop favoriet in 

een niet zo’n duurzaam huis’ in 

hoofdstuk 4. 

lEEs ook: 

‘Waar staat duurzaam Neder-

land op de ontwikkelschaal?’ in 

hoofdstuk 2. 
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Nu en morgenNiels Luigjes portretteert zijn opgroeiende kinderen

Mick



87%

13%

MEER METEN IS BETER WETEN 

87% (2013: 79%) van de organisaties met 
duurzaamheidsdoelen zegt alle of een deel van 
de doelstellingen te meten. Opvallend: een ver-
houdingsgewijs geringe 29% van deze groep 
doet dit om externe aandeelhouders of toezicht-
houders van informatie te kunnen voorzien.  

VERDUURZAMEN PROCESSEN EN 
SYSTEMEN MAAKT PAS OP DE PLAATS

50% richt zich primair op het trainen en opleiden 
van het personeel, 53% op het verduurzamen van 
de inkoop en 35% op het verduurzamen van de 
mobiliteit. Dit is iets minder dan twee jaar terug. 
Hetzelfde geldt voor ICT (25% versus 26%) en het 
communiceren over duurzaamheid (24% investeert 
in verbeteren van communicatie, tegenover 30% 
in 2013). 

59%

41%

KLANTEN VRAGEN VAKER 
OM DUURZAAMHEIDSBELEID 

59% geeft aan dat klanten vragen om een gefundeerd 
duurzaamheidsbeleid. In 2013 was dat iets minder 
dan de helft (49%). Klanten (43%) en leveranciers 
(53%) worden ook vaker betrokken bij het verduurza-
men van producten en diensten. 

39% 32% 46% 44%

DUURZAAMHEIDSEISEN BELANGRIJK 
IN DE WAARDEKETEN

39% kijkt bij de keuze van een leverancier naar de 
milieuprestaties, 32% neemt ook de prestaties op 
sociaal gebied mee. Bij productinkoop weegt 46% de 
milieu- en energieprestaties over het hele productie-
proces mee en 44% de hergebruikmogelijkheden.  

MEEST OPVALLENDE UITKOMSTEN 

76%

24%

DUURZAAM ONDERNEMEN IS 
VERTAALD NAAR DOELSTELLINGEN   

76% van de organisaties heeft duurzaam 
ondernemen vertaald naar doelstellingen of 
is dit op korte termijn van plan.  

DUURZAAMHEID IS ECOLOGISCHE ÉN 
SOCIALE BETROKKENHEID 

86%

14%

86% vindt dat je als organisatie de plicht hebt om na 
te denken over de impact op milieu én samenleving. 
Ruim drie kwart vindt dat je als organisatie voortdu-
rend moet reflecteren op de maatschappelijke rol.

17% 27%

27%25%

4%

VEEL 'ME TOO' EN NOG WEINIG 
CIRCULAIRE AMBITIE

27% is tevreden als ze slechts voldoen aan bepaalde 
duurzaamheidsnormen en eenzelfde percentage volgt 
wat de meerderheid van de concurrenten doet (me 
too). 25% legt de lat hoger: ze willen meedoen met 
de top in hun sector. Van alle organisaties heeft 4% 
vergaande ambities op het gebied van circulair 
ondernemen en wil de kringloop helemaal sluiten.

LICENSE TO OPERATE 

70%

22%

8%

70% is het eens met de stelling dat je als organisatie 
reputatie- en marktschade lijdt als je NIET duurzaam 
opereert. Overigens heeft 22% hierover (nog?) 
geen mening. 

NOG NIET ZO’N DUURZAAM HUIS

40%

50%

10%

Hoewel duurzame gebouwen een grote positieve 
impact hebben op onze leefomgeving, maakt het voor 
40% niet uit hoe duurzaam hun gebouw is. De helft 
vindt dit wel belangrijk en 60% neemt maatregelen op 
het gebied van veiligheid en comfort, gezondheid en 
energieverbruik. Ook let 41% actief op het gebruik 
van duurzame materialen bij de bouw, verbouw en 
inrichting van hun bedrijfspanden. 

opgaande 
trend

neergaande/
achterblijvende 
trend

WAAR STAAN ORGANISATIES IN 
HUN DUURZAME ONTWIKKELING?  

• Ten opzichte van 2013 is er een voorzichtig 
positieve verschuiving aan de onderkant van de 
ontwikkelladder. 15% van de ondervraagde 
organisaties valt in de ‘opstap’-categorie, 35% 
ervaart wel al (een beperkte) druk van klanten en 
andere stakeholders en erkent dat ze actiever 
zullen moeten worden. 25% heeft duurzaamheid 
als een interessant marketingmiddel ontdekt en 
valt in het middensegment. 

• 8% voert een breed geschakeerd duurzaamheids-
beleid. Het zijn meestal grote en middelgrote 
bedrijven, vaak actief in logistieke dienstverlening 
en groot- en detailhandel.

• Misschien wel het beste nieuws van de 
editie-2015: de groep die duurzaam ondernemen 
helemaal in bedrijfsvoering en businesscase heeft 
opgenomen, is toegenomen tot 18%.  

57%
43%

HET BELANG VAN PRODUCT-
CERTIFICERING GROEIT  

57% van de productiebedrijven vindt een deugdelijke 
en voor de afnemer goed vergelijkbare productcertifi-
cering belangrijk tot zeer belangrijk voor de markt-
positie van dat product. 
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Het Van Gogh-pad in Eindhoven van Daan Roosegaarde

Beeldmateriaal Studio Roosegaarde

Overdag opladen, ’s nachts gloeien.
Innovatieve techniek voor de wegen van morgen.
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Hoofdstuk 1    

Een wereld waarin een winstge-
vend en circulair businessmodel hét 
businessmodel voor de economie van 
morgen is; een utopie of realiteit? 
Duurzame bedrijven kunnen door-
gaans in ieder geval rekenen op een 
aantrekkelijker bedrijfsprofiel voor 
aandeelhouders en andere belang-
hebbenden, een flinke kostenbespa-
ring op het verbruik van energie en 
materialen, een verbeterde concur-
rentiepositie, het beter aantrekken en 
behouden van talent en toegang tot 
interessante nieuwe markten. De ‘of’-
vraag van verduurzaming is daarom 
voor veel organisaties vervangen 
door de ‘hoe’-vraag. Een gefaseerde 
en integrale aanpak helpt organisaties 
zich voor te bereiden.

Maar waar staan we nu precies in 
Nederland? Hoever is ons bedrijfsle-
ven als het om duurzaam onderne-
men gaat? En waar richten we ons 
dan precies op? Met de Nationale 
Duurzaamheidsmonitor verzamelen 

en delen we de feiten. Door dat 
regelmatig te doen, leren we meer 
en meer over de aanpak van onze 
organisaties. 

Tijd voor een opvolger
Na de eerste editie in 2013 is er 
nu dan ook de opvolger. Het eerste 
onderzoek is ontvangen als een 
betrouwbare indicatie van hoe er 
door een representatieve groep van 
leidinggevenden en beleidmakers 
van ondernemingen tegen duurzaam 
ondernemen werd aangekeken. Het 
maakte duidelijk(er) waar men staat 
op weg naar het ultieme duurzaam-
heidsdoel en welke ontwikkelstappen 
nog moeten worden gezet.

Waar het onderzoek in 2013 een eer-
ste verkenning was, gaat deze editie 
een stap verder. We geven opnieuw 
inzicht in alle aspecten die er toe 
doen als het om verduurzaming gaat. 
Van ambitie tot proces, van cultuur 
tot samenwerking met belanghebben-

den. Het rapport zoomt in op een in 
samenwerking met onderzoeks-
bureau Motivaction speciaal ontwik-
kelde duurzaamheidsladder; om nog 
beter en betrouwbaarder te kunnen 
bepalen hoe Nederland verduurzaamt. 
Waar het kan, vergelijken we de resul-
taten met die van twee jaar geleden. 

Ook enkele thema’s waar de af-
gelopen jaren veel om te doen is 
geweest, zijn onderwerp van nader 
onderzoek geworden. Denk aan het 
Energieakkoord, de opkomst van 
‘circulaire steden’ en de vraag naar 
aantoonbaar duurzame producten. 
Het zijn thema’s die niet alleen op 
maatschappelijk niveau een grote 
impact hebben, maar juist ook op 
bedrijfsniveau om aandacht vragen. 
Neem energie: als je weet dat 30% 
van wat we in Nederland in totaal 
aan energie kunnen besparen in onze 
gebouwen zit, dan kun je inschatten 
wat het betekent als het bedrijfsleven 
hier de schouders onder zet. 

‘Het is voor bedrijven belangrijk om duurzaam te 
opereren, want op middellange termijn kan dit 
bepalend zijn voor hun financiële positie.’ 
Doug Morrow, Managing Director Corporate Knights Capital  

VaKer meten iS 
Beter Weten 

SGS Search presenteert
de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015
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Inleiding

oVER HET onDERZoEk 

Duurzaam ondernemen blijkt een onder-

werp te zijn waar Nederlandse ondernemers, 

leidinggevenden en bestuurders graag 

twintig minuten van hun kostbare tijd voor 

uit willen trekken. Om precies te zijn vul-

den 1001 organisaties in het voorjaar van 

2015 de 34 vragen tellende onderzoeks-

lijst in. Alle afkomstig uit de databases 

van SGS Search en het onderzoekspanel 

van Motivaction. 

Afspiegeling nederlandse organisaties

De representativiteit van de uitkomsten is 

groot. Bovendien is de respondentengroep 

voor deze editie verbreed. De antwoorden 

vormen naar samenstelling, omvang en 

activiteiten een goede afspiegeling van 

hoe er door Nederlandse organisaties 

gedacht wordt over een breed scala aan 

duurzaamheidsonderwerpen. 

Kijkend naar de omvang van de deel-

nemende organisaties heeft ruim een 

derde minder dan 100 fte’s op de loonlijst 

staan, 28% telt 100 tot 500 medewerkers 

en 31% valt in de categorie daarboven. 

Kijken we naar de omzet, dan is het beeld 

vergelijkbaar: 33% heeft minder dan 10 

miljoen aan inkomsten per jaar, 29% 

incasseert 10 tot 100 miljoen en 22% 

ontvangt meer. Als je dit vergelijkt met de 

omvangverhouding die het CBS aanhoudt, 

dan is er een lichte oververtegenwoordi-

ging van middelgrote en grote organisaties 

in ons onderzoek. Door de gehanteerde 

onderzoeksmethode kunnen we volgens 

de statistische spelregels toch algemeen 

geldende uitspraken doen. 

Wie vulden de vragenlijsten in? 

11% is executive manager (grootaandeel-

houder, partner, bestuursvoorzitter, CEO 

of algemeen directeur) en 26% heeft een 

lijnfunctie in het middenmanagement. Nog 

eens 11% is projectleider en 5% van de 

antwoorden werd gegeven door gespecia-

liseerde MVO-managers. Functies als CFO 

of personeelsmanager zijn respectievelijk 

‘maar’ met 5 en 4% vertegenwoordigd.     

WAT Is DuuRZAAm
onDERnEmEn?
‘Wat betekent duurzaam ondernemen 

voor uw organisatie’, vroegen we de 

deelnemers. Als we de open antwoorden 

onderbrengen in categorieën, noemt 

een kwart (24%) ‘Milieubewust’. Met 

daaropvolgend ‘Materiaal/grondstoffen’ 

(17%). Energiebesparing, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, maatschap-

pelijk bewustzijn en duurzame productie 

worden ook regelmatig genoemd.

Het palet aan maatregelen ter reductie van alle 
vormen van “verspilling” van grondstoffen en het 
vergroten van efficiëntie in al onze bedrijfsprocessen.

Bij alle activiteiten, als beheer, 
huisvesting, vervoer en inkoop 
van de organisatie, rekening hou-
den met het effect op omgeving en 
milieu.

Dat wij aan-
toonbaar onze 
producten op 
een duurzame 
wijze produ-
ceren en dat 
wij als bedrijf 
onze maat-
schappelijke 
rol aantonen.

Continuïteit 
voor de on-
derneming en 
haar omge-
ving.

Duurzaam 
ondernemen 
betekent voor 
ons de driehoek 
People, Planet, 
Profit. Alle drie 
moeten aan-
wezig zijn.
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Verduurzamen met 
bestaande

infrastructuur
NETWERKBEDRIjf ALLIANDER WERKT
AAN MAATSCHAPPELIjK VRAAGSTuK

_Faciliteren van overgang naar duurzame 
  energie
Peter Molengraaf legt uit voor welke transitie zijn Alliander 
staat, moederbedrijf van netbeheerders Liander en Endinet. 
‘Het is ons doel om iedereen toegang te geven tot betaalba-
re, betrouwbare en liefst duurzame energie. Dát die energie 
steeds meer duurzaam is, is een grote verandering in ons 
werk en in onze bedrijfsvoering. We vinden dat klanten zelf 
moeten kunnen beslissen wanneer en hoe ze overschakelen 
naar duurzame energie. Wij moeten dat ondersteunen. Of 
ze nu zelf energie op willen wekken, elektrisch willen rijden 
of met een warmtepomp hun huis willen verwarmen. Het is 
aan ons om te zorgen dat het qua infrastructuur mogelijk is.’
_Grootste uitdaging: infrastructuur
Die overgang vindt zoveel mogelijk plaats met de bestaande 
middelen. ‘De huidige infrastructuur (kabels en leidingen) 
gaat nu zo’n veertig jaar mee en moeten we de komende 
tien tot vijftien jaar heel anders gaan gebruiken. Het moet 
niet alleen goed blijven functioneren, maar het moet bij-
voorbeeld ook de mogelijkheid bieden dat mensen zelf op-
gewekte energie terug kunnen leveren aan het net. Het liefst 
met zo min mogelijk investeringen, want die delen we met 
alle klanten. Dus hoe beter we de bestaande infrastructuur 
benutten, hoe minder de tarieven hoeven te stijgen.’ 
_Onzekerheid maakt oplossing complex
Het klinkt als een heldere uitdaging. Toch vraagt het wel 
wat om hier tijdig en efficiënt op te reageren, aldus Molen-
graaf. ‘Het ingewikkelde hierbij is: je weet niet precies hoe 
en wanneer mensen overstappen naar een duurzame ener-

gievoorziening. Om dit in goede banen te leiden is zoveel 
mogelijk inzicht nodig in het gebruik van het netwerk. We 
investeren veel in telecom en ICT om met sensoren veel 
meer te leren over wat er in het netwerk gebeurt, zodat we 
daar beter op in kunnen spelen.’  
_Innovatie ondersteunt transitie
Om de energietransitie zo goed mogelijk te ondersteunen, 
wordt er binnen het bedrijf veel ruimte gegeven aan initia-
tieven die een oplossing bieden. ‘De nieuwe vragen leveren 
ook nieuwe ideeën op in het bedrijf. Ook voor nieuwe op-
lossingen en diensten die we kunnen bieden,’ legt Molen-
graaf uit. ‘Hier hebben we een hele structuur voor ingericht, 
waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen om kansrijke 
ideeën uit te werken en soms zelfs een eigen bedrijfje te 
beginnen binnen Alliander.’ 
_Grondstoffen en energie hoofdthema’s
Het grotere maatschappelijke vraagstuk rond de toegang 
tot duurzame energievoorziening is de corebusiness van het 
bedrijf. Tegelijk wordt ook voorbij die opdracht gekeken. 
‘Natuurlijk zijn we ook bezig met ons eigen energie- en 
grondstoffenverbruik. Als het gaat om grondstoffen is er 
sprake van een flinke footprint om aan te pakken,’ vertelt 
Molengraaf. ‘We kopen heel veel leidingen en kabels in. 
Hier letten we op wat we nu inkopen. Als de materialen 
straks aan het einde van hun levensduur zijn, dan moeten ze 
allemaal weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Hetzelfde 
geldt voor de huisvesting: hier letten we niet alleen op ener-
giegebruik, maar kijken we ook hoe we kunnen renoveren 
met bestaande materialen. Het kantoorgebouw in Duiven 

Of je nu in Amsterdam woont of op het platteland van Friesland: 
overal heb je de beschikking over energie. Onder gelijke condities. Hoe ziet 
de toekomst van dat energienetwerk eruit als we meer gebruikmaken van 
duurzame energievoorzieningen? Welke maatschappelijke vraagstukken 
levert dat op voor de beheerder van het netwerk? En hoe gaan de zeven-

duizend medewerkers van netwerkbedrijf Alliander daarmee om?
We spraken erover met CEO Peter Molengraaf. 
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 Interview Peter Molengraaf 

oVER AllIAnDER

Met ruim zevenduizend 

medewerkers zorgt energienet-

werkbedrijf Alliander voor de 

distributie van gas en elektriciteit 

in een groot deel van Nederland. 

Via netbeheerders Liander en 

Endinet zijn 5,7 miljoen klanten 

aangesloten. Het bedrijf werkt 

elke dag aan een betrouwbare, 

veilige en betaalbare energie-

voorziening voor al zijn klanten. 

Daarnaast ondersteunt Alliander 

de energietransitie door het 

energienetwerk optimaal voor 

te bereiden. Practice what you 

preach staat centraal in een 

verantwoorde bedrijfsvoering. 

is daar een mooi voorbeeld van: daar worden oude, afge-
schreven gebouwen getransformeerd tot één energiepositief 
gebouw dat voor 80% bestaat uit bestaand materiaal.’ 
_Alleen of samen?
Om alle ambities te realiseren, zoekt Alliander intensief 
de samenwerking op met leveranciers en andere betrok-
ken partijen. ‘Met onze leveranciers maken we afspraken 
over de bijdrage die ze leveren aan onze doelstellingen. Dat 
monitoren we ook. Verder hebben we ook een belangrijke 
functie in het samen optrekken in een aantal projecten. 
Bijvoorbeeld in het vergroenen van transportverliezen (de 
energie die in het netwerk verloren gaat, red.) of bij de 
ontwikkeling van de fair Meter, een slimme meter gemaakt 
van herbruikbare grondstoffen. Dat kun je alleen doen, 
maar daarin kun je natuurlijk ook samenwerken met andere 
netbeheerders of met andere grote energieverbruikers. Op 
die manier motiveer je ook andere partijen en leer je van 
elkaar hoe je dit aanpakt.’ 
_Onderdeel van het ‘normale’ werk
Bij Alliander is duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoe-
ring geworden. ‘Elk bedrijfsonderdeel moet een bijdrage 
leveren aan de algemene doelstellingen op het gebied van 
energiegebruik, energiereductie en circulair inkopen. Maar 
ook aan de sociale doelstellingen. Voor alle doelstellingen 
geldt dat mensen er als onderdeel van hun dagelijkse werk 
mee bezig zijn. Net als op klantdoelstellingen en financiële 
doelstellingen sturen we ook op maatschappelijke doelstel-
lingen.’ 

732.534 
slimme meters in 

bedrijf.
Juni 2015

600
mensen met een
afstand tot de

arbeidsmarkt zijn 
via het programma 

step2Work aan
het Werk, zoWel 
binnen als buiten 

alliander.

Peter Molengraaf 
CEO Alliander



16

Hoofdstuk 2    

tOe aan een
OPWaartSe
BeWeGinG
Bijzonder aan de Nationale 
Duurzaamheidsmonitor is dat 
het onderzoek gebruikmaakt 
van een ontwikkelladder om aan 
te kunnen geven in welk stadium 
van duurzaam ondernemen 
organisaties zich bevinden. Is 
uw organisatie meer volgend en 
stopt duurzaamheid vaak nog bij 
het doen wat wetten en regels 
voorschrijven, of reiken de ambi-
ties verder? In hoeverre leeft dit 
onderwerp in de organisatie en 
hoe ontwikkelt het zich? 

Twee jaar geleden vroegen we or-
ganisaties zelf aan te geven waar ze 
stonden in hun ontwikkeling. Daarbij 
lieten we ons inspireren door het 
bekende Avastone-model, waarin ver-
schillende fasen van verduurzaming te 
onderscheiden zijn. Het resultaat gaf 
een tot dan toe niet eerder gepresen-
teerd inzicht in waar het Nederlandse 
bedrijfsleven dacht te staan.  

Iets minder dan een kwart van de 
deelnemende organisaties gaf aan 
in de volgzame fase te verkeren en 
een grote meerderheid (59%) schatte 
zichzelf in als vrijwilligers; ze bleven 
keurig binnen de wettelijke kaders en 
zagen duurzaamheid vooral als een 
instrument om op interne kosten te 
besparen. 40% dacht (incidenteel) 

Waar staat Nederland
 
op de ontwikkelschaal?

tot de partnerfase te behoren en 51% 
vond dat het integratiestadium al was 
bereikt. Het topsegment van duur-
zame koplopers scoorde 13%.  
Het stellen van de vraag leverde de 
eerste interessante inzichten op. In 
deze editie van de duurzaamheidsmo-
nitor gaan we weer een stap verder. 
In samenwerking met Motivaction 
maakten we een eigen ontwikkel-
ladder. Gebaseerd op een gedegen 
model, waarmee we een statistisch 
betrouwbare en valide verdeling in 
segmenten konden maken. De eerder 
gebruikte methodiek bleek voor het 
vervolgonderzoek te vrijblijvend. 
Daarnaast past de gebruikte indeling 
goed bij de Nederlandse situatie. 

Hoort duurzaamheid bij ons? 
Op basis van reacties op diverse 
stellingen uit het onderzoek – zoals: 
duurzaamheid zit ons in de genen, mijn 
organisatie wordt veel geconfronteerd met 
vragen uit de markt om duurzame diensten 
en producten en duurzaam ondernemen 
mag ons bedrijf geen geld kosten – zijn vier 
statistische factoren benoemd waarop 
organisaties zich op het gebied van 
duurzaamheid kunnen onderscheiden. 
Afhankelijk van hun scores op deze fac-
toren zijn de deelnemende organisaties 
door Motivaction via een statistische 
analyse ingedeeld in een segment. Er 
zijn vijf segmenten te onderscheiden.

De vier factoren zijn: 
1. Het hoort bij ons. 
Een hoge score op deze factor houdt 
in dat duurzaamheid veel aandacht 
krijgt op alle organisatieniveaus en 
een onlosmakelijk onderdeel is van de 
organisatiecultuur. Er is ook voldoen-
de kennis en capaciteit aanwezig om 
duurzaam ondernemen tot een succes 
te maken. 

2. De mate van maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Een hoge score op deze factor houdt 
in dat de organisatie de verantwoor-
delijkheid voelt om duurzaam te 
ondernemen.  

3. Vraaggestuurd.
Organisaties die zeggen een toene-
mende vraag naar duurzame dien-
sten en producten te zien, scoren 
hoog op deze factor. Ze ervaren 
duurzaam ondernemen als een 
voorwaarde voor hun commerciële 
bestaansrecht. 

4. Marktpositionering. 
Organisaties die op deze factor goed 
scoren, vinden dat hun duurzame 
prestaties voor een belangrijk deel 
hun marktpositie en onderscheidend 
vermogen bepalen. Hun marktposi-
tionering is daar dan ook sterk van 
afhankelijk.
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Het Avastone-model
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Vijf niveaus van duurzame
ontwikkeling
Door met deze nieuwe bril op naar 
de enquête-uitkomsten te kijken, 
ontstaat een goed vergelijkbare én 
betrouwbaarder indeling van waar 
Nederlandse organisaties staan in 
hun duurzame ontwikkeling. De 
SGS Search-ontwikkelladder voor 
de duurzaamheid van organisaties 
is geïnspireerd op het Avastone-
model en toont hoe organisaties 
zich van volger tot trendsetter 
kunnen ontwikkelen. uiteraard 
kunnen organisaties ook een ander 
pad volgen; zij hoeven de ladder 
niet van beneden tot boven te 
doorlopen. 

Segment A

Doen wat moet
Onder aan de ladder staat segment 
A. Organisaties in dit segment 
vinden het genoeg om te voldoen 
aan wat hun juridische omgeving 
van hen vraagt en hebben geen 
ambities om zich op duurzaamheid 
te onderscheiden. Het streven naar 
duurzaamheid reikt niet verder dan 
laagdrempelige maatregelen, zoals 
het beperken van het papier- en 
energieverbruik. 

Segment B
 
Focus op laaghangend fruit
Een treetje hoger vinden we seg-
ment B. Deze groep voelt zich wel 
verplicht om na te denken over de 
eigen impact op milieu en samen-
leving, maar duurzaamheid is nog 
niet opgenomen in hun genenpak-
ket. Wel vragen hun klanten meer 
en meer om een duurzaamheids-
beleid en nemen deze organisaties 
zich voor om daar in de nabije 
toekomst meer aandacht aan te 
besteden. Vooralsnog is het er niet 
van gekomen. Ook zijn ze bezig 
om het laaghangend fruit van het 
verduurzamen van de organisatie-
processen en -systemen te plukken. 
Het gaat dan vooral om de kosten-
voordelen die de meest laagdrem-
pelige maatregelen opleveren. 

Segment C 

Luisteren naar de markt
De middengroep wordt gevormd 
door segment C. Duurzaamheid 
leeft binnen de organisaties in dit 
segment. Medewerkers zijn betrok-
ken bij en goed geïnformeerd over 
wat de organisaties op dit gebied 
doen. Op sommige terreinen wer-
ken de organisaties al samen met 
ketenpartners en andere externe 
betrokkenen. Hun motivatie is 
vooral commercieel geïnspireerd; 
ze doen waar de markt om vraagt. 
Dat laatste geldt ook voor de 
certificeringsprocessen die deze 
organisaties inzetten.    

Segment D 

Duurzaamheid in de genen
Organisaties in segment D heb-
ben het niveau van het duurzaam 
en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bereikt. Duurzaam-
heid krijgt consequente aandacht 
van leiding en medewerkers, 
het is een hoofdbestanddeel van 
de visie, missie en strategie, en 
externe stakeholders worden actief 
betrokken bij productontwikkeling 
en certificeringsprocessen. Tegelijk 
is de traditionele levenscyclus-
benadering nog niet volledig 
uitgebannen en er moeten dan ook 
nog veel concessies worden gedaan 
tijdens het kringloopproces. 

Segment E 

Duurzaam in businesscase en
bedrijfsvoering
De organisaties in segment E zien 
duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen als een 
basisvoorwaarde. Voor zowel het 
eigen voortbestaan als voor dat van 
hun wijde omgeving. Ze voelen 
zich medeverantwoordelijk voor 
de verduurzaming van de rest van 
de waardeketen. En als het gaat 
om duurzaamheidsinitiatieven en 
afspraken op branche- en sector-
niveau spelen ze een voortrekkersrol. 
Hun verantwoordelijkheidsgevoel 
strekt zich uit tot alle bedrijfsmid-
delen en mensen waar ze mee wer-
ken en immaterieel rendement is 
net zo belangrijk als nettowinst. Ze 
staan op het punt om de kringloop 
te sluiten. 
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Hoe scoren we op de nieuwe
ontwikkelladder? 
Goed, er ligt dus een nieuwe ontwik-
kelladder klaar. Maar hoe scoren 
Nederlandse organisaties daarop? En 
kunnen we een vergelijking maken 
met de resultaten van de vorige 
meting?
 
De nullijn representeert de gemiddel-
de score van alle respondenten op de 
factoren. Hoe verder de balk uitschiet 
naar links, des te minder past de fac-
tor bij het segment, in verhouding tot 
de andere segmenten. Hoe verder de 
balk uitschiet naar rechts, des te beter 
past de factor bij het segment.

 

A

B

C

D

E

Hoort bij ons

Maatschappelijke

verantwoordelijkheid

Vraaggestuurd

Voor markt-

positionering

segment -1,50 1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

-1,50 1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50
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Voorzichtige opwaartse 
beweging?
Nu we op een andere manier tot de 
indeling in ontwikkelfasen gekomen 
zijn, kunnen we geen directe verge-
lijking maken met 2013. Toch is het 
wel interessant om een aantal feiten 
eens naast elkaar te zetten. Neem 
de twee uitersten op de ladder. In 
2013 gaf 25% zelf aan onder aan de 
ladder te staan. 13% van de organi-
saties gaf aan zowel qua bedrijfsvoe-
ring als businessmodel bijna volledig 
duurzaam te zijn. Het wordt druk-
ker aan de bovenkant van de ladder. 
Inmiddels staat 18% van de Neder-
landse organisaties boven aan de 
ladder en zit 8% op het niveau van 
duurzaam ondernemen (D). Een 
kwart van de respondenten behoort 
tot de middengroep. De grootste 
groep (35%) wordt gevormd door 
segment B. 15% volgt alleen op 

vanuit verplichting en bevindt zich 
in segment A. 

Bijna de helft van de Nederlandse 
organisaties behoort nu tot de seg-
menten C, D of E en heeft daarmee 
een gemiddeld of bovengemiddeld 
goed ontwikkelniveau naar duurzaam-
heid bereikt. Het toont eens te meer 
aan dat de bewustwording over het 
economische en maatschappelijke 
belang van duurzaamheid doordringt 
en dat veel organisaties klaar zijn voor 
hun eerste stappen in de deel- en 
circulaire economie. 
  
Wat opvalt is dat de meeste verduur-
zamingswinst valt te behalen voor de 
bedrijven in segment B. Deze grootste 
groep kan met relatief lage inves-
teringen in kennis en capaciteit de 
komende jaren reuzenstappen maken 
op de ontwikkelladder. 

Wat opvalt is dat de meeste verduurzamingswinst valt 
te behalen voor de bedrijven in segment B.
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Segment A
15%

Segment E
18%

Segment D
8%

Segment B
35%

Segment C
25%

ClusTERAnAlysE

oP bAsIs VAn DE

fACToREn

Er is een clusteranalyse 

uitgevoerd. Op basis van de 

scores van de respondenten 

op de vier factoren, zijn vijf 

segmenten onderscheiden.

Deze vijf groepen vertonen 

overeenkomsten met de 

vijf fasen uit het Avastone-

model. Organisaties in 

segment A staan onderaan 

de duurzaamheidsladder, 

organisaties in segment E 

bovenaan.

In onderstaand model is 

weergegeven hoe de vijf 

segmenten scoren op de 

vier factoren.
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naar type organisaties 
en sectoren
Maar daarmee dient zich een volgen-
de vraag aan: hoe zijn de verschillende 
segmenten samengesteld? Welke 
typen bedrijven en instellingen maken 
er deel van uit, en tot welke sectoren 
behoren ze? 

Segment A
• Percentage van het totaal:
 15 (aantal = 147).
•  61% heeft 10 tot 99 fte’s in dienst 
en 54% heeft minder dan 10 
miljoen omzet. Ruim een derde 
van deze groep behoort tot het 
midden- en grootbedrijf.

Relatief vaak actief in de sectoren 
advies, onderzoek en zakelijke 
dienstverlening (18%), en in de 
gezondheids- en welzijnszorg 
(18%). Daarnaast is 12% actief in 
de industrie en 10% in groothandel 
en retail. 

Segmentprofiel: vooral kleine 
dienstverleners die op alle factoren 
achterblijven bij wat noodzakelijk 
is voor een duurzame organisatie. 
Hun duurzaamheidsinspannin-
gen gaan niet verder dan dat wat 
verplicht is en het (laten) terug-
dringen van het papier-, water- en 
energieverbruik. Bij duurzaamheid 
denken zij vooral aan praktische 
maatregelen; abstractere zaken als 
maatschappelijk bewustzijn associ-
eren ze nauwelijks met duurzaam-
heid. Een langetermijnvisie op 
maatschappelijk ondernemen ont-
breekt, er wordt niet samengewerkt 
met ketenpartners of met klanten 
op het gebied van duurzaamheid, 
en 13% heeft ook geen beeld van 
wat duurzaam ondernemen voor 
hun organisatie betekent.

Segment B
• Percentage van het totaal:
 35 (aantal = 351).
•  Heel verschillend van omvang: 
37% heeft minder dan 100 fte’s 
in dienst, 29% behoort tot het 
middenbedrijf (tot 500 fte’s) en 
32% tot het grootbedrijf. Een ver-
gelijkbare verdeling ontstaat als 
naar de omzetten wordt gekeken. 

Veel organisaties zijn actief in in-
dustrie (17%) en in de zorg (16%). 
Daarna is het beeld divers: 9% 
groothandel en retail, 9% zakelijke 
dienstverlening, 7% onderwijs, 6% 
bouw, 6% financiële instellingen 
en 4% vervoer en opslag. Al met 
al rekent 22% zich tot de produc-
tiebedrijven en geeft 60% zichzelf 
het etiket dienstverlener. 18% kan 
hierin geen keuze maken. 

Segmentprofiel: deze organisaties 
hebben de eerste stappen op het 
duurzame pad gezet en hoeven 
ook niet meer overtuigd te worden 
van het belang ervan. Maar hun 
ambitie is nog beperkt; ze willen 
niet vooroplopen. Er liggen wel 
plannen om de duurzaamheids-
doelstellingen in concrete acties te 
vertalen (38%), maar het ontbreekt 
hun nog aan visie, kennis, financi-
ele middelen en capaciteit. Externe 
stakeholders en ketenpartners 
worden nog weinig betrokken bij 
de doelen. 
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Segment C 
• Percentage van het totaal:
25 (aantal = 246).

•  34% heeft minder dan 100 fte’s 
en 34% behoort tot het groot-
bedrijf (500 fte’s of meer). De 
middengroep (van 100 tot 500 
fte’s) is goed voor 28%. 

In vergelijking met andere segmen-
ten, zijn bedrijven in dit segment 
vaak actief in landbouw, bosbouw 
en visserij, en weinig in advies, on-
derzoek en overige zakelijke dienst-
verlening. De industrie (14%) en 
de zorg (13%) zijn de grootste 
sectoren in dit segment. De bouw 
scoort 11%, logistiek en finance elk 
6%, en groothandel en retail 9%. 

Segmentprofiel: verhoudings-
gewijs veel middelgrote en grote 
ondernemingen die de vraag naar 
duurzame producten en diensten 
zien groeien en daarom duur-
zame ambities koesteren. Ze zien 
duurzaamheidscertificaten als een 
middel om de eigen reputatie in de 
markt te versterken. De toege-
voegde waarde van verduurzamen 
schatten ze nog als beperkt in. 
Duurzaam werken is voor hen zo 
economisch en efficiënt mogelijk 
omgaan met grondstoffen, materi-
alen en mensen. Wel wordt er bin-
nen de keten en met de omringen-
de samenleving samengewerkt om 
tastbare duurzaamheidsdoelen te 
realiseren. Er is een begin gemaakt 
met een duurzame strategie waarin 
ook maatschappelijke doelen wor-
den meegenomen. 

Segment D 
• Percentage van het totaal:
8 (aantal = 76).

•  39% heeft minder dan 100 fte’s, 
36% tot 500 fte’s en 21% behoort 
tot het grootbedrijf. 

Groothandel- en retailbedrijven 
zijn met 17% de grootste groep, 
gevolgd door zakelijke dienstverle-
ning (14%), industrie (12%), bouw 
(12%) en logistiek (12%). 

Segmentprofiel: vooral bedrijven 
met ketenafhankelijke activiteiten. 
De hele organisatie is doordrong-
en van het feit dat de prestaties 
op MVO-vlak bepalend zijn voor 
toekomstig marktsucces en de 
positie in de waardeketen. Wel 
worstelen de organisaties nog 
met hun marktpositionering en 
betrekken ze externe stakeholders 
onvoldoende bij de verwezenlijking 
van hun plannen. Duurzaamheid 
is ook nog niet ingebed in een 
brede ondernemingsstrategie en de 
organisatie wordt niet aangestuurd 
op duurzame prestatie-indicatoren 
(KPI’s). 

Segment E 
• Percentage van het totaal:
18 (aantal = 181).

•  Ruim de helft (56%) heeft 200 
of meer fte’s, en 33% meer dan 
1000. Vooral de grote organisa-
ties zijn goed vertegenwoordigd 
in dit segment. 

De meeste trendsetters zijn actief 
in de industrie (23%), de bouw 
(14%), de groothandel en retail 
(11%) en zakelijke dienstverlening 
(10%). Opvallend: de logistieke 
sector is zwak vertegenwoordigd 
(2%), net als vastgoedbedrijven 
(2%) en zorg- en onderwijsinstel-
lingen (samen 5%). 

Segmentprofiel: niet zozeer het 
innovatieve kleinbedrijf, maar het 
gearriveerde grootbedrijf is de 
belangrijkste trendsetter van duur-
zaam Nederland. Deze organisaties 
zien maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als een sleutelelement 
van hun onderscheidende vermo-
gen. Ze voelen het als hun morele 
plicht naar aandeelhouders en ove-
rige belanghebbenden om materi-
eel en immaterieel rendement met 
elkaar te verenigen. Ze zijn ver met 
kringloopanalyses en experimente-
ren met oplossingen om de levens-
cyclus van producten en diensten 
te verlengen of oneindig te maken. 
Continuïteit zien ze breder dan 
aanhoudend marktsucces alleen. In 
hun strategie wordt een evenwicht 
gezocht tussen economische en 
maatschappelijke doelen. 
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Wat drijft de (duurzame) 
-onderneming?
Met welke drijfveren bewegen bedrij-
ven zich eigenlijk op de duurzaam-
heidsladder? De waarden van bedrij-
ven zijn een belangrijke verklarende 
factor bij de keuzes die zij maken. 
Ook branche, omvang en locatie spe-
len een rol, maar in de praktijk blijkt 
dat er grote verschillen zijn tussen 
bedrijven die juist op die variabelen 
hetzelfde zijn. 

Om iets meer te weten over de drijf-
veren van de Nederlandse onderne-
mingen, vroegen we Motivaction dit 
volgens hun Business Locus-model in 
kaart te brengen. Het model is ont-
wikkeld voor het MKB, maar speciaal 
voor dit onderzoek aangepast om het 
ook toe te kunnen passen op grotere 
organisaties. 

Aan de hand van drijfveren, die zich 
laten vertalen in bedrijfscultuur, kun-
nen we bedrijven in zes Locus-typen 
indelen. Globaal geeft de schaal op 
twee waarden richting. Richt een 
organisatie zich vooral op zichzelf 
of heeft de organisatie een breder 
perspectief? En in welke mate is de 

onderneming behoudend of vernieu-
wend? Zo zijn ontplooiers en jagers 
meer vernieuwend, zijn einzelgängers 
en experts sterk op zichzelf en hun 
business gericht, terwijl hoeders en 
pragmatici op de rol van de organisa-
tie focussen. 

Van drijfveer naar plaats op de 
ladder
Van vastomlijnde waarden per niveau 
op de ladder is geen sprake. Toch zijn 
er wel een aantal interessante verschil-
len te ontdekken tussen organisaties 
hoog en laag op de ladder. 

Organisaties die hoger op de duur-
zaamheidsladder staan, hechten in het 
algemeen meer belang aan vernieu-
wing, ontwikkeling en ontplooiing. Zij 
hebben vaak een meer geïntegreerde 
visie op duurzaamheid en scoren op 
alle vier de factoren van de ladder 
hoog. Ontplooiers en jagers hoeven 
niet meer overtuigd te worden en zijn 
dan ook vooral in de hoogste segmen-
ten terug te vinden. 

De experts staan op een tussenpositie. 
Een eenduidige visie op duurzaam-
heid hebben ze doorgaans niet. Maar 

als ze zien dat het werkt, gaan ze erin 
mee. Voor hen staat het eigenbelang 
voorop. Waar dat belang en duur-
zaamheid in elkaars verlengde liggen, 
gaan ze er graag mee aan de slag. 

Voor pragmatici moet de ‘druk’ om 
te verduurzamen echt van buiten 
komen. Voor hen is het een belangrijk 
marketinginstrument. Of ze verduur-
zamen uit een gevoel van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Deze 
groep zien we vooral in het onderste 
deel van de ladder. Hoeders en 
einzelgängers, een hele kleine groep 
in het geheel, zijn vooralsnog niet te 
overtuigen en hebben ook weinig op 
met duurzaamheid. 

Organisaties die hoger op de duurzaamheidsladder
staan, hechten in het algemeen meer belang aan 
vernieuwing, ontwikkeling en ontplooiing.
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Ontwikkelladder en drijfveren

DuuRZAAm In 

AllE fACETTEn

Steelcase, wereldwijd 

marktleider in kantoor-

inrichting, is een bedrijf 

dat past op het hoogste 

niveau van de duurzaam-

heidsladder. Duurzaam-

heid is hier ingebed in de 

bedrijfsvoering en onder-

deel van de producten en 

diensten. Daarbij staan 

mensen en de inrichting 

van hun (werk)omgeving 

centraal. 

Basis van de dienstver-

lening van Steelcase: de 

ideale werkomgeving 

creëren op sociaal, ecolo-

gisch en economisch vlak 

om te zorgen dat mensen 

hun potentieel kunnen 

benutten. Zo is hun Think 

Chair niet alleen ontwor-

pen volgens de circulaire 

principes van Cradle to 

Cradle; de stoel is ook 

gemaakt met oog voor 

de gebruikers, die in ruim 

6 op de 10 gevallen hun 

bureaustoel niet optimaal 

gebruiken. 
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Van expert tot 
einzelgänger

Experts
•  Vakgericht en bekwaam, risico-
mijdend en niet op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. 

•  Bepalen zelf de regels, in control 
in alle opzichten, zelfcompetent. 

•  Kwaliteit en zelfstandigheid zijn 
belangrijk, veel geldingsdrang. 

•  Werken liever alleen dan samen, 
wel klantgericht. 

Omschrijven de cultuur in hun 
onderneming als: zakelijk, goed, 
kwaliteit, betrouwbaar, gedreven, 
klantgericht en flexibel. 

35% van de respondenten 
valt binnen deze groep.

Ontplooiers
•  Gedreven en ondernemend, 
hechten veel waarde aan plezier 
en zelfontplooiing. 

•  Toekomstgericht, denken meer 
in uitdagingen dan in problemen. 
Stilstand is voor hen achteruit-
gang, progressief. 

•  Vooral intrinsiek gemotiveerd. 
•  Werken graag samen met mensen 
en hechten veel waarde aan hun 
sociale netwerk. Maken veel 
gebruik van professionals als 
sparringpartner. 

Omschrijven de cultuur in hun 
onderneming als: ondernemend, 
creatief, innovatief, vooruitstrevend, 
betrouwbaar, met oog voor kwaliteit 
en plezier in het werk, zakelijk. 

35% van de respondenten 
valt binnen deze groep. 

Jagers
•  Innovatieve vernieuwers, altijd op 
zoek naar gaten in de markt en 
hebben de drive daar iets mee te 
doen. Altijd actief, altijd bezig. 

•  Gedreven en ondernemend, 
sterke persoonlijke drive, moeite 
privé en werk te scheiden. 

•  Sterk georiënteerd op de buiten-
wereld en extravert, hechten veel 
belang aan een groot en divers 
sociaal netwerk. Statusgevoelig. 

•  Risicozoekend, innovatief en 
trendsettend. 

Omschrijven de cultuur in hun 
onderneming als: ondernemend, 
innovatief, creatief, klantgericht, 
gedreven, eerlijk en zakelijk, ver-
nieuwend. 

16% van de respondenten 
valt in deze groep. 

Business Locus-profiel
alle segmenten

Business Locus-profiel
segment A

Business Locus-profiel
segment B

9%

35%
35%

3%

16%
2% 14%

21%

42%

7%

8%
8% 11%

32%

41%

4%

10%
1%
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Pragmatici
• Gemiddelde groep. 
•  Trendvolgers, kijken de kat uit 
de boom voordat ze in nieuwe 
zaken stappen en handelen van-
uit wat goed werkt voor de zaak. 

•  Weinig statusgevoelig, sterk 
intrinsiek gemotiveerd: de zaak 
staat centraal. 

•  Hardwerkende no-nonsense 
ondernemers, oog voor het 
personeel en hart voor de klant, 
emotioneel sterk verbonden met 
de zaak. 

Omschrijven de cultuur in 
hun onderneming als: hardwer-
kend, zakelijk, eerlijk, gedreven, 
klantvriendelijk, verantwoordelijk, 
kwaliteitbewust en ondernemend. 

9% van de respondenten
valt in deze groep. 

Hoeders
•  Keuze voor ondernemerschap 
is vaak het resultaat van externe 
factoren (toeval), weinig hart 
voor het ondernemerschap, wel 
hart voor de medewerkers. 

•  Groot verantwoordelijkheids-
gevoel, conservatief, hechten 
aan normen en waarden en zijn 
plichtsbewust. 

•  Risicomijdend en trendvolgend. 
•  Hechten veel waarde aan status. 

Omschrijven de cultuur in hun 
onderneming als: goed, be-
trouwbaar, hardwerkend, flexibel, 
sociaal. 

3% van de respondenten
valt binnen deze groep.

Einzelgängers
•  Geen hang naar groei, innovatie 
of status, (zeer) conservatief. 

•  Opereren graag alleen, willen niet 
geleefd worden. 

•  Weinig geldingsdrang, maar 
vooral omdat ze zich vaak al heb-
ben bewezen. 

Omschrijven de cultuur in hun 
onderneming als: ondernemen 
in hart en nieren, willen beslist niet 
werken onder baas, want dan zijn 
ze niet vrij, sterke drang naar vrij-
heid en autonomie. 

2% van de respondenten
valt binnen deze groep.

Business Locus-profiel
segment C

Business Locus-profiel
segment D

Business Locus-profiel
segment E

4%
37%

40%

2%

17%
4%

37%

26%

1%

32%

9%

47%
17%

1%

27%
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Sinds ze in 2014 haar bedrijf Search na twintig jaar over-
droeg aan SGS, is Rakhorst vol enthousiasme aan de slag 
in nieuwe projecten. Het verduurzamen van het bedrijfsle-
ven is tenslotte nog lang niet ‘klaar’. We spraken haar over 
het zogenaamde Energy Efficiency in Buildings Laboratory 
Benelux (EEB Lab Benelux), waar ze als strategisch advi-
seur voor SGS en Search bij betrokken is. Partners uit het 
bedrijfsleven werken hier samen aan het oplossen van de 
obstakels die de toepassing van duurzame energie in de weg 
zitten, op initiatief van de World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD). Het moet het bedrijfs-
leven helpen versneld tot concrete energiebesparingen te 
komen en meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. 
_Van kleinschalig naar mainstream
Aan de hand van een onderzoek, gesprekken met markt-
partijen en een gezamenlijke slotbijeenkomst, werden best 
practices en bestaande businesscases in kaart gebracht. ‘We 
zien een hoopvolle beweging in de markt. Zeker als het gaat 
om scholen, kantoren en grootschalig woonvastgoed. Ik heb 
hele geslaagde voorbeelden voorbij zien komen. Maar hoe 
schaal je dat op, zodat het mainstream wordt, dat is het 
centrale vraagstuk,’ vertelt Rakhorst. ‘Internationale samen-
werking is hierin ontzettend belangrijk. Er zijn prachtige 

lokale initiatieven en geweldige nationale programma’s. De 
internationale uitrol hiervan is heel kansrijk, zeker voor Ne-
derland.’
_10 beruchte energiestoppers
Wat zijn de beperkingen die nu een versnelling tegenhou-
den, los van technische (on)mogelijkheden? Het is een 
van de zaken die Nyenrode Business universiteit onder-
zocht in de marktverkenning. ‘Dit leverde uiteindelijk een 
top tien op. Daarin worden onder andere de financiering 
van energiemaatregelen, de gemiddeld hoge leeftijd van de 
gebouwen en split incentives in de huursector (als de eige-
naar maatregelen voor zijn rekening neemt, heeft tot nu toe 
vooral de huurder daar profijt van, red.) genoemd. En ook 
de beperkte aandacht voor energie in de gebruiksfase van 
een gebouw is een belangrijke barrière om tot een versnel-
ling te komen. In ieder geval in de deelnemende sectoren.’ 
_Steden als voortrekkers
Wetende wat de obstakels zijn, welke oplossingen ziet Rak-
horst dan terug bij de marktpartijen? ‘Wat bijvoorbeeld op-
valt is de rol die gemeenten en steden hebben in dit soort 
vraagstukken. Zij faciliteren en scheppen kaders voor duur-
zame steden. Dat lijkt haaks te staan op de geluiden dat 
“de overheid” hierin nauwelijks een rol speelt. Kennelijk 

‘Het gaat niet om
de stenen’

VERSNELLING DuuRZAME ENERGIE IN
GEBOuWEN MET EEB LAB BENELux

Maar liefst een derde van wat we in Nederland kunnen besparen aan energie 
zit in onze gebouwen. Tegelijk tellen die gebouwen voor 40% mee in de totale 
energieconsumptie in de EU. De kansen liggen er en de impact is groot. Om 

die kansen echt te benutten, kunnen we nog wel een duwtje in de rug ge-
bruiken, aldus Anne-Marie Rakhorst, ondernemer, spreker en auteur op het 

gebied van duurzaamheid. ‘En dan gaat het niet alleen om een kostenbespa-
ring, maar om het creëren van comfortabele, schone en inspirerende leer-, 

werk- en woonplekken. Waar mensen nu en later graag zijn.’
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Interview Anne-Marie Rakhorst

past het thema goed in bredere vraagstukken rond stedelijke 
ontwikkeling en zijn juist regionale overheden als steden en 
gemeenten in staat om dit kracht bij te zetten.’ 
_Samenwerken, maar dan anders
Wat best practices gemeen hadden? ‘Steeds is er gezocht 
naar een andere manier van samenwerken in projecten en 
naar andere verdienmodellen voor de partners. Bij ’s we-
relds meest duurzame kantoorgebouw The Edge, zie je dit 
duidelijk terug. Philips levert er licht, geen lampen. Energie-
leveranciers dragen mede de verantwoordelijkheid om tot 
nul op de energiemeter te komen, app-ontwikkelaars zijn in 
een vroeg stadium betrokken,’ legt Rakhorst uit. ‘We kun-
nen het ons bij gebouwen echt niet meer permitteren om à 
la jSf bijvoorbeeld jaren tijd te steken in de aankoop, maar 
daarbij vergeten écht over het beheer en het onderhoud na 
te denken. Partijen die zorgen voor beheer en onderhoud, 
horen direct bij de aanvang van een project al een belang-
rijke rol te hebben.’ 
_Behoefte gebruikers als uitgangspunt
Rakhorst noemt een van de gepresenteerde initiatieven, het 
Belgische Scholen van Morgen-programma. Het program-
ma werkt aan nieuwe en gerenoveerde scholen die uitgaan 
van modern comfort. Dat levert niet alleen meer scholen op 
in België, waar sterk behoefte aan is. Het zorgt ook voor ge-
bouwen die een stuk energie-efficiënter zijn. ‘Zij vergeleken 
in hun presentatie een kind met een tomaat. Om een tomaat 
optimaal te laten groeien, wordt er binnen de kassen alles 
gedaan voor een gezond binnenklimaat, licht, de juiste voe-
dingsstoffen. Dat is hoe we naar onze kinderen mogen kij-
ken. In welke omgeving komen zij het beste tot hun recht?’ 
Wat Rakhorst betreft een symbool. Vastgoed gaat niet om 
de stenen, maar om de behoeften van mensen. En dat zou-
den we dan ook meer als uitgangspunt moeten nemen. ‘De 
overgang naar duurzame energie is een behoorlijke opgave. 
Dat gaat niet zonder de motivatie van mensen,’ besluit ze.  

oVER EnERgy EffICIEnCy 

In buIlDIngs lAboRAToRy 

bEnElux

Energieslimme gebouwen leve-

ren heel wat op. Dat ziet ook de 

World Business Council for Sus-

tainable Development (WBCSD), 

een samenwerkingsverband van 

meer dan 200 bedrijven die zich 

inzetten voor de verduurzaming 

van het bedrijfsleven. In het 

voorjaar van 2015 organiseerde 

de WBCSD met de partners van 

Energy Efficiency in Buildings 

Laboratory Benelux (EEB Lab 

Anne-Marie Rakhorst is oprich-
ter van Search, eigenaar van 
Duurzaamheid.nl, auteur en 
veelgevraagd spreker op het 

gebied van duurzaam onderne-
men. Voor SGS is ze als strate-
gisch adviseur betrokken bij het 

EEB Lab Benelux.

‘duurzame 
energievoor-
ziening moet 
mainstream 

Worden’

Benelux) een onderzoek dat 

best practices en bestaande 

businesscases in kaart brengt 

op het gebied van duurzame 

energievoorziening in gebouwen. 

Het moet concrete besparingen 

en inzichten op het gebied van 

hernieuwbare energie opleveren. 

Met partners als AkzoNobel, 

Deloitte, De Groene Zaak, AGC, 

SGS Search, Nyenrode Business 

Universiteit en ArcelorMittal, richt 

het lab zich volledig op onder-

wijs-, kantoor- en grootschalig 

woonvastgoed. 
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bewijslast verzamelen 
Ambities zijn er om gerealiseerd te 
worden. Het goed en betrouwbaar 
meten van de prestaties op het gebied 
van duurzaam ondernemen is dus 
van vitaal belang voor organisaties 
met duurzaamheidsambities. Om 
gestelde doelen te kunnen bereiken, 
moet je op ieder moment weten waar 
je staat, waar je naartoe gaat en wat 
al is bereikt. Aansturing van een 
organisatie is zelfs onmogelijk zonder 
deze kennis. 

Niet alleen de ambities ‘vragen’ om 
het meten van de prestaties, ook 
andere belanghebbenden vragen om 
inzicht. Denk aan medewerkers. Het 
delen van successen en laten zien 
welke vorderingen gemaakt worden, 
stimuleert de betrokkenheid van de 
medewerkers om vanuit hun rol bij te 
dragen aan de doelstellingen. 

Voor de markt waarin een organisatie 
opereert, is duurzaamheid soms een 
containerbegrip geworden. Wat claimt 

het bedrijf precies als het duurzaam 
zegt te werken? Aan welke facetten 
wordt gewerkt? Ook daar bieden de 
cijfers inzicht. Afnemers beslissen 
mede op basis van aangetoonde duur-
zame prestaties of ze wel of niet voor 
een product kiezen. Ketenpartners, in 
een circulaire economie meer dan ooit 
afhankelijk van elkaar, zoeken partijen 
op die in staat zijn om hen goed en 
bewezen betrouwbaar te informeren 
over de stand van zaken op het ge-
bied van verduurzaming. Regelmatig 
goed meten is een belangrijke voor-
waarde voor duurzaam succes. En 
aandeelhouders of financiers zoeken 
naar het bewijs van duurzaam gedrag 
van de organisatie. Dus stelden we de 
vraag: meet uw organisatie de duur-
zaamheidsdoelstellingen?

Van ambitie naar doel
In totaal heeft bijna de helft (45%) 
van de organisaties duurzame ambi-
ties vertaald naar doelstellingen. Op 
dit vlak hoeven we niet naar ontwik-
keling te zoeken; in vergelijking met 

2013 is daar nauwelijks een verschil. 
Van de organisaties die meten, doet 
38% dat voor alle duurzame doel-
stellingen, en 49% voor ten minste 
een deel. 8% van de Nederlandse 
organisaties heeft plannen om dit bin-
nenkort te doen. Dit is een stap(je) 
vooruit ten opzichte van de eerdere 
meting in 2013, toen een derde alle 
doelstellingen mat en 46% een deel. 

Kijken we per segment, dan is de 
uitslag als verwacht: van bedrijven 
die vooral vanuit wet- en regelgeving 
verduurzamen, meet geen enkele 
organisatie alle doelstellingen (40% 
wel een deel). Een derde van de seg-
menten B en C, en de topsegmenten 
scoren respectievelijk 50% en 46%. 
Nog eens 38% en 48% meet een deel 
van de doelstellingen. 

We meten nOG
VOOraL Onze
miLieu-imPaCt 

Hoe meet en certificeert duurzaam Nederland? 
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Meten 

WoRDEn DE DuuRZAAmHEIDsDoElsTEl-

lIngEn DooR uW oRgAnIsATIE gEmETEn?

Ja, alle doelstellingen

Ja, een deel van de doelstellingen

Nee, nog niet, maar hier zijn wel plannen voor

Nee, en hier zijn ook geen plannen voor

Weet ik niet

38%

49%

8%

3% 2%
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ZIEn Is gEloVEn

Toon, de slimme thermo-

staat van Eneco. Een mooi 

voorbeeld van hoe meten 

en aantrekkelijk presente-

ren van gegevens leidt tot 

inzicht en gedragsveran-

dering.
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WE WIllEn HET TERug!

Shaw Contract Group ont-

wikkelde de Cradle to Cradle 

EcoWorx productrange. Een 

uitgebreid aanbod vloerta-

pijten en tapijttegels die aan 

het einde van de levensduur 

kosteloos ingeleverd kunnen 

worden bij Shaw. Hier wor-

den de producten bewerkt 

tot ruwe grondstof voor een 

nieuw product. 

Shaw boekte opmerkelijke 

resultaten met de EcoWorx 

productrange:

•  40% minder energiever-

bruik tijdens het productie-

proces dan bij de productie 

van traditionele tapijt-

tegels.

•  40% lichter dan traditio-

nele tapijttegels, daardoor 

efficiënter te transporteren 

en te verwerken.

•  Gebruik in meer dan 

500.000 projecten in 80 

landen wereldwijd. 
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Wat wordt gemeten? 
Maar welke doelen worden precies 
gemeten? Zijn het nog vooral de di-
rect aan de bedrijfsvoering gerelateer-
de zaken of zien we een verschuiving 
naar hogere duurzaamheidsdoelen? 

Over de hele linie is het beeld dat 
vooral de ecologische footprint zich 
blijkbaar het gemakkelijkst laat ver-
talen naar meetinspanningen. Zaken 
als het energieverbruik (72%), het 
papierverbruik (43%), het waterver-
bruik (40%), het brandstofverbruik 
(42%), de afvalreductie (53%), de 
CO

2
-emissie (44%) en de duurzaam-

heid van de huisvesting (26%) wor-
den door de metende organisaties het 
meest genoemd als onderwerp van 
hun inspanningen. 

Een kleine minderheid betrekt ook 
andere doelen bij het meetproces. Op 
weg naar een circulaire onderneming, 

brengt slechts 16% het grondstofver-
bruik in kaart. Een derde heeft een 
meetproces opgezet om de kwaliteit 
van het duurzaam inkopen te kunnen 
vaststellen en vergelijken. 19% meet 
de mate van duurzaamheid tijdens 
de productontwikkeling. Opvallend is 
dat de bedrijven in segment E op dit 
laatste punt veel meetinspanningen 
doen: 30% geeft dit aan, terwijl de 
onderzochte bedrijven voor een groot 
deel uit dienstverleners bestaan.    

Niet-ecologische doelen hebben 
sowieso nog weinig aandacht in het 
meet- en certificeringsproces.  Zo 
meet maar 17% of aan de mensen-
rechten in de keten wordt voldaan.    

Wie wil de cijfers zien?
Een logische volgende vraag: voor 
wie meten we eigenlijk? En waarom? 
Ruim de helft doet het omdat de 
klanten erom vragen en ter motivatie 

van de eigen medewerkers. Ook meet 
41% om hun aandeelhouders en/of 
toezichthouders tevreden te stellen. 
Het is de vraag of we dit als veel of 
weinig mogen beschouwen; vaak is 
dit vooral een kwestie voor grotere 
bedrijven.  

De waaromvraag levert ook interes-
sante antwoorden op. Drie kwart 
meet om de eigen doelstellingen te 
kunnen evalueren en eventueel bij 
te sturen; de helft (54%) noemt dit 
essentieel voor het slagen van de 
verduurzamingsoperatie. Ook meet 
42% om te voldoen aan de jaarlijkse 
duurzaamheidsbenchmarks of certi-
ficeringsvoorwaarden. Dat duurzaam 
ondernemen nog altijd wordt onder-
schat als instrument in de concurren-
tiestrijd, wordt onderstreept door het 
feit dat maar 35% de eigen prestaties 
wil kunnen vergelijken met die van 
andere organisaties. 

VooR WElkE VAn DE EERDER 

gEnoEmDE DuuRZAAmHEIDsDoEl-

sTEllIngEn mEET uW oRgAnIsATIE 

DE PREsTATIEs?

Energieverbruik Afvalreductie

72% 53%

CO2-emissie

44%

Medewerkerstevredenheid

43%

Klanttevredenheid Papierverbruik

43% 43%

Brandstofverbruik

42%

Waterverbruik

40%
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15 EuRo soCIAlE 

WAARDE PER TRAnsACTIE 

DEElPlATfoRms

Achmea onderzocht samen 

met True Price welke maat-

schappelijke impact vier online 

deelplatforms hebben. Peerby, 

Thuisafgehaald, SnappCar 

en Croqqer waren in 2014 

goed voor 4 miljoen euro aan 

maatschappelijke impact, gro-

tendeels door meer en betere 

sociale relaties te creëren. 

Een transactie op een van de 

deelsites levert ten minste 15 

euro aan sociale waarde op, 

bijvoorbeeld een verbetering in 

het vertrouwen tussen mensen 

of een betere gezondheid. 

snappCar

Croqqer Peerby

Thuisafgehaald
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Productcertificering staat voor 
een doorbraak   
Een belangrijk sturingsinstrument van 
de overheid en van brancheorganisa-
ties is het verplicht stellen van certifi-
ceringen. Ook wordt daar in de keten 
steeds vaker om gevraagd. Daarom is 
onderzocht welke vorm van certifi-
cering organisaties belangrijk vinden 
en over welke ze zelf al beschikken, 
zowel op productniveau als op het 
niveau van bedrijfsvoering.

Aantoonbaar duurzaam product?
Opmerkelijk genoeg staat product-
certificering en -beoordeling aan de 
vooravond van de grote doorbraak. 
Steeds meer bedrijven zien het belang 
hiervan in. In de productiesector 
vindt zelfs meer dan de helft van de 
respondenten (57%) het belangrijk 
tot zeer belangrijk dat hun onderne-
ming daarin stappen neemt. Als er 
wordt doorgevraagd naar de manier 
waarop de organisatie bezig is met de 
certificering of beoordeling van haar 
producten, dan ontstaat het vol-
gende beeld: 16% (vrijwel alleen grote 
bedrijven) zegt volgens het gedachte-
goed van Cradle to Cradle te werken 
en daarom productcertificering voor-
rang te geven. Een vijfde volstaat met 
levenscyclusanalyses, 19% stelt EPD’s 
(milieuproductverklaringen) op en 
18% meet voor een Ecolabel. 

Ook is aan deze productiebedrijven 
gevraagd wat productcertificerin-
gen hun nu concreet opleveren. De 
resultaten zijn te zeer versnipperd om 
er trends in te kunnen ontdekken. 
14% zegt dat het goed is voor hun 
reputatie en 9% ervaart een positief 
effect op de betrouwbaarheid. Het nut 
van certificering als marketinginstru-
ment wordt nog maar zeer bescheiden 
ingeschat. Slechts 5% denkt er nieuwe 
markten mee te kunnen betreden, 7% 
voorziet een hogere omzet en 13% 
claimt hierdoor meer klanten binnen 
te halen. 

Inspanningen in de bedrijfsvoering
Niet alleen de inspanningen op 
productniveau zijn in kaart gebracht. 
Ook vroegen we welke certificerings-
programma’s zoal gebruikt worden als 
het gaat om de bedrijfsvoering. Een 
kwart (24%) van alle ondervraagde 
organisaties stuurt op ISO 14001 (mi-
lieumanagement), 13% maakt gebruik 
van ISO 50001 (energiemanagement) 
en 12% hanteert de CO

2
-prestatielad-

der. Ook hier blijft de aandacht voor 
bredere doelen wat achter. 8% van 
de ondervraagde organisaties maakt 
gebruik van de MVO-prestatieladder 
en 7% van de MVO-Wijzer. 

DuuRZAAmHEID, 

WAT lEVERT HET oP?

Meer aandeelhouderswaarde

Harvard Business School onderzocht de 

prestaties van duurzame organisaties. 

Daarvoor vergeleek de universiteit 90 

duurzame organisaties met 90 traditionele 

organisaties over de periode 1993 tot 

2010. Conclusie? Elke geïnvesteerde 

dollar in een portfolio van duurzame or-

ganisaties in 1993, leverde een resultaat 

op van $ 22,60, versus $ 15,40 voor een 

portfolio van bedrijven die zich minder op 

duurzaamheid richtten.    

Groei voor Europa

De Ellen MacArthur Foundation liet in 

2015 doorrekenen wat de voordelen 

zijn van een omslag naar een circulaire 

economie. Daarbij wordt in het bijzonder 

de impact op de markt voor voedsel, 

mobiliteit en de gebouwde omgeving 

onderzocht. In Growth within: a circular 

economy vision for a competitive 

Europe worden de voordelen van die 

overstap beraamd op € 1.8 biljoen per 

jaar tegen 2030. 

Sustainability-focused companies 

outperform their peers 

(Eccles et al., 2012)

Het nut van certificering als marketinginstrument wordt 
nog maar zeer bescheiden ingeschat.
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Patty van Broekhoven, General Manager 

bij DEVENTER Profielen, over de ambities 

van het bedrijf: ‘Ik ben ervan overtuigd dat 

toekomstige generaties keuzes maken op 

basis van ‘groen’. Wat laat ik achter voor 

mijn kinderen en kleinkinderen en wat is 

mijn rol daarin? Daarom zijn wij als organi-

satie gefocust op het zo duurzaam mogelijk 

produceren. Dat vertaalt zich in grondstof-

fen, duurzame inzetbaarheid van personeel, 

innovaties. Zo dragen we bij aan een betere 

toekomst.’

DRIE kEER CRADlE To 

CRADlE VooR DEVEn-

TER PRofIElEn

Bij DEVENTER Profielen 

durven ze het wel aan om 

dingen anders te doen. Het 

bedrijf uit Breda, maker 

van afdichtingsprofielen voor 

raam- en deurconstructies, 

staat bekend om sociale in-

novatie. Medewerkers spelen 

een belangrijke rol bij nieuwe 

ontwikkelingen. Ook als 

het gaat om verduurza-

ming past vooroplopen ze 

beter dan een afwachtende 

houding. Sinds kort zijn drie 

productgroepen dan ook 

aantoonbaar circulair, Cradle 

to Cradle, geproduceerd. 

Meten
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Hoe bereken je de echte prijs van een product of organisa-
tie, inclusief de sociale en ecologische kosten? Een vraagstuk 
waar de Nederlandse True Price foundation samen met 
verschillende partnerorganisaties en met opdrachtgevers aan 
werkt. Adrian de Groot Ruiz geeft aan hoe de sociale on-
derneming aansluit bij de behoefte van bedrijven om te ver-
duurzamen. ‘Hoeveel waarde creëren we? Hoe vertalen we 
al die verschillende componenten naar een getal dat mensen 
ook daadwerkelijk iets zegt? Hoe passen we het business-
model zo aan dat we financiële, sociale en ecologische im-
pact creëren? Welke innovatie is nodig?’
_Betere beslissingen nemen 
True Price ontwikkelt een universele methode die verborgen 
kosten als CO

2
-uitstoot, gebruik van schaarse grondstoffen, 

watergebruik en een veilige werkomgeving voor arbeiders 
in het buitenland doorrekent in de prijs van een product. 
‘Met inzicht in de echte prijs kunnen bedrijven betere beslis-
singen nemen. Soms kloppen ze bij ons aan om inzicht te 

krijgen in de grootste risico’s, zoals lonen en grondstoffen. 
Soms gaat het om de opbrengst van een specifieke duurza-
me innovatie en soms om reputatie; dit zijn bedrijven die zo 
feitelijk en transparant mogelijk willen communiceren over 
hun inspanningen. uiteraard zijn verschillende issues van 
belang voor de verschillende bedrijven.’ 
_Kosten leefbaar loon rozenplukker
Als voorbeeld noemt De Groot Ruiz de in Nederland geliefde 
rozen die in Kenia worden gekweekt. ‘Voor ontwikkelings-
organisatie HIVOS hebben we de echte prijs van een roos 
berekend. Het bleek dat er per roos een paar cent nodig is om 
een leefbaar loon te geven aan de mensen die in Kenia op de 
boerderij werken. je kunt dan met relatief eenvoudige mid-
delen tot die extra centen komen. Daarom is de analyse dus 
zo interessant: als je weet dat er dertig cent per roos bij moet 
voor een leefbaar loon, dan vraagt dat om hele andere oplos-
singen.’ Het bedrijf bracht op deze manier bijvoorbeeld ook 
de sociale opbrengst van vier initiatieven in de deeleconomie 

de ecHte prijs
terugbrengen naar 

de winkelprijs
TRuE PRICE MEET TOTALE IMPACT
VAN PRODuCTEN EN ORGANISATIES

Vijftien was Adrian de Groot Ruiz toen hij met vrienden een golfslaggenerator 
ontwierp. Hij kreeg het project gefinancierd, stond ermee op de Wereldexpo 
en won er prijzen mee. Helaas bleek er van deze duurzame innovatie geen 
businesscase te maken. Duurzaamheid bleek niet alleen een kwestie van 

techniek. Het prikkelde hem om zich verder te verdiepen in die economische 
kant. Nu, meer dan tien jaar later, helpt de econometrist met True Price 

bedrijven om betere beslissingen te nemen op het gebied van duurzaam 
ondernemen en innovatie. 
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Interview Adrian de Groot Ruiz

in kaart voor Achmea, de echte prijs van asfalt voor BAM en 
de impact van AkzoNobel op hun waardeketen. 
_Sectoren met de meeste impact
True Price werkt met heel diverse ondernemingen aan de 
werkelijke kosten. Van grote bedrijven en banken, tot mkb 
en NGO’s. ‘Wel richten we ons op een aantal sectoren waar 
we de meeste impact hebben, dit zijn sectoren met hoge 
externe kosten en baten,’ vertelt De Groot Ruiz. Ter illus-
tratie noemt hij voedsel en landbouw met de hoge volumes, 
chemie met een relatief hoog energieverbruik en de gezond-
heidszorg met de hoge sociale externe effecten als voorbeel-
den. ‘Als onze methode op deze sectoren lukt, kunnen we 
dat gemakkelijker verder uitrollen.’ 
_Een kwestie van meer betalen?
De echte prijs van een product of dienst is meestal hoger 
dan de huidige prijs. Betekent het dat we straks gewoon 
meer gaan betalen voor dat product? De Groot Ruiz: ‘Nee, 
het doel is juist niet om producten duurder te maken. Het 

doel is om met het inzicht in de externe kosten de echte 
prijs terug te brengen naar de winkelprijs door producten en 
het proces duurzamer en effectiever te maken. Bijvoorbeeld 
met efficiënter werken door minder schaarse grondstoffen te 
gebruiken. Of door over te stappen op duurzamere energie-
bronnen. Zo zou het vervoeren van rozen vanuit Afrika per 
schip in plaats van vliegtuig zowel economische kosten als 
milieukosten verminderen. Soms gaat dat heel gemakkelijk, 
soms is er innovatie nodig om een echt goede prijs te kun-
nen behalen.’ 
_Naar een vrij toegankelijke methode
De ambitie van True Price is groot. ‘Ik hoop dat we met 
deze methode een aantal sectoren kunnen transformeren. 
Daarnaast gaan we door met de ontwikkeling van de open 
source-technologie. Het is de bedoeling om de methode 
voor iedereen toegankelijk te maken. Wat we idealiter voor 
ons zien? Dat je straks van elk product de echte prijs, de 
echte waarde ziet. En dat iedereen daarover communiceert.’ 

Adrian de Groot Ruiz,
medeoprichter en executive 

director True Price Foundation, 
lid van Worldconnectors en 
Global Shapers (Community 
van het World Economic Fo-
rum), en nummer 60 in de 

Trouw Duurzame 100 (2014). 

‘true price 
helpt bedrijven 
betere beslis-

singen te
nemen’

TRuE PRICE In HET koRT 

De True Price Foundation helpt organisa-

ties de impact van hun product of dienst 

te meten en een prijs te geven. De sociale 

onderneming ontstond enkele jaren geleden 

uit de werkgroep Green Economy van 

Worldconnectors, het ‘netwerk van wereld-

verbeteraars’. De methode die True Price 

ontwikkelt, brengt de werkelijke sociale en 

ecologische kosten boven tafel. De aanpak 

moet een transparante, toekomstgerichte 

economie stimuleren die waarde voor alle 

betrokkenen creëert. Partners als AkzoNo-

bel, DSM, Rabobank, ABN AMRO, IDH, 

ICCO en CNV zijn actief betrokken bij de or-

ganisatie en de verbetering van de methode. 
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Vastgoed heeft een enorme impact 
op het gebruik van onze grondstof-
fen en energie. Daarnaast draagt een 
schoon, comfortabel en uitdagend 
huis voor onze scholen, kantoren, 
zorginstellingen, winkels en wonin-
gen bij aan onze levenskwaliteit. Tel 
daarbij op dat vastgoed een van de 
bedrijfscomponenten is waar veel 
organisaties concreet stappen kunnen 
zetten als het om duurzaamheid gaat. 
We veronderstelden dan ook dat het 
verduurzamen van de huisvesting 
voor de meeste organisaties prioriteit 
zou hebben. Deels ten onrechte, zo 
bleek uit de antwoorden op deze 
vraag. 

kansen van vastgoed zichtbaar
De helft vindt duurzame huisvesting 
inderdaad belangrijk tot zeer belang-
rijk. Maar daar staat tegenover dat 
het voor 40% van de organisaties niet 
uitmaakt hoe duurzaam hun gebouw 
is. Vooral de organisaties die lager 

op de ontwikkelladder staan willen 
liever geen tijd, geld en inspanning 
besteden aan dit aspect van het 
verduurzamingsproces. Opvallend is 
dan weer wel dat juist de bedrijven in 
het midden van de ontwikkelladder 
kansen zien. 

Welke maatregelen nemen bedrijven 
als het gaat om duurzame huisves-
ting? Veel van deze maatregelen zijn 
voorspelbaar: bijna twee derde (60%) 
heeft projecten lopen om de veiligheid 
en het comfort te verhogen, let op 
gezondheidsaspecten bij de inrichting 
en bouw, en zorgt voor een zo laag 
mogelijk energieverbruik en een mini-
male afvalberg. 

Nog een opvallende uitslag: 41% let 
actief op het gebruik van duurzame 
materialen bij bouw, verbouw en in-
richting van hun bedrijfspanden. 21% 
zegt dit in de nabije toekomst te zul-
len doen. Het geeft te denken dat een 

zo voor de hand liggend aspect van 
het verduurzamen van de zakelijke 
omgeving vooralsnog relatief weinig 
wordt toegepast. Zelfs door de voor-
hoede van duurzaamheidspioniers. 

Ook op andere terreinen blijven 
kansen liggen. Zo heeft minder dan 
de helft (48%) een door de hele 
organisatie gedragen en begrepen 
mobiliteitsbeleid om vervoersbewe-
gingen zo rationeel (en dus minder 
milieubelastend en energieverspillend) 
mogelijk in te richten. Ook heeft maar 
38% concrete maatregelen genomen 
om het waterverbruik terug te dringen 
(toch laaghangend fruit), en is slechts 
een kwart bewust bezig om de nega-
tieve effecten van het landgebruik te 
compenseren.

Het is dan ook niet verrassend dat 
nog maar een minderheid van alle 
respondenten het eigen bedrijfspand 
heeft laten certificeren of beoordelen 

Duurzame
inKOOP faVOriet 
in een niet zO 
Duurzaam huiS 

Hoe belangrijk is duurzame huisvesting
en welke processen worden verduurzaamd?

Beoordelen of 
certificeren vastgoed
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op welke van onderstaande gebieden 

van duurzame huisvesting heeft uw 

organisatie maatregelen genomen of is 

uw organisatie van plan om maatregelen 

te ondernemen?

Hoe belangrijk is duurzame huisvesting 

voor uw organisatie?

Segment A

Segment B

Segment C

Segment D

Segment E

 Zeer onbelangrijk    Onbelangrijk    Niet belangrijk, niet onbelangrijk    Belangrijk    Zeer belangrijk

    7%             18%                                                                    61%                                                      13%     1%

1% 8%                                          49%                                                                        37%                          5%

2%                      33%                                                                            60%                                                 5%

 4%     8%               17%                                                            58%                                                     13%

1% 2%         24%                                                                 56%                                                        17%

 Hebben wij niet ondernomen en zijn wij ook niet van plan    Weet niet/niet van toepassing

 Hebben wij niet ondernomen, maar zijn wij wel van plan    Hebben wij ondernomen 

Landgebruik

Water 

Materialen

Mobiliteit 

Vervuiling

Gezondheid en comfort

Energie

Afval

Veiligheid

                       31%                                               31%                                     19%                         19% 

                 24%                                             38%                                       14%                         24% 

                   25%                         13%                            23%                                            38% 

                23%                          15%                       21%                                                41% 

                23%                       12%                  17%                                                 48% 

              21%                        17%                       18%                                                   45% 

        14%           7%                20%                                                                60% 

      13%             9%                 19%                                                                60% 

      11%           11%                14%                                                                64% 

     8%       7%          12%                                                                   73% 

Beoordelen of 
certificeren vastgoed
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DuuRZAAm HuIs 

VooR AllIAnDER

Energienetwerkbedrijf zet in 

op herontwikkeling

Eind 2015 betrekt Alliander 

in Duiven een volledig 

herontwikkeld kantoorpand. 

De vijf bestaande panden 

zijn daarbij omgebouwd 

naar één gebouw. Dat het 

qua energieverbruik voorziet 

in de eigen behoefte en 

restenergie levert aan de 

omgeving, is wellicht geen 

grote verrassing. Alleen al 

de zonnepanelen leveren 

jaarlijks 1,5 megawatt 

elektriciteit op. Opvallend is 

wel de bewuste keuze voor 

hergebruik van materialen. 

Bij de renovatie is sloop 

zoveel mogelijk voorkomen; 

zo’n 80% van de gebou-

wen wordt hier of elders 

hergebruikt en nieuwe 

materialen zijn herbruikbaar 

of gerecycled. De renovatie 

moet zichzelf terugverdie-

nen en levert op langere 

termijn een besparing op per 

werkplek. In 2015 is ook een 

start gemaakt met de locatie 

in Arnhem. 
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Huisvesting, structuur en proces

THE mEETPlAnT: 

bEnuTTEn VAn lEEg-

sTAAnDE RuImTE

De Airbnb voor inspirerende 

werk- en vergaderruimte, zo 

wordt The Meetplant ook 

wel genoemd. Professionals 

hebben via The Meetplant 

toegang tot betaalbare en 

bijzondere werkruimtes, van 

woonboot en kunstgalerie 

tot leegstaand kantoorpand. 

Aanbieders verdienen aan 

de onderbenutte ruimte én 

profiteren van de beweging 

die ontstaat door de profes-

sionals in hun ruimte uit te 

nodigen. Met het bedrijf 

wil nieuwsredacteur en 

oprichter Ruth van der Vlugt 

de vele duizenden vierkante 

meters onderbenutte ruimte 

een aantrekkelijke bestem-

ming geven.  

‘Onbenutte vergaderruimten, 

werkplekken of woonka-

mers: iedere dag blijven 

duizenden vierkante meters 

onbenut. Maar wat als 

ondernemers en individuele 

professionals die vierkante 

meters inzetten als unieke 

ontmoetingsplekken? Dat is 

wat wij met TheMeetplant.nl 

willen laten zien.’
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op duurzaamheid. 19% beschikt over 
een EPA-, BREEAM-, GPR- of ander 
certificaat (vooral afkomstig uit de 
hoger ontwikkelde segmenten), 19% 
(idem) loopt met plannen daarvoor 
rond, en 31% (vrijwel allemaal onder 
aan de duurzaamheidsladder) zegt 
hardop dit niet te overwegen. 

Welke processen krijgen de 
meeste aandacht bij het verduur-
zamen? 
De transitie van een verspillende 
en niet-milieubewuste organisatie 
naar een duurzame variant, vereist 
aandacht op veel fronten. In begin-
sel moeten alle bedrijfsprocessen en 
systemen onder de loep worden geno-
men en aangepast. Maar welke krijgen 
daarbij de meeste aandacht? 

Het verduurzamen van de inkoop 
is duidelijk favoriet. 53% van alle 
deelnemende organisaties is hiermee 
bezig. Opvallend genoeg zijn ook de 
organisaties in de minst duurzame 
segmenten zich van het belang ervan 
bewust, want ze scoren verhoudings-
gewijs hoog op dit aspect (segment A: 
37% en segment B: 54%). Blijkbaar 
kopen ze wel duurzaam in, maar zien 
ze duurzaamheid zelf nog niet als 
kans in hun eigen organisatie. Ook 
het vergroten van de bewustwording 
en de capaciteiten van het personeel 
op het gebied van duurzaam onder-
nemen heeft de volle aandacht van 
de helft van de organisaties uit onze 
onderzoeksgroep.  

Als we het rijtje verder aflopen, vallen 
nog een aantal zaken op. Iets minder 
dan een derde van de deelnemende 
bedrijven is actief bezig met het 
verduurzamen van het productiepro-
ces en van de productontwikkeling. 

Zoomen we in op de productiebe-
drijven dan geeft meer dan de helft 
(55%) aan hiermee bezig te zijn. 15% 
voert een duurzaam financieel beleid, 
een financieringsstrategie. Een kwart 
denkt na over hoe ICT het verduur-
zamen van processen kan helpen. 
jammer dat het er niet meer zijn, 
want uit alle onderzoeken blijkt dat 
juist in ICT de oplossing voor veel 
problemen kan worden gevonden. 

Over het geheel zien we een positieve 
ontwikkeling in de initiatieven en in 
de aandacht voor duurzaamheid bij 
het Nederlandse bedrijfsleven. Des te 
opvallender is dat be good and tell it, 
weinig gebeurt. En dan is er nog de 
teruglopende belangstelling voor het 
professionaliseren van de communica-
tie over en rond de eigen duurzaam-
heidsinitiatieven. 24% zegt zich bezig 
te houden met het professionaliseren 
van de communicatie over en rond 
de eigen duurzaamheidsinitiatieven. 
Dat is een stap terug ten opzichte van 
twee jaar geleden (30%). Is er sprake 
van Hollandse nuchterheid of is er 
weinig (financiële) ruimte om meer 
aan de buitenwereld te laten zien? 

Inzoomen op duurzame inkoop en 
productontwikkeling 
Maar laten we nog eens inzoomen op 
twee van de belangrijkste processen: 
hoe duurzaam is de productontwik-
keling en waar wordt zoal op gelet bij 
duurzame inkoop? 

Om met dat eerste te beginnen: 61% 
van de organisaties die zich bezighou-
den met duurzame productontwik-
keling, zegt rekening te houden met 
de milieueffecten tijdens het pro-
ductieproces. 64% kijkt naar hoe de 
gebruiks- en afvalcyclus ontlast kan 

worden, en 62% kiest grondstoffen die 
minder belastend zijn. 43% neemt het 
hergebruik van het product mee en 
39% is zover dat ze zoveel mogelijk 
gerecyclede grondstoffen gebruiken. 
Dat je duurzame productontwikkeling 
niet in je eentje doet, blijkt ook wel 
uit het feit dat 54% de leverancier bij 
het ontwikkelproces betrekt. Door iets 
meer dan de helft wordt ook de klant 
betrokken. 

Duurzaam inkopen 
Duurzame inkoop kent een snel 
groeiende belangstelling. Nu het grote 
consumentenpubliek om duurzame 
producten en diensten vraagt en zich 
bij zijn keuze steeds meer laat leiden 
door de duurzame reputatie van de 
aanbieder, lijkt dat te zorgen voor een 
andere dynamiek in de productieketen. 

Het betekent dat de aanbieders erop 
moeten kunnen vertrouwen dat 
hun duurzaamheidsopvattingen ook 
worden gedeeld en waargemaakt door 
hun leveranciers, transporteurs en 
overige dienstverleners. Zo worden 
ambities als estafettestokjes doorge-
geven en zetten organisaties de minst 
duurzame partners in de keten onder 
druk om ook iets te gaan doen aan 
hun duurzaamheidsprofiel. Ook daar 
moet men nu wel in beweging komen 
op dit punt.

Van de duurzame inkopers let 46% 
op de milieuprestaties van een te 
kopen product of productbestanddeel 
en 44% neemt de recyclebaarheid 
mee in de aankoopbeslissing. En wat 
hun leveranciers betreft: 41% vindt de 
kwaliteit van het gevoerde milieube-
leid van doorslaggevend belang bij 
hun leverancierskeuze en 32% neemt 
daarbij ook het sociale beleid mee.



45

Huisvesting, structuur en proces

op welke bedrijfsprocessen richt uw 

organisatie zich bij duurzame organisatie-

ontwikkeling? 

Inkoop

Wij houden 
rekening met de 

milieueffecten van
onze producten 

in de gebruiks- en 
afvalfase

op welke manieren houdt uw organisatie 

in haar productontwikkeling rekening 

met duurzaamheid?

Weet ik niet

Wij houden 
rekening met de 

milieueffecten van
de grondstoffen die 

wij gebruiken

Wij houden 
rekening met de 
milieueffecten

in ons productie-
proces

Wij betrekken onze 
leveranciers bij de 

productontwikkeling

Wij betrekken onze 
klant bij de product-

ontwikkeling

Wij proberen onze 
producten zoveel
mogelijk herbruik-

baar te maken

Wij proberen zoveel 
mogelijk

gerecyclede 
grondstoffen toe te 

passen

Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E

37% 54% 50% 49% 71%

Geen van 
bovenstaande

64% 62% 61% 54% 51%

43% 39% 4% 0%
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WERkEn In HET mEEsT 

DuuRZAmE gEbouW 

TER WERElD

Eind mei 2015 vierde 

Deloitte de officiële opening 

van het nieuwe kantoor op 

de Amsterdamse Zuidas. 

Met het BREEAM-certificaat 

‘Outstanding’ is The Edge, 

ontwikkeld door OVG Real 

Estate, ook meteen het 

meest duurzame kantoorge-

bouw ter wereld. Duurzame 

innovaties maken het ge-

bouw niet alleen indrukwek-

kend en efficiënt, maar ook 

een prettige plaats om in te 

werken. 

Het gebouw past ook 

slimme technologie toe 

om werknemers optimaal 

gebruik te laten maken 

van hun werkplek. Iedere 

medewerker kan bijvoor-

beeld zelf de temperatuur 

en de intensiteit van het licht 

boven zijn werkplek bepalen 

door middel van zijn of haar 

smartphone. Dergelijke 

informatie gebruiken de 

beheerders van het gebouw 

weer om de temperatuur in 

algemene ruimtes te regelen 

en bijvoorbeeld schoon-

maakwerk te organiseren. 
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Peter Bommel, CEO van 

Deloitte: ‘The Edge is een 

indrukwekkend gebouw 

dat inspireert en interac-

tie stimuleert. Daarnaast 

leveren de hypermoderne 

technologieën, duurzame 

innovaties en de verzamelde 

data interessante inzichten 

op over het gebouw. Deze 

inzichten, verkregen uit data-

analyse, zetten we ook weer 

in voor duurzame innovaties 

bij onze klanten.’ 



47

Huisvesting, structuur en proces

VEElbEloVEnDE

busInEss VAn fujIfIlm

Met de komst van de digi-

tale camera stond Fujifilm uit 

Tilburg voor een uitdaging. 

Wat te doen met de opge-

dane kennis en technologie 

als consumenten nauwe-

lijks nog filmrolletjes nodig 

hebben? Het bedrijf vond 

zichzelf opnieuw uit en test 

nu een nieuwe energiebron 

voor de toekomst. 

Op de Afsluitdijk staat een 

proefcentrale voor Blue 

Energy. Uit het verschil 

in zoet en zout water kan 

met een speciale techniek 

energie opgewekt worden. 

En precies daar komen 

de speciaal ontwikkelde 

membranen van Fujifilm 

van pas. Door sterk op 

duurzame innovatie in te 

zetten, verwerft het bedrijf 

een nieuwe plaats in een 

duurzame economie. 
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snEl sPREIDEnDE 

olIEVlEk

In de Cradle to Cradle 

Bouwgroep komen bouwge-

relateerde fabrikanten samen 

die de circulaire economie 

omarmen. Ze hebben allen 

één of meerdere Cradle 

to Cradle-certificeringen 

gehaald voor hun producten. 

Door zich samen te voegen, 

delen ze de opgedane 

kennis en maken ze gebruik 

van elkaars netwerk. De 

Bouwgroep bestaat onder 

andere uit Daas Baksteen, 

Plan Effect Systeemwanden, 

NON IGNIS en Holonite, en 

is opgericht op initiatief van 

DEVENTER Profielen. 

bEsPARIng VAn

ˆ  130.000 PER jAAR oP 

EnERgIEkosTEn

Kennisnet, dat ICT-oplos-

singen voor het onderwijs 

bedenkt, is in 2013 overge-

stapt naar een cloudoplos-

sing voor zijn servers. Van 

een eigen, afgesloten server-

ruimte in het datacentrum 

van Vancis, maken ze nu ge-

bruik van een zogenaamde 

Community Cloud van het 

datacentrum. Dit scheelt 95 

m2 ruimte in het datacen-

trum. En een besparing op 

de energiekosten van maar 

liefst ˆ  130.000 per jaar. 

S
hu

tt
er

st
oc

k



Nu en morgenNiels Luigjes portretteert zijn opgroeiende kinderen

49

Manos en Mick



50

Hoofdstuk 4   

Met doemdenken heeft ze duidelijk weinig op. Liever legt 
frederique van der Wal de nadruk op wat je als mens, on-
dernemer of industrie op korte termijn wél kunt doen. ‘We 
kunnen allemaal op welk gebied dan ook een stukje bijdra-
gen. Dat je op je eigen manier stappen zet, daar gaat het 
om. je kan niet ineens iets helemaal veranderen. Neem een 
industrie die heel erg vervuilt, zoals kleding. Het is schok-
kend wat hier gebeurt. fashion Positive probeert te kijken 
hoe we dat stapsgewijs beter kunnen doen.’ 
_Fashion blijft
Een positieve insteek is wat Van der Wal betreft de sleutel 
tot verandering. ‘Laten we duurzaamheid positief inzetten, 
er een en-en verhaal van maken. je hoeft mensen niet de les 
te lezen, te zeggen “zo moet het”, je kunt ze beter inspireren 
om anders te kijken. Dat proberen we met fashion Positive 
ook. fashion blijft. De boodschap naar de consument moet 
dan niet gaan over minder kleding kopen, het gaat om het 
creëren van bewustzijn en het inzetten van een positieve 
verandering,’ legt Van der Wal uit. 
_Kleine stappen zetten
En dat gaat juist met het zetten van kleinere stappen. Van 
der Wal noemt als voorbeeld haar eigen onderneming. ‘Ook 

binnen frederique’s Choice zoeken we naar de stappen die 
we kunnen doorvoeren in de onderneming. Bijvoorbeeld 
een biologisch afbreekbare bamboevaas. Zijn we dan met-
een helemaal Cradle to Cradle? Nee, dat zijn we niet, dat 
gaat ook niet bij alle bloemen. Maar we maken bewuste 
keuzes. De Cradle to Cradle-productcertificering is ook ge-
baseerd op die stapsgewijze aanpak: je kunt van Bronze naar 
Silver, naar Gold en uiteindelijk naar Platinum gaan.’ 
_Vergaande samenwerking in de modeketen
Het is ook de aanpak die fashion Positive hanteert: het in 
2014 opgerichte initiatief van het Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute, waar ze zich met veel liefde voor in-
zet. Grote modemerken als Stella McCartney, Loomstate en 
G-Star Raw werken binnen het project aan Cradle to Cradle-
collecties. Dit vraagt om een sterke samenwerking met de 
hele keten. Niet alleen levert dit Cradle to Cradle-kleding 
op, het geeft de hele industrie een belangrijke impuls. juist 
omdat de bouwstenen die nodig zijn om tot de kleding te 
komen onder de loep worden genomen. 
_Toegang tot goede materialen
Met Cradle to Cradle-stoffen, garens en knopen kun je veel 
meer combinaties maken en een grotere impact hebben dan 

‘steeds een
stukje Verder’ 

fASHION POSITIVE MAAKT KLEDINGSECTOR 
CRADLE TO CRADLE

Dat duurzaamheid geen enkele afbreuk doet aan luxe en schoonheid is wat
Frederique van der Wal, een van de meest gekende gezichten in de mode-

wereld en op en top zakenvrouw, wil laten zien in alles wat ze doet. Of het nu
om haar eigen bloemenmerk Frederique’s Choice gaat of om haar stem in de
mode- en kledingindustrie. Het is geen zaak van ‘of’, maar ‘en’, zoals ze zelf
zegt. Met haar plaats in de adviesraad van Fashion Positive, een initiatief van
het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, helpt ze de kledingbranche

van binnenuit te verduurzamen. Stap voor stap.
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Interview Frederique van der Wal

met één kledingstuk. Het is uiteindelijk de bedoeling dat 
de sector toegang krijgt tot de materialenbibliotheek die zo 
ontstaat. Van der Wal legt uit: ‘Als jij als jonge ontwerper 
een collectie opzet en je kunt alleen duizenden meters van 
een duurzame stof kopen, dan wordt het een lastig verhaal. 
je wilt misschien wel goed doen, maar de middelen moeten 
er ook zijn. Waar vind je die goede stoffen? Het is belangrijk 
om te zorgen dat er ook toegang is tot die middelen. En dat 
er binnen de kledingindustrie verbinding met elkaar wordt 
gezocht. In je eentje lukt dat waarschijnlijk niet.’ 
_Goed doen levert op
Als op en top zakenvrouw is het voor Van der Wal ook 
glashelder: Cradle to Cradle staat niet haaks op geld ver-
dienen. ‘Dat je het goed doet, ook commercieel, dat mag of 
moét zelfs gewoon onderdeel zijn van duurzaam onderne-
men. William McDonough (medegrondlegger van Cradle 
to Cradle, red.) werkt bijvoorbeeld met verschillende grote 
ondernemingen aan hun producten. fantastisch is dat. Als 
je een partij van groot formaat kunt stimuleren, dan zet 
je een echte beweging in. je moet ergens een zaadje plan-
ten, beginnen. We willen graag alles nu, maar het is vooral: 
steeds een stukje verder komen.’ 

oVER fAsHIon PosITIVE 

Met het initiatief Fashion 

Positive helpt het Cradle to 

Cradle Products Innovation 

Institute de kledingindustrie te 

verduurzamen. Modemerken 

als G-Star en Stella McCartney 

en verschillende leveranciers 

zijn aangesloten. Zij willen hun 

productieketen volledig Cradle 

to Cradle maken. Over twee jaar 

kunnen we de eerste Cradle to 

Cradle-collecties in de winkel 

verwachten. ‘Dan hebben we 

het niet over één product, maar 

over wel zestig bouwstenen die 

schoon, veilig en herbruikbaar 

zijn. Die bouwstenen kunnen 

de basis zijn voor de collecties,’ 

aldus Roy Vercoulen, vicepresi-

dent bij het instituut. Uiteindelijk 

levert dit een materialenbank op 

waar ook andere ontwerpers, 

productiebedrijven en merken uit 

kunnen putten. 

lIfE In full bloom 

Frederique’s Choice is het high-end online 

bloemenconcept van Frederique van der Wal. 

Het merk staat bekend om de handgemaakte 

boeketten met een eigen stijl, bij klanten be-

zorgd in een passende, biologisch afbreekbare 

vaas. Naast de bloemen is er een collectie 

bijpassende lifestyleproducten. Frederique van 

der Wal startte het merk in Nederland en haar 

producten zijn inmiddels verkrijgbaar in verschil-

lende Europese landen en de VS. 

Frederique 
van der Wal 
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‘Importance doesn’t equal boring’. 
Oftewel: ook al is iets belangrijk, je 
mag het nog wel op een leuke en 
uitdagende manier vertellen. Het zijn 
de woorden van Solitaire Townsend, 
mede-oprichter van futerra en expert 
in duurzaamheidscommunicatie. Ze 
pleit voor humor en verleiding in 
de manier waarop we medewerkers 
betrekken bij de verduurzaming van 
een organisatie. Het zijn de mede-
werkers die meedenken over nieuwe 
marktkansen, aan de basis staan van 
de ontwikkeling van producten en 
diensten, aan tafel zitten met klan-
ten. De cultuur van een organisatie 
is dan ook essentieel voor het slagen 
van duurzame ambities. Welke plaats 
heeft duurzaamheid eigenlijk in de 
Nederlandse organisaties?

leeft duurzaamheid?
Daarom stelden we de vraag: lééft 
duurzaamheid in uw organisatie? 
44% van de organisaties antwoordde 
met een volmondig jA. Ze zijn ervan 

overtuigd dat duurzaam ondernemen 
onlosmakelijk verbonden is met hun 
organisatie en onderdeel is van het 
genenpakket (dat wat de organisa-
tie onderscheidt van andere). Een 
hoopgevende score. Toch valt ook op 
dat 23% vindt dat dit niet het geval is 
en dat 30% hier geen uitspraak over 
durft te doen. 

Kijken we naar de plaats op de 
ontwikkelladder, dan is het beeld wat 
voorspelbaar: bij bedrijven die in het 
minst duurzame segment staan is de 
culturele verankering letterlijk nul. In 
segment B denkt een vijfde (19%) zo-
ver te zijn. Hoger op de ontwikkellad-
der speelt de cultuur wel een domi-
nante rol. Bij twee derde (63%) van 
segment C en bij 8 op de 10 bedrij-
ven in segment D leeft duurzaamheid 
in de organisatie. Opvallend is wel 
dat drie kwart van de organisaties in 
segment E claimt een duurzaam hart 
te hebben. Het zijn er net iets minder 
dan in segment D. Cultuur trekt hoe 

dan ook grotendeels de scheidslijn 
tussen hardlopers en achterblijvers.  

gericht op duurzaamheid
Eenzelfde beeld doemt op als gevraagd 
wordt of de bedrijfscultuur sterk is 
gericht op duurzaamheid. 42% vindt 
dat dit in hun organisatie het geval is, 
op vergelijkbare wijze als hierboven 
verdeeld over de diverse segmenten. 
En ook hier durft een groot aantal 
geen uitspraak te doen: 32%. 

Op zoek naar een verklaring voor de 
culturele achterstand van veel organi-
saties is doorgevraagd of duurzaam-
heid op actieve betrokkenheid van 
medewerkers kan rekenen. En of men 
de indruk heeft dat de duurzaamheids-
ambities wel voldoende bekend zijn 
bij iedereen in de organisatie.  

42% van de respondenten is het eens 
of zeer eens met de stelling dat de 
duurzaamheidsambities bekend zijn. 
Meer dan de helft heeft hier zijn twij-

hOe maKen We
DuurzaamheiD 
Van ieDereen? 

Hoe duurzaam is de organisatiecultuur en beschikt men
wel over de capaciteiten om een volgende stap te maken?
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Cultuur en capaciteit 

InZETTEn oP bETRokkEn 

mEDEWERkERs – VEbEgo 

‘VooR jou gEEn AnDER’

In de facilitaire dienstverlening 

is duurzame inzetbaarheid 

van mensen cruciaal voor een 

succesvolle onderneming. Bij 

Vebego staat de P van People 

dan ook voorop. Het bedrijf 

werkt op verschillende manieren 

aan de duurzame inzet van hun 

mensen. Bijvoorbeeld door te 

ondersteunen bij schuldhulp-

verlening, door in te zetten op 

betekenisvol werk, door schoon-

makers op hun vakmanschap 

aan te spreken. De methode 

Voor jou geen ander koppelt 

medewerkers aan de hand van 

een eenvoudige profieltest aan 

de juiste werkomgeving. De me-

dewerker krijgt zo een plek om 

te werken waar hij het meest tot 

zijn recht komt en de klant is blij 

met een enthousiaste collega. 

Betrokken medewerkers zijn 

voor Annette van Waning, 

hoofd CSR bij Vebego en MVO 

Manager van het jaar 2012, 

de sleutel tot succes: ‘Bij ons 

staan mensen centraal, als het 

om duurzaamheid gaat. En dat 

straalt direct af op hun betrok-

kenheid. Door echt iets voor je 

medewerkers te doen, krijg je 

een groep mensen die fit-for-the-

job zijn, ook in de toekomst.’ 

In hoeverre bent u het 

eens met de volgende 

stelling? Duurzaamheid 

leeft echt binnen mijn 

organisatie.

Zeer oneens

Oneens

Niet eens, niet oneens

Eens

Zeer eens

Weet niet/geen mening

4%

19%

30%

35%

9%
2%
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fels over of weet zeker dat dit in hun 
organisatie niet zo is. 

Gevraagd naar de actieve betrokken-
heid van medewerkers wordt duidelijk 
dat de meerderheid van de mede-
werkers onvoldoende rekening houdt 
met duurzaamheid. Hier is maar liefst 
41% het mee eens. Bekendheid met 
de duurzaamheidsambities blijkt geen 
garantie voor betrokkenheid. 

Het goede voorbeeld  
Natuurlijk hebben we ook gekeken naar 
de voorbeeldfunctie van de leiders. In 
elk veranderingsproces is de opstelling 
van de mensen aan het roer cruciaal 
voor hoe er in de lagen daaronder 
gedacht en gereageerd wordt. Om cul-
turele veranderingen in gang te zetten, 
moeten leiders uitstralen wat ze voor 
ogen hebben en daar in hun gedragin-
gen en beslissingen eenduidig over zijn. 

52% vindt dat hun leiders de duur-
zaamheidsboodschap op geloofwaar-
dige en consequente wijze uitdragen. 
Maar ook bij deze op zich positieve 
uitslag zijn wel een paar kanttekenin-
gen te plaatsen. De belangrijkste is dat 
voorbeeldleiders in de minder duur-
zame organisaties nagenoeg afwezig 
zijn: maar 3% van de organisaties in 
segment A geeft aan dat hun leiders 
de duurzaamheidsboodschap conse-
quent uitdragen. De duurzame leiders 
zijn vooral actief in organisaties die al 
goed op weg zijn op de ontwikkellad-
der naar ultieme duurzaamheid. 

beschikt u over voldoende
kennis en capaciteiten? 
Is iedereen het eens over de nood-
zaak van culturele verankering en van 
duurzaam leiderschap, dan moet de 
organisatie zelf natuurlijk ook wel over 
de kennis en capaciteiten beschikken 

om de gewenste veranderingen in 
organisatieprocessen, ketenbenadering 
en productontwikkeling vorm te kun-
nen geven. 

Op dit punt zijn Nederlandse orga-
nisaties in meerderheid optimistisch. 
58% vindt dat er voldoende kennis 
over duurzaam ondernemen binnen 
de eigen organisatie aanwezig is. En 
bijna twee derde (61%) geeft aan 
op voldoende capaciteiten terug te 
kunnen vallen om de transitie naar 
duurzaam ondernemen tot een succes 
te maken. Die capaciteiten zijn vooral 
in de meer ontwikkelde segmenten 
beschikbaar.

In hoeverre bent u het eens met 

de volgende stelling? binnen onze 

organisatie is voldoende capaciteit 

aanwezig om duurzaam te kunnen 

ondernemen.

Zeer oneens

Oneens

Niet eens, niet oneens

Eens

Zeer eens

Weet niet/geen mening

2%

10%

24%

50%

11%

3%
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Mila en Mick
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Ze is alweer de vierde generatie Van Wijhe aan het roer van 
de Zwolse onderneming en is trots op het familiebedrijf en 
de Nederlandse maakindustrie in het algemeen. Innovatie en 
duurzaamheid spelen een belangrijke rol bij de verfproducent, 
zowel in het productieproces als in de verdere bedrijfsvoering. 
Naast de biobased muurverf en een speciale lijnolieverf, wordt 
de aandacht voor maatschappij en omgeving ook vertaald naar 
bijvoorbeeld de verpakkingen, het transport, het gebouw en het 
schoonmaken van de verfleidingen. Deze focus was zelfs een 
van de belangrijkste redenen om Marlies van Wijhe in 2010 uit 
te roepen tot Zakenvrouw van het jaar. ‘Een moderne, duur-
zame toekomst kan alleen met innovatie,’ verwoordt ze het zelf.
_Focus op duurzaam én hoogwaardig
‘Haar’ klanten zijn vakmensen. Professionele schilders die 
graag werken met een goed product. Productontwikkeling 
moet in dat opzicht echt vooruitgang betekenen, benadrukt 
Marlies. ‘Als we een duurzaam product ontwikkelen, is ons 
uitgangspunt dat de kwaliteit altijd minimaal vergelijkbaar 
moet zijn met het bestaande product. Het beeld dat duur-
zaamheid vooral minder en duurder betekent, klopt niet. Bij 

de muurverf op basis van zetmeel bijvoorbeeld, moeten de 
producteigenschappen minimaal gelijk zijn aan die van be-
staande producten op oliebasis. In dit geval vinden gebruikers 
het zelfs beter. Ze geven aan dat ze er beter mee kunnen wer-
ken, dat het minder spat en een goede dekking heeft.’ 
_Altijd denken aan de volgende generatie
Of familiebedrijven per definitie meer toekomstbestendig 
denken? ‘Een familiebedrijf is sterk op continuïteit gericht. 
En dat brengt je automatisch in een modus waarin je je 
steeds afvraagt: hoe haal ik die volgende generatie? Of dat 
nu duurzaamheid is in de zorg voor mensen, de stad waarin 
je zit of de impact op het milieu. Dit onderscheidt familie-
bedrijven juist van andere organisaties.’ 
_Be good and tell it
Toch is dat niet altijd even duidelijk; juist in het zichtbaar 
maken hoe ze inzetten op duurzaamheid, zijn familiebe-
drijven volgens Van Wijhe misschien wel iets minder goed. 
‘Ze zijn vooral aan het doen. Toen wij zeven jaar geleden 
merkten dat er vraag ontstond naar duurzaamheid in het 
bedrijfsleven, bleken we nauwelijks zichtbaar op dat gebied. 

Verf geen ‘schoon’ product? Familiebedrijf Van Wijhe Verf bewijst graag het 
tegendeel. Zo ontwikkelde de verfproducent een biobased variant van het tra-
ditionele bindmiddel in muurverf van het zetmeel uit aardappelresten. Per wo-
ning bespaart dat gemiddeld zes kilo aan fossiele grondstoffen in vergelijking 
met de reguliere verf. Juist die aandacht voor innovatie maakt Van Wijhe zo 
succesvol. ‘Als wij niet duurzaam zouden ondernemen, dan hadden we niet 

bestaan. En dat geldt voor duurzaamheid in alle opzichten: people, planet en 
profit,’ aldus algemeen directeur Marlies van Wijhe.  

‘een moderne,
duurzame toekomst 

kan alleen
met innoVatie.’
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Interview Marlies van Wijhe 

Zijn jullie duurzaam dan, en waarom lees ik dat nergens? 
Dat is wat we te horen kregen. We deden al veel, maar lieten 
het nergens zien.’ Wie Van Wijhe een beetje volgt, ziet dat 
dat nu anders gaat. Zo wordt op de website bijgehouden 
hoeveel muren inmiddels geverfd zijn met de muurverf op 
basis van aardappelzetmeel. De teller staat tijdens het inter-
view op bijna 700.000 muren. En verder kunnen klanten 
voortaan zien wat er precies geregeld is op het gebied van 
water, energie, transport en schoonmaak. 
_80% moet duurzaamheid herkennen in het bedrijf
Gevraagd naar de betrokkenheid van de medewerkers ver-
telt Van Wijhe dat het thema ook intern steeds meer een 
logisch onderdeel wordt van het werk. ‘Bij voorstellen uit 
ons laboratorium, wordt duurzaamheid standaard meegeno-
men. Verder zijn er enkele jonge ambassadeurs die helpen 
verduurzaming verder onder de aandacht te brengen binnen 
het bedrijf. Zij hebben hun eigen budget en meten jaarlijks 
of collega’s duurzaamheid terugzien in het bedrijf. Het doel 
is om in 2016 van 80% van de medewerkers te horen dat ze 
dit inderdaad herkennen.’ 

_Leadership challenge als opstap
Het initiatief voor die jonge ambassadeurs ontstond heel 
spontaan. ‘Ik zit in het bestuur van Stichting Nudge en 
heb binnen het bedrijf laten weten dat er één plek gere-
serveerd was voor de jaarlijkse Nudge Leadership Challenge. 
Een weekend waarin jongeren ondergedompeld worden in 
duurzaam ondernemerschap. Drie jongens wilden graag. 
Zij zijn uiteindelijk allemaal gegaan, op voorwaarde dat ze 
daarna meehielpen met promoten van duurzaamheid bin-
nen het bedrijf. Via deze challenge zijn er nu drie ambas-
sadeurs actief.’
_Vraag positief stimuleren
Verduurzamen en innoveren gaat doorgaans met vallen en 
opstaan. Niet elke duurzame innovatie levert een succesvolle 
duurzame businesscase op. Het betrekken en enthousias-
meren van de markt is ook een van de vraagstukken voor 
de toekomst. Van Wijhe: ‘je moet uiteindelijk wel verkopen 
wat je maakt. Hoe krijg je de markt actiever mee om met 
deze producten te willen werken? Zeker in de traditionele 
bouwsector, waar onze klanten in werken.’ 

oVER VAn WIjHE VERf

Vakverfproducent Van Wijhe 

Verf staat aan de vooravond van 

het 100-jarige jubileum. Met de 

merken Van Wijhe Verf, Wijzonol, 

Ralston, Marlise en OER richt het 

Nederlandse familiebedrijf zich op 

de professionele schilders en kri-

tische doe-het-zelvers; vakmen-

sen die graag met hoogwaardige 

producten werken. 

Nieuwe en verbeterde producten 

moeten echt iets bijdragen, 

is de filosofie van het bedrijf. 

Als het gaat om duurzame 

innovatie, richt Van Wijhe zich 

op de grondstoffen, een langere 

levensduur van de verven, ver-

mindering van afval, energie- en 

watergebruik en CO2-uitstoot. 

Duurzame innovatie is ook 

terug te vinden in het proces. 

De leidingen waar verf door 

stroomt, worden met een 

speciale rubberen bal gereinigd. 

Zo scheiden verfdeeltjes zich van 

het spoelwater. Dit levert meer 

verf op, minder vervuiling aan de 

leidingen en het spoelwater kan 

opnieuw worden gebruikt.
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‘de duurzame muurverf 
bespaart het milieu

1,5 liter aardolie per 
10 liter verf.’

Algemeen directeur Marlies van Wijhe 
van Van Wijhe Verf 
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Trekt de markt voor duurzame 
producten en diensten aan? Die vraag 
houdt ons natuurlijk allemaal bezig. 
Een aantrekkende vraag is nodig voor 
een versnelde duurzame ontwikkeling 
de komende jaren. Het is ook een 
voorwaarde om het verdienmodel van 
duurzaam ondernemen sluitend te 
maken: als er voldoende geld verdiend 
wordt aan duurzaam zijn, kan er meer 
worden geïnvesteerd in het verbeteren 
van processen en systemen en het 
bewust maken van mensen. 

Helft ziet aantrekkende markt
46% van de ondervraagde organisaties 
wordt veel geconfronteerd met vraag 
naar duurzame producten of diensten. 
Dat is in lijn met de bevindingen van 
de eerdere meting twee jaar geleden. 
Een significante verbetering kan op 
basis van deze gegevens dus niet 
worden vastgesteld. Tegelijk zien we 

dat in de afgelopen twee jaar verschil-
lende branches pas echt de effecten 
van de economische achteruitgang 
gevoeld hebben en is een status quo 
nog geen slecht nieuws te noemen. 

Hoe dan ook, bijna de helft ziet de 
marktvraag. Niet verbazingwekkend 
bevindt dat optimisme zich vooral 
bij de duurzame voortrekkers; slechts 
3% van de organisaties in segment A 
wordt veel geconfronteerd met klan-
ten die hen om duurzame producten 
vragen. Opvallend, omdat we eerder 
zagen dat zij zelf wel het belang van 
duurzaam inkopen inzien. Van de 
bedrijven die in een volgende ontwik-
kelfase zitten (B) krijgt al een vijfde 
regelmatig de vraag naar duurzame 
producten of diensten (22%). 

Overigens kan uit dit resultaat nog 
wel een andere interessante conclusie 

worden getrokken. Als we alle resulta-
ten naast elkaar leggen blijkt dat ook 
al verduurzaamde organisaties moeite 
hebben met hun marktpositionering. 
Dat geldt vooral voor de organisaties 
op niveau C en D (zie figuur op 
pagina 19). Ze zien de vraag aan-
trekken, maar spelen daar met hun 
marketingcommunicatie en reputatie-
strategie nog onvoldoende alert op in. 
Het lijkt erop dat ze hun voorsprong 
op het gebied van duurzaam onderne-
men nog te weinig om weten te zetten 
in commercieel voordeel. Alleen op 
het hoogste niveau op de ontwikkel-
ladder zijn bedrijven zich veel beter 
bewust van de marktwaarde van hun 
duurzame propositie. 
 
scherper positioneren door stake-
holders nauwer te betrekken 
Een manier om je scherper te positi-
oneren is door alle betrokken partijen 

De marKt 
VraaGt erOm 
en De DOeLen 
ziJn DuiDeLiJK  

Wat vraagt de markt, waar ligt het einddoel en wie
en wat hebben we daarvoor nodig? 
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Marktvraag, stakeholders, middelen en einddoel

kETEnsAmEnWERkIng 

VAn gRAs ToT glAs

FrieslandCampina werkt in 

zijn Foqus planet duurzaam-

heids- en kwaliteitspro-

gramma samen met 14.000 

melkveehouderijen aan het 

verduurzamen van de zuivel-

productieketen: van gras tot 

glas. Met Foqus planet wil 

FrieslandCampina bijdragen 

aan het behalen van de 

sectordoelen voor 2020. 

Centraal staat het werken 

aan de verduurzaming van 

de bedrijfsvoering rondom 

de thema’s diergezondheid 

en -welzijn, biodiversiteit & 

milieu en klimaat & energie. 

Op basis van het aantal 

behaalde punten op deze 

thema’s ontvangen deelne-

mende melkveehouderijen 

een toeslag.

AAnDEElHouDER 

sTElT VRAgEn

Steeds vaker zien we dat 

aandeelhouders zelf vragen 

stellen over duurzaamheid. 

Zo bezoekt de Vereniging 

van Beleggers voor Duur-

zame Ontwikkeling (VBDO) 

jaarlijks de Algemene Verga-

dering van Aandeelhouders 

van de grootste beursge-

noteerde ondernemingen 

in Nederland. De beleg-

gersvereniging stelt daar 

vragen over bijvoorbeeld 

mensenrechten en circulair 

ondernemen. 
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nauwer te betrekken bij het verduur-
zamen van processen, producten en 
diensten. Dat gebeurt dan ook steeds 
meer. 

53% werkt op dit gebied nauw samen 
met leveranciers en 43% met klanten. 
Twee derde betrekt de werkvloer 
actief bij alle duurzaamheidsinitiatie-
ven. Opmerkelijk: slechts 13% van de 
organisaties zegt de aandeelhouders 
te betrekken. Is het omdat men uit 
die hoek tegenwerking verwacht, of 
omdat aandeelhouders hier niet in 
gekend willen worden? feit is dat 
organisaties een zo belangrijke groep 
van kapitaalverstrekkers in de nabije 
toekomst nauwer betrokken moeten 
houden bij de realisatie van de duur-
zaamheidsdoelen. Ook zij moeten het 
duurzaam ondernemen als van vitaal 
belang zien om samen vervolgstappen 
te kunnen en willen nemen. 

Hoe dicht bent u bij het einddoel? 
Dat brengt ons bij de slotvragen: wat 

ziet u als uw duurzame einddoel? En 
wat is daarvoor nodig? Zoals al eerder 
is aangegeven bepaalt de keuze van 
het einddoel in belangrijke mate de 
ontwikkelsnelheid van de organisatie. 

27% van de ondervraagde organisaties 
ziet het voldoen aan wat normen op 
dit gebied voorschrijven als duurzaam 
einddoel. Eenzelfde percentage ver-
toont me too-gedrag; ze doen wat hun 
concurrenten ook doen. uiteraard is 
dit het ambitieniveau van de organisa-
ties in segment A en van de meesten 
in segment B. 

Een kwart (gelijkelijk verdeeld over de 
ontwikkelsegmenten C en D) legt de 
lat hoger. Ze willen aansluiten bij wat 
ze zien als de top op het gebied van 
duurzaamheid in hun sector of bran-
che. In segment E heeft 49% van de 
deelnemers zich dit tot doel gesteld.

Het ultieme doel, het zijn van een 
organisatie die op alle onderdelen 

voldoet aan wat de Cradle to Cradle-
filosofie voorschrijft, wordt gekoesterd 
door maar 4% van alle organisaties. 
Maar als we alleen de productiebe-
drijven eruit tillen, blijkt dat 16% de 
eigen kringloop en die van de keten 
wil sluiten. 

Wat is nog nodig?
Blijft over de vraag wat de deelne-
mende organisaties als belangrijkste 
middel zien om het gestelde duur-
zame einddoel te realiseren. 

Een kwart denkt meer geld (lees: 
investeringskapitaal) nodig te hebben. 
27% zou graag wat meer tijd hebben 
en 23% denkt dat een gebrek aan 
kennis weleens een struikelblok kan 
zijn. Over een gebrek aan capaciteiten 
om duurzaam ondernemen de juiste 
plek te geven in de organisatie en de 
volle voordelen ervan te benutten, 
maakt opmerkelijk genoeg zich maar 
16% zorgen. 

Een manier om je scherper te positioneren is door 
alle betrokken partijen nauwer te betrekken bij het 
verduurzamen van processen, producten en diensten.



61

HElDER lICHT

Eén van de meest inspire-

rende crowdfunding-projec-

ten op gebied van duurzaam 

ondernemen is WakaWaka. 

Deze impact-gedreven 

sociale onderneming heeft 

slechts één ambitie: het 

verlichten van iedereen 

die nog in duisternis leeft. 

WakaWaka ontwikkelt, 

produceert en verkoopt 

high-tech low-cost lampen 

en opladers op zonne-

energie. Als je in Nederland 

een WakaWaka koopt, gaat 

er ook één naar een gezin in 

het donker. En niet zonder 

succes. De afgelopen jaren 

werd er op vijf verschil-

lende crowdfunding sites 

meer dan een miljoen euro 

opgehaald. Dit resulteerde 

onder andere in 12.000 

WakaWaka’s voor Haïtiaanse 

families zonder elektriciteit 

Marktvraag, stakeholders, middelen en einddoel

en 3.000 WakaWaka’s 

voor ebolahulpverleners 

in West-Afrika. Een mooi 

voorbeeld van de enorme 

impact die een combinatie 

van duurzaam ondernemen 

en ontwikkelingshulp kan 

opleveren.
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Vaker meten is beter weten; daar openden we de 
Nationale Duurzaamheidsmonitor mee. Met die-
zelfde ambitie sluiten we ook weer af. Door het 
onderzoek verder te verbeteren en te verdiepen, 
hebben we opnieuw inzicht willen geven in de 
duurzame stand van zaken in Nederland. Dat maar 
liefst 1001 mensen het onderzoek invulden, geeft 
aan hoe het thema leeft in Nederlandse organisaties. 

Een monitor wordt waardevol als je de resultaten in 
tijd kunt vergelijken. Het betekent dat we het on-
derzoek zullen blijven herhalen. Door steeds terug 
te pakken naar de feiten, kunnen beslissers en be-
leidsmakers zien hoe andere organisaties duurzaam-
heid aanpakken en zich laten inspireren door hun 
voorbeeld. Waar liggen uitdagingen, kansen, wat 
zien we nu nog over het hoofd? Met als uiteindelijk 
doel onze organisaties waarde te laten toevoegen 
aan de omgeving, de mensen en de economie, ze 
duurzaam en dus toekomstbestendig te maken. Een 
prachtige uitdaging waar ook SGS Search elke dag 
mee aan de slag is. En omdat je samen verder komt 
dan alleen, hopen we dat brancheverenigingen en 
bedrijven actief invulling willen geven aan de vol-
gende editie van de duurzaamheidsmonitor! 

teruGKerenD
inziCht in De 
Duurzame feiten

ZElf TEsTEn WAAR uW

oRgAnIsATIE oP DE DuuRZAmE 

lADDER sTAAT?

Nieuwsgierig naar waar uw organisatie 

staat als het gaat om duurzaamheid? 

Op basis van de onderzoeksdata en 

de speciaal ontwikkelde meetmethode 

achter het onderzoek, ontwikkelden 

Motivaction en SGS Search een zelftest. 

Met de test krijgt u snel een eerste inzicht 

in uw positie op de duurzaamheidsladder 

en interessante tips om verder te komen 

op het gebied van verduurzaming. 

Direct aan de slag? Ga naar

www.duurzaamheid-search.nl/zelftest-

nationale-duurzaamheidsmonitor.html



lATEn WE In gEsPREk 
blIjVEn oVER onZE 
DuuRZAmE onTWIkkElIng

Via deze monitor brachten we in kaart hoe het Nederlandse 

bedrijfsleven aankijkt tegen duurzaam ondernemen. Een mooi 

ijkpunt van waaruit organisaties zich verder kunnen ontwik-

kelen. Om elkaar te stimuleren betere resultaten te behalen 

is het belangrijk om in gesprek te blijven. Gelukkig zijn er veel 

inspirerende platforms.  

nieuws, opinies en voorbeelden 

Voor nieuws, opinies, voorbeelden en tips over duurzaam 

ondernemen kijkt u op www.duurzaamheid-search.nl. Hier 

kunt u rechtstreeks met experts en ervaringsdeskundigen 

in gesprek. Zij dragen vanuit hun ervaring graag bij aan de 

duurzame ontwikkeling van uw organisatie. 

Duurzaamheid kan!  

Voor al uw vragen op het gebied van duurzaamheid op Twit-

ter: @Duurzaamheidkan. Positieve oplossingen staan centraal. 

Duurzaam advies op maat?  

Onze adviseurs staan voor u klaar. Voor het maken van een 

afspraak kunt u bellen met 020 – 506 16 16. 

www.duurzaamheid-search.nl

@Duurzaamheidkan

020 – 506 16 16
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