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THEMANUMMER ASBEST:

Hoe verduurzaam ik
mijn organisatie?
over de kracht van
duurzaam veranderen
‘Leiderschap, verleiding, betrokkenheid en succes vormen de kern van een
toekomstbestendige, duurzame organisatie.’ Voor haar vierde boek zocht
Search-directeur Anne-Marie Rakhorst het antwoord op de vraag: hoe
verduurzaam ik mijn organisatie? Onder grote belangstelling nam Bernard
Wientjes op 10 oktober in het sfeervolle DeLaMar Theater het allereerste
exemplaar van De kracht van duurzaam veranderen in ontvangst.

Bernard Wientjes
benadrukt rol bedrijfsleven

Kansen voor Nederland
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eigen praktijk. ‘De organisaties die duurzaam-
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ontwikkeling versnelt. ‘Zeven jaren geleden

de wereld echt verandert. En dit biedt ons

had hier ongetwijfeld een minister gestaan

land ongelofelijk veel kansen. Voor het

om dit boek in ontvangst te nemen, dat lag

bedrijfsleven, voor (semi-)overheids-

toen meer voor de hand dan een werkgevers-

instellingen en voor de politiek’, benadrukt

organisatie’, aldus Wientjes tijdens de boek-

Rakhorst. ‘Alleen al in de periode 2011-2012

presentatie. Hij vertelt vereerd te zijn het

leverde een duurzaam beleid het Britse

boek namens het Nederlandse bedrijfsleven

warenhuis Marks & Spencer 130 miljoen euro

te ontvangen. ‘Heel veel ondernemingen

netto voordeel op. Een praktijkvoorbeeld als

zijn zoekende hoe zij duurzaamheid kunnen

dit laat nog maar een klein stukje zien van de

vormgeven. Dit boek helpt daarbij.’

mogelijkheden. Stel je dan eens voor wat ver-

De auteur herkent deze zoektocht uit haar

over werkelijke risico’s,
communicatie en aansprakelijkheid

duurzaming de BV Nederland kan opleveren.’
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environment inspires....

Vervolg...
Hoe verduurzaam ik mijn organisatie?

Voorbeeldactiviteiten:

Voorbeeldactiviteiten:

• Bepalen van missie, visie, ambities en doelen

• Certiﬁceringen

• In kaart brengen van status-quo (MVO-scan)

• Verbeterd bedrijfsresultaat

Resultaten

• Identiﬁceren van stakeholders en hun belangen

• Businesscase wordt value case
• Positief imago en goodwill

naar duurzame organisatieverandering.

(bijv. prestatieladders, ISO 26000)

Strategie

• Duurzaamheid uitdragen en het

heid van grote en kleine ondernemingen

de
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Onderzoek naar het succes in duurzaam-

Waarom?
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goede voorbeeld geven

laat zien dat er geen standaardrecept is,

• Stakeholders mee laten denken en laten doen

maar dat er wel degelijk een aantal belang-

Middelen

• Faciliteren training en opleiding

Waarmee?

rijke pijlers van succes te benoemen zijn.
Of het nu gaat om een multinational als

o
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• Stimuleren van co-creatie
en innovatie
• Waarderen van ieders talent
• Ambassadeurschap steunen
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et w
ie?

• Opzetten van managementsystemen

met wie?

• Verduurzamen bedrijfsprocessen

en wetenschap en economen over de weg

duurzaamheidsprocessen

Hoe?

ionale bedrijven, visionairs uit overheid

verbetering

Cultuur

• Opzetten energiebesparingsplan

• Vragen om input voor

n:
voo
r en

vertellen leiders van nationale en internat-

Medewerkers

te k
Zach ant

In De kracht van duurzaam veranderen

partners/opdrachtgevers

Harde kant

• Ketensamenwerking met leveranciers/

• Gemotiveerde medewerkers

Hoe?

• Duurzaam inkopen/aanbesteden

Externe stake
hold
ers
Structuur

Wat?

• Mindset richten op duurzaamheid
• Voortdurend belangstelling
opwekken en weten te behouden
• Communiceren over plannen
en vooruitgang
• Inspiratiesessies, workshops
en presentaties

Unilever, een familiebedrijf als Bavaria
of een overheidsinstelling als

• Integraal plan van aanpak

Rijkswaterstaat.

• Standvastige MVO-begroting

‘Duurzaam beleid
leverde M&S
130 miljoen
euro netto
voordeel op.’

vlnr. Susanne Rolaff, Feike Sijbesma, Anne-Marie Rakhorst, Bernard Wientjes, Eva Jinek

per jaar

duurzaam inricht, creëert de meeste

De kracht van duurzaam veranderen;

waarde. Duurzaam veranderen vraagt dus

leiderschap, verleiding, betrokkenheid

Een volledig duurzame organisatie is een

kleine stappen in de goede richting

Model voor verandering

boven alles om samenwerken. ‘In je eentje

en succes verscheen op 10 oktober.

ultiem einddoel. Toch hangt geen enkele

durven zetten om hun doel te bereiken.

Om organisaties te helpen verduurzamen,

ben je sneller, samen kom je verder’, besluit

Het is voor € 29,95 te verkrijgen op

onderneming een bordje op de deur

Eenmaal de eerste stap gezet, kom je

ontwikkelde Search het DO!-model.

Rakhorst dan ook haar toespraak op

www.search-shop.nl.

‘wegens verduurzaming gesloten’. In één

namelijk verder dan je vooraf kunt

Het model hierboven ondersteunt een

keer naar 100% duurzaamheid is ook niet

inschatten.’

gestructureerde en samenhangende

10 oktober.

Samenwerken is belangrijker
dan concurreren

Durf klein te beginnen
DO!-model voor
stapsgewijze verandering

We mogen 5 exemplaren verloten onder

nodig, laten bedrijven en Search-klanten

de lezers van Search in-for-mail! Meedoen?

als bierbrouwer Heineken, aanlegger

Start met waarom

voor en met wie zijn de vraagstukken

Samenwerken blijkt bij deze inspirerende

Voorproefje tijdens
drukbezochte boekpresentatie

Stuur voor 20 december een mailtje met

van digitale netwerken Schuuring en

Die eerste stap is vrijwel altijd de waarom-

waarop organisaties een antwoord

voorbeelden belangrijker dan concurreren.

Tijdens de boekpresentatie kregen de

als onderwerp ‘Boek’ naar:

aannemer Mourik zien. Zij begrijpen als

vraag. Of zoals Ruud Koornstra, CEO van

formuleren. Wat het beste instappunt in

Het levert voor iedereen winst op om in

aanwezigen alvast een voorproefje van

redactie@searchbv.nl. Winnaars krijgen

geen ander dat duurzame organisatie-

Tendris en zelf opstarter van diverse

het model is en welke activiteiten daarbij

alle schakels van de bedrijfsvoering en

het boek. Onder begeleiding van Eva Jinek

per e-mail bericht over hun prijs.

verandering een ontwikkelingsproces is.

duurzame ondernemingen, bij de boek-

horen, is per organisatie verschillend.

het productieproces of de dienstverlening

trakteerden Feike Sijbesma (CEO Royal

samen te werken met klanten, aandeel-

DSM), Ruud Koornstra (CEO Tendris en

Wat succesvolle organisaties, groot én

echt duurzaam te maken, moet je in eerste

Een uitgebreide versie van het

houders, leveranciers en eindgebruikers.

duurzaam ondernemer) en Susanne Rolaff

klein, gemeen hebben? Jeroen Kanselaar,

instantie beseffen waarom je dat doet.

DO!-model is terug te vinden op:

Vanaf de bron, het winnen van grond-

(jong talent en adviseur duurzame ont-

een van de Search-consultants die

Het moet geen bijzaak zijn of bedoeld als

www.dekrachtvanduurzaamveranderen.nl.

stoffen, tot het gebruik door de afnemer.

wikkeling Search) de zaal op hun visie

organisaties begeleiden bij verduurzaming:

marketing. Het gaat echt om het voort-

Wie dit het best regisseert en het meest

en praktijkvoorbeelden.

‘Je ziet dat deze organisaties steeds relatief

bestaan van deze aardbol en de toekomst.’

aanpak. Waarom, wat, hoe, waarmee en

presentatie bevestigt: ‘Om een organisatie

Aan de slag?
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Kijk voor een uitgebreid verslag van

Search hielp de afgelopen jaren heel wat organisaties te verduurzamen.

het feestelijke evenement op:

Nieuwsgierig naar hun verhalen? Op www.searchbv.nl/referenties

www.dekrachtvanduurzaamveranderen.nl

vindt u cases en interviews.
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Woonconsulenten Talis
leren asbest herkennen
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herkennen van asbest, maar vooral om de

iets gebeurt. Het gaat dan niet om het

vrijkomen van een huurwoning is een

handelen als er tijdens werkzaamheden

een gezonde werkomgeving te bieden. Het

het vooral belangrijk om te weten hoe te

een asbestveilige woning en medewerkers

projectleiders aan de beurt. ‘Voor hen is

(voorheen Aedes-protocol) om huurders

woonconsulenten alleen. Hierna zijn de

Talis volgt het Handboek Asbest

De woningcorporatie laat het niet bij de

Wie is er nu aan de beurt?

Asbestkennis bij
woningmutatie

Jeroen van Someren.

herkennen.

later een opfriscursus te volgen’, aldus

consulenten de training Asbest

kennis bij te houden. Bijvoorbeeld door

Op zijn initiatief volgden 12 woon-

‘De consulenten hebben behoefte deze

onderhoudsplan als bij de woonwissels.

de wens vaker bijgeschoold te worden.

het onderwerp. Zowel in het meerjaren

dagelijkse praktijk wordt duidelijk uit

corporatie bijzondere aandacht voor

Dat de training relevant is voor hun

projectleider Vastgoed bij de woning-

positief over hun docente, Gwendolyn.’

asbest. Jeroen van Someren heeft als

hij zich. ‘Naast de inhoud waren ze erg

gebouwd en bevat daarom mogelijk

reageerden erg enthousiast’, herinnert

verhuur. Een deel daarvan is voor 1994

Search Opleidingen. ‘De consulenten

bovengemiddeld aantal woningen in de

In juni volgde de groep de training bij

woningen heeft Talis Woondiensten een

Training vraagt om vervolg

Met een portefeuille van 14.000

Concept & realisatie
david-raakt.nl
Redactie
Search, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)
(0413) 29 29 82
redactie@searchbv.nl
www.searchbv.nl

natuurlijk moment om een pand te

Hun wacht een duurzame toekomst.’

wet- en regelgeving waar zij rekening mee

op de steun van alle belanghebbenden.

veranderen. En de bijbehorende succesvolle

bekijken. Een woonconsulent bezoekt dan

geboeid publiek zijn visie op duurzaam

moeten houden.’ En zo spreidt de kennis

dit begrijpen, kunnen uiteindelijk rekenen

samen met een asbestinventariseerder

presenteerde hij voor een aanhoudend

Overname van artikelen
of gedeelten daarvan is
alleen toegestaan met
bronvermelding.

over asbest zich als een olievlek uit binnen

hun uren die ze op aarde leven. Partijen die

het huis. ‘Onze woonconsulenten hebben

voorwoord voor het boek: op 10 oktober

de organisatie.

dan de reguliere producten.
stoppen hun leven in het bedrijf, letterlijk

geen technische achtergrond, maar

Geen afgeleide doelstelling van Profit, waar

noemt hij later in zijn verhaal: ‘Werknemers

veranderen. Niet alleen schreef hij het

In-for-mail is een
nieuws- en informatieblad
en verschijnt 2x per jaar.

moeten wel met de inventariseerder en
de huurder kunnen communiceren’, legt
Van Someren uit. ‘Zo kunnen we snel

wil zeggen dat ze duidelijk duurzamer zijn

van Royal DSM, in De kracht van duurzaam

	

schakelen als het nodig is om te saneren.

van alle DSM-producten ECOplus zijn, dat

doelen op zich zijn voor het bedrijfsleven.

legt Sijbesma uit. Een voorbeeld van People

Een dag leegstand betekent een dag geen

Vertel het ons via

leven. Dat betekent dat People en Planet
kansen’, onderstreept Feike Sijbesma, CEO

Colofon


asbestfeit

Ruim 8 op de 10 (85%)
deelnemende woningcorporaties
heeft speciaal opgeleide medewerkers
om asbest te herkennen.

inkomsten voor deze woning.’

Search in-for-mail?

Met succes: in 2015 moet meer dan 50%
businessdriver en creëert hier waarde mee.
DSM omarmt duurzaamheid inmiddels als
je een beetje netjes voor moet zorgen’,

4
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www.searchbv.nl/uw-mening.
Wat vindt u van deze

‘Economie is een middel om gelukkig te
Sciences en Materials Sciences concern.
businesscase van het internationale Life
‘Nooit eerder zag ik zoveel ondernemings-

‘Economie is een middel,
geen doel’
Feike Sijbesma (DSM) over de
duurzame businesscase van DSM

Bron: Nationale AsbestEnquête 2012

Kijk voor meer informatie over

Meer informatie over Search?
	Kijk op www.searchbv.nl.

asbesttrainingen op:
www.searchopleidingen.nl.

Wat vindt u van deze
Search in-for-mail?
Vertel het ons via
www.searchbv.nl/uw-mening.

De thema’s van Search
Duurzaamheid
Asbest
	Gebouwen
Energie
Bodem
Veiligheid
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Hoe verduurzaam ik
mijn organisatie?
over de kracht van
duurzaam veranderen
‘Leiderschap, verleiding, betrokkenheid en succes vormen de kern van een
toekomstbestendige, duurzame organisatie.’ Voor haar vierde boek zocht
Search-directeur Anne-Marie Rakhorst het antwoord op de vraag: hoe
verduurzaam ik mijn organisatie? Onder grote belangstelling nam Bernard
Wientjes op 10 oktober in het sfeervolle DeLaMar Theater het allereerste
exemplaar van De kracht van duurzaam veranderen in ontvangst.

over werkelijke risico’s,
communicatie en aansprakelijkheid

mogelijkheden. Stel je dan eens voor wat ver-

vormgeven. Dit boek helpt daarbij.’

dit laat nog maar een klein stukje zien van de

zijn zoekende hoe zij duurzaamheid kunnen

netto voordeel op. Een praktijkvoorbeeld als

te ontvangen. ‘Heel veel ondernemingen

warenhuis Marks & Spencer 130 miljoen euro

boek namens het Nederlandse bedrijfsleven

leverde een duurzaam beleid het Britse

presentatie. Hij vertelt vereerd te zijn het

Rakhorst. ‘Alleen al in de periode 2011-2012

organisatie’, aldus Wientjes tijdens de boek-

instellingen en voor de politiek’, benadrukt

toen meer voor de hand dan een werkgevers-

bedrijfsleven, voor (semi-)overheids-

om dit boek in ontvangst te nemen, dat lag

land ongelofelijk veel kansen. Voor het

had hier ongetwijfeld een minister gestaan

de wereld echt verandert. En dit biedt ons

ontwikkeling versnelt. ‘Zeven jaren geleden

heid goed willen organiseren, begrijpen dat

bedrijfsleven de noodzakelijke duurzame

eigen praktijk. ‘De organisaties die duurzaam-

De voorzitter van VNO-NCW ziet dat juist het

De auteur herkent deze zoektocht uit haar

Bernard Wientjes
benadrukt rol bedrijfsleven

Kansen voor Nederland

duurzaming de BV Nederland kan opleveren.’
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Recordopkomst
Nationale AsbestFeitenCongres

Feit: de risico’s van asbest
voor vastgoedeigenaren gaan
verder dan gezondheid

Van der Kamp uit. ‘Dat geldt ook indien

In totaal 650 professionals uit de asbest-

de eigenaar het toen “hoorde” te weten.

keten vonden op 4 oktober hun weg naar

Wanneer daar sprake van is, dat is nog niet

het jaarlijkse AsbestFeitenCongres.

De gezondheidsrisico’s van asbest hebben

goed uitgekristalliseerd in de rechtspraak.’

De behoefte aan feitelijke informatie,

de volledige aandacht in de publieke

nieuwe kennis en netwerken bleek

die voor bijvoorbeeld vastgoedeigenaren

Feit: communicatie over de
feiten gaat over het wat, niet
over het hoe

en aannemers in de dagelijkse praktijk

Dat de aanwezigheid van asbest impact

minstens zo belangrijk zijn om te beheer-

heeft op zoveel verschillende zaken,

‘U staat zelf aan het roer van een succes-

sen. Denk aan de impact van een asbest-

maakt open en helder communiceren tot

volle asbestketen’, vatte Roel Gans,

vondst op de planning van een renovatie

een prioriteit. Consistent, getoetst aan

directeur Gezond & Veilig Werken van het

of de aansprakelijkheid bij verkoop en

de wettelijke normen en gebaseerd op

Ministerie SZW, treffend samen. In de

verhuur.

de feiten. Een hele uitdaging voor de

andere presentaties kwamen de ontwikke-

opdrachtgever, merkt ook Michel Baars,

lingen vanuit de opdrachtgevers, opsporing

bedrijfsdirecteur van Search Ingenieurs-

en vervolging, wet- en regelgeving en

bureau: ‘Opdrachtgevers gaan vaak af

kwaliteitsbewaking uitgebreid aan bod.

op de operationele en gedetailleerde

De aanwezigen vernamen diezelfde

adviezen die zij van betrokken keten-

middag ook als eersten de resultaten van

partners krijgen. Verschillende partijen

de Nationale AsbestEnquête.

opinie. Toch zijn er een aantal risico’s
waar we relatief weinig over horen, maar

Nieuws,
achtergronden,
discussie
www.asbest-search.nl

ongekend groot. In de Jaarbeurs in Utrecht
hoorden zij van toonaangevende sprekers
de laatste feiten op asbestgebied.

met elk een eigen specialiteit en mening.
Dat maakt het vaak lastig om een

Nieuwsgierig naar de dag?

duidelijke lijn vast te houden. Als je

Bekijk dan het (film)verslag op:

goed wilt communiceren is het van belang

www.asbestfeitencongres.nl

Zo vertegenwoordigt advocatenkantoor

om overzicht te hebben over het gehele

of scan de QR-code onderaan de pagina.

Boekel De Nerée regelmatig gebouw-

proces. Het gaat dus om de strategie en

eigenaren als het gaat om juridische

veel minder over de operatie, de detail-

aansprakelijkheid. Sonja van der Kamp,

informatie. ’

partner bij het kantoor, constateerde
tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres

Een voorbeeld? Een inventarisatiebureau

intern en extern informatie te kunnen

in 2011 al een toename van het aantal

kan uitleggen dat ze een x-aantal kleef-

delen. ‘Als een vastgoedeigenaar die

asbestzaken. ‘De wet geeft als hoofdregel

en luchtmonsters moet nemen volgens

vertaalslag kan (laten) maken, dan kom

dat een verhuurder die bij het aangaan van

de NEN 2991. Waar het eigenlijk om gaat

je verder. Communicatie over de feiten

de huurovereenkomst al wist dat er asbest

is dat de risicobeoor-deling die je doet

gaat over wat je doet, niet om hoe je

in het object aanwezig was, aansprakelijk

gedegen is. Dat is de feitelijke informatie

dat precies doet’, besluit Baars.

is voor de schade van de huurder’, legt

die een opdrachtgever nodig heeft om

Zet donderdag 19
september 2013 alvast
in uw agenda voor de
volgende editie!

In de publicatie ‘wat zijn uw werkelijke risico’s’ meer over juridische
aansprakelijkheid en asbest. Opvraagbaar via hans.de.jong@searchbv.nl.

Vanaf eind november op het kennisplatform asbest:
Een interviewserie met gemeenten, woningcorporaties en saneerders
over asbest. Centraal staan de vragen uit de Nationale AsbestEnquête.
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	Gebouwen
Energie
Bodem
Veiligheid

‘Economie is een middel,
geen doel’
Feike Sijbesma (DSM) over de
duurzame businesscase van DSM
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Bron: Nationale AsbestEnquête 2012
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Een dag leegstand betekent een dag geen

legt Sijbesma uit. Een voorbeeld van People

schakelen als het nodig is om te saneren.

noemt hij later in zijn verhaal: ‘Werknemers

Van Someren uit. ‘Zo kunnen we snel

kansen’, onderstreept Feike Sijbesma, CEO
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de huurder kunnen communiceren’, legt

van Royal DSM, in De kracht van duurzaam

de organisatie.

moeten wel met de inventariseerder en

stoppen hun leven in het bedrijf, letterlijk

over asbest zich als een olievlek uit binnen

geen technische achtergrond, maar

hun uren die ze op aarde leven. Partijen die

moeten houden.’ En zo spreidt de kennis

het huis. ‘Onze woonconsulenten hebben

veranderen. Niet alleen schreef hij het

wet- en regelgeving waar zij rekening mee

samen met een asbestinventariseerder

voorwoord voor het boek: op 10 oktober

herkennen van asbest, maar vooral om de

bekijken. Een woonconsulent bezoekt dan

dit begrijpen, kunnen uiteindelijk rekenen

iets gebeurt. Het gaat dan niet om het

natuurlijk moment om een pand te

op de steun van alle belanghebbenden.

handelen als er tijdens werkzaamheden

vrijkomen van een huurwoning is een

presenteerde hij voor een aanhoudend

het vooral belangrijk om te weten hoe te

een gezonde werkomgeving te bieden. Het

geboeid publiek zijn visie op duurzaam

projectleiders aan de beurt. ‘Voor hen is

een asbestveilige woning en medewerkers

Hun wacht een duurzame toekomst.’

woonconsulenten alleen. Hierna zijn de

(voorheen Aedes-protocol) om huurders

De woningcorporatie laat het niet bij de

veranderen. En de bijbehorende succesvolle

Talis volgt het Handboek Asbest
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