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Voorwoord
De (recente) geschiedenis heeft ons geleerd dat het leven niet altijd over rozen gaat.
Perioden van voorspoed en welzijn wisselen af met crises en rampen. De mens heeft
vanuit een natuurlijke overlevingsdrang het vermogen om deze fasen van tegenspoed
te pareren en te bouwen aan een betere toekomst.
Ongeluk genereert het besef van geluk en leert de mens om dit geluk zo mogelijk nog
meer te waarderen. Het brein van de mens stelt de mens bovendien in staat om van
crises te leren en daar vervolgens in toekomstige situaties met nieuwe technologieën
beter voorbereid op te anticiperen. Om te leren van de lessen uit het verleden en deze
ook over te dragen aan toekomstige generaties, is het belangrijk om gemeenschappelijk
te investeren in kennis, te bouwen aan een duurzame samenleving en duurzaamheid
hierin systematisch te borgen.
De geschiedenis van de mensheid laat zien dat de mens vaak heeft geworsteld met
de potentie van de natuur. Reeds in primitieve culturen in het paleolithicum is er
al sprake van een onbalans tussen het gedrag van de mens en de draagkracht van
het natuurlijk leefmilieu. Overbejaging door jagers leidt zo’n 11.000 jaar geleden in
Amerika en Australië tot een massale reductie van naar schatting 90% van de soorten
rijkdom in de megafauna. Vervolgens vallen de zelfde jagers ten prooi aan voedselschaarste door hun eigen overbejaging.
Ook in latere tijden blijken er waardevolle lessen te trekken uit het gedrag van de mens.
Omstreeks 900 na Christus leven er op het Noord-Amerikaanse continent Anasazi
Indianen. Vanwege de massale houtkap is er sprake van ontbossing in hun leefgebied,
met als gevolg dat ook deze beschaving na 300 jaar implodeert.
Is de mensheid in de geschiedenis dan uitsluitend in negatieve zin geconfronteerd
met de rekening van haar eigen onvermogen om gebalanceerd om te gaan met de
potentie van het natuurlijk ecosysteem? Gelukkig is dat niet het geval. Er zijn ook
voorbeelden waaruit blijkt dat door toedoen van menselijk handelen bijvoorbeeld
de waarde van een ecosysteem is toegenomen. De landbouwculturen in het midden
van de negentiende eeuw leiden bijvoorbeeld in Nederland tot een toename van de
biodiversiteit vergeleken met de soortenrijkdom in de oorspronkelijke natuurlandschappen in een vroegere fase van de evolutie.
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In de moderne samenleving overheerst lange tijd het paradigma dat de aarde en
al haar natuurlijke bronnen onuitputtelijk zijn om de mensheid ongelimiteerd te
kunnen voorzien in al haar menselijke behoeften. Op het moment dat deze
natuurlijkebronnen uitgeput raken, is de mens immers in staat om op zoek te gaan
naar alternatieve bronnen of voor deze bronnen zelf een substituut te creëren. Maar
is een ongelimiteerd vertrouwen in deze vindingrijkheid en maakbaarheid reëel, of
zijn er ook grenzen aan de bronnen in de natuur, de vermogens van de mens en de
potentie van deze vormen van maakbaarheid?
Is het hoe dan ook nodig om de aardse bronnen uit te putten, of zijn er ook mogelijk
heden om deze bronnen anders te gebruiken, aan te sturen op een natuurlijke
balans en te kiezen voor duurzame vormen van ‘oogsten’, in plaats van uitputten of
vernietigen?
In de twintigste eeuw hebben verschillende stromingen en organisaties zoals
de antroposofische beweging, de Club van Rome, het Wereld Natuur Fonds en
conservatieve voorvechters die pleiten voor een organische samenleving en goed
rentmeesterschap, zich ingespannen om de aarde te beschermen, de natuur te
conserveren en de mens aan te sporen om meer in harmonie met de natuur te leven.
In het afgelopen decennium is er bovendien sprake van een sterk toegenomen
waardering voor de interdisciplinaire wetenschap van de biomimicry, het leren en
simuleren van patronen en verbanden uit de natuur en de biofilie, de liefde voor het
leven en de levende systemen.
Inzichten uit de biomimicry en biofilie laten zien dat de natuur de mensheid meer kan
bieden dan in het verleden tot voor mogelijk werd gehouden. De natuur biedt, mits
goed geobserveerd en duurzaam benut, een onuitputtelijke bron voor inspiratie en
voldoende regeneratieve ‘bouwstenen’ voor toekomstige waardecreatie.
Hiermee is het voor de mensheid mogelijk om ook in sociaal- economische zin ‘meerwaarde’ te creëren met de natuur, zonder dat natuurlijke bronnen worden uitgeput
of vernietigd. Deze verandering vraagt wel om een andere economische orde: de
transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Voorwoord

3

In een circulaire economie is het de ambitie om de mensheid systematisch op
een duurzame en economisch verantwoorde manier te voorzien in alle sociale en
materiële behoeften, waarbij sprake is van harmonie met de draagkracht van het
natuurlijk ecosysteem van de aarde.
De transitie begint met onderzoek en het vergaren van kennis. Deze kennis kan
vervolgens bijdragen aan de ontwikkeling van innovatie en een wijziging van het
gedrag van burgers en organisaties. De transitie naar een circulaire economie kunnen
wij alleen gemeenschappelijk – in co-creatie – vormgeven en uiteindelijk realiseren.
Het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen vervult hierin een voortrekkersrol!
Graag wil ik alle studenten, opdrachtgevers en partners die in de afgelopen periode,
onder bijzondere omstandigheden, gezamenlijk een bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van deze publicatie, danken voor de prettige en constructieve samenwerking.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle collega’s van het Centrum Meervoudige
Waardecreatie voor de wijze waarop wij samen hebben gebouwd aan een duurzame
toekomst van ons centrum en invulling hebben gegeven aan onze missie: de ondersteuning van organisaties in ecosystemen op weg naar toekomstbestendigheid.
Onze weg is nog lang en de ambitie is groot, maar met het juiste commitment, een
duidelijke thematische focus, een deugdelijke systematische borging en een duur
zame samenwerking met onze partners in de triple helix, is het mogelijk om in
interdisciplinair verband samen met studenten concrete stappen te zetten en te
bouwen aan een duurzame samenleving. Laat deze publicatie hiertoe bijdragen als
een nieuwe bron van inspiratie!

Frank Croes

Wageningen, december 2020
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Inleiding
Jolanda Berntsen-Wiltink – directeur Academie Financieel Economisch Management

HAN
Geheel in lijn met een inmiddels breed gewaardeerde traditie is er aan het einde van
elk semester van de minor Circulaire Economie een editie van het congres Circulaire
Oogst. Dit congres is sinds de aftrap van deze minor aan de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen (HAN) het summum van een leerzame periode voor studenten, opdrachtgevers en collega’s.
Na zeven geslaagde edities met verschillende thema’s en een groeiende stroom aan
belangstellenden, is er in deze achtste editie gekozen voor het thema: ‘Duurzaam bouwen
en borgen in een ecosysteem’.
Dat bouwen heeft in deze editie door de coronamaatregelen helaas niet in de gangbare
vorm plaatsgevonden. Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften van de overheid is er
deze keer gekozen voor een duurzaam alternatief in de vorm van de publicatie van een
(e-)boek. Dit boek is tot stand gekomen in co-creatie met studenten, begeleiders, opdrachtgevers en collega’s van het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN.
Als onderdeel van een publiek bekostigde kennisinstelling voor toegepast onderzoek, stelt
het CMW zich op het standpunt dat er een morele verplichting is om transparantie te
betrachten in al haar activiteiten en de samenleving deelgenoot te maken van de ‘oogst’
van alle inspanningen op het gebied van onderwijs en onderzoek op het brede aandachtsveld van de circulaire economie. Daarmee levert het centrum samen met studenten
aantoonbaar een bijdrage aan een maatschappelijke transitie en het programma van de
rijksoverheid ‘Nederland circulair in 2050’.
Sinds de start van de minor Circulaire Economie in 2016 is de vraag van opdracht
gevers in het werkveld leidend bij de invulling en ontwikkeling van het onderwijs- en
onderzoeksprogramma. De studenten volgen verschillende bacheloropleidingen in het
economische en technische domein, komen van binnen en buiten de HAN en ervaren
de samenwerking in multidisciplinaire duo’s bij het vinden van antwoorden op actuele
innovatievraagstukken van opdrachtgevers als bijzonder waardevol.
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Het aantal studenten is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en de invulling
van het programma is verder geprofessionaliseerd. De goede ervaringen met dit
programma zijn meegenomen bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma
van de master Circulaire Economie en de formatie van het CMW als expertisecentrum.
Vanuit de missie van het CMW is er de ambitie om met toegepast onderzoek in cocreatie bij te dragen aan toekomstbestendigheid van (ketens van) organisaties en
ecosystemen. Om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren, heeft het CMW zich
laten inspireren door het internationale gedachtegoed van ‘integrated thinking’ en
‘meervoudige waardecreatie’.
Bij meervoudige waardecreatie laat een organisatie zich in haar strategie niet
uitsluitend leiden door financiële doelstellingen, maar stuurt de organisatie ook op
andere indicatoren zoals sociale, ecologische en maatschappelijke waarden.
Hierbij is in de uitvoering van de onderzoeksagenda van het CMW de vertaalslag
gemaakt naar de volgende themagebieden:
• duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving;
• meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie;
• integrated thinking, control & reporting.
De focus op deze thema’s maakt het mogelijk om binnen de drie themagebieden te
komen tot een zekere massa, waarmee het centrum haar ambitie als expertisecentrum
ook daadwerkelijk kan waarmaken.
Het expertisecentrum functioneert in de praktijk als een interdisciplinaire netwerkorganisatie en onderhoudt een duurzame relatie met een groeiende groep opdrachtgevers. Daarnaast wordt er in de verschillende projecten structureel samengewerkt
met de verschillende lectoraten van de HAN, andere kennisinstellingen waaronder de
WUR, de technische universiteiten, de RU, maar ook de regionale ROC ’s en belangrijke
incubators in de markt.
Deze incubators, waaronder de Brightlands Campus in Villa Flora in Venlo, De Steck
in Doetinchem en de community van Barneveld Tomorrow in Barneveld fungeren
als belangrijke netwerkpartners in de regio. Ze zijn tevens een belangrijke bron voor
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formele en informele contacten en bieden studenten de faciliteiten om op locatie te
werken aan de verschillende onderzoeksvragen.
Het CMW fungeert in deze samenwerking als kennispartner en is onder meer
verantwoordelijk voor de verwerving en definiëring van de opdrachten voor de
minor Circulaire Economie, de master Circulaire Economie, de Talent Academy, het
aanhaken op en acquireren van subsidies in de verschillende subsidieprogramma’s, de
bewaking van de budgetten, de communicatie en de inzet van docent-onderzoekers
op de verschillende onderzoekprojecten.
Op dit moment wordt er vanuit het centrum samen met studenten van de minor en
de master Circulaire Economie gewerkt aan meer dan 90 vraagstukken in de samenleving. Deze vraagstukken hebben betrekking op het brede spectrum van duurzaamheid en gaan onder meer over technologische innovatie voor duurzame transitie,
reststroomverwerking, inclusie, regionale gebiedsontwikkeling, de eiwittransitie,
biobased economy, ketenregie en nieuwe business- en verdienmodellen.
De bevindingen uit deze onderzoeken worden met het oog op een bredere analyse en
de mogelijkheden voor valorisatie gerapporteerd aan de themaregisseurs van de drie
themagebieden in het centrum. Daarmee zijn de resultaten van het onderzoek niet
uitsluitend van waarde op individueel niveau, maar dragen deze projecten ook bij aan
de ontwikkeling van kennis op een geaggregeerd niveau in de onderzoeksagenda van
de drie themaregisseurs. Ook levert het centrum experts voor transitievraagstukken
bij organisaties in de markt en verzorgt het centrum cursussen, trainingen en workshops. Daarnaast publiceert het centrum over de behaalde onderzoeksresultaten in
verschillende media.
Met deze publicatie geeft het CMW een podium aan studenten en hun opdrachtgevers.
De studenten hebben ervoor gekozen om de weg te bewandelen naar het onbekende
en samen met de opdrachtgevers op zoek te gaan naar de aanknopingspunten
voor duurzame innovatie en transitie in de toekomst. Dit vereist moed, creativiteit
en verbindingskracht; eigenschappen die hard nodig zijn om ook voor komende
generaties een mooie en leefbare samenleving te behouden. En het zijn eigenschappen
die er straks toe doen voor onze leiders van de toekomst. De opdrachtgevers investeren
tijd en moeite in de studenten en stellen hun organisaties ‘open’ voor onderzoek
en co-creatie op weg naar duurzame innovatie.
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Met de publicatie van de resultaten van het onderzoek benutten studenten de unieke
kans om zich onderscheidend te profileren op de toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast
draagt de presentatie van concrete bevindingen in verschillende duurzaamheidsvraagstukken bij aan een verdere kennisontwikkeling in Nederland. De presentatie
van deze voorbeelden dient dan ook als bron van inspiratie voor andere organisaties.
Juist nu is het belangrijk om goed uit de coronacrisis te komen. De economie krijgt
rake klappen en de werkeloosheid zal naar verwachting fors toenemen. Er is geen
tijd om bij de pakken neer te zitten maar anticyclisch te investeren in een duurzaam
herstel. Het is tijd voor een strategische heroriëntatie en daar waar het mogelijk is, aan
te haken op de nieuwste inzichten voor de ontwikkeling van een duurzame bedrijfsstrategie gebaseerd op meervoudige waardecreatie.
Als sturingsinstrument voor een effectieve, integrale strategie van meervoudige
waardecreatie kan een organisatie gebruik maken van een multicapital scorecard.
Deze multicapital scorecard is als instrument toepasbaar op verschillende schaalniveaus voor (ketens van) organisaties maar ook in ecosystemen in de gebouwde
omgeving, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen. In de uitwerking van de verschillen
de cases laten de studenten zien hoe een multicapital scorecard in de praktijk is
geoperationaliseerd.
In deze publicatie is zowel vanuit een moreel als praktisch perspectief gekeken naar
de aanknopingspunten voor een duurzame transitie.
Na een eerste hoofdstuk over de manier waarop de mens het ecosysteem lange tijd
heeft gezien als een ongelimiteerde en onuitputtelijke bron voor waardecreatie,
volgen in het tweede hoofdstuk aanknopingspunten voor een verduurzaming van
het beleid. Via concrete voorbeelden staat weergegeven op welke wijze een strategie
van meervoudige waardecreatie kan bijdragen aan een evenwichtige groei van een
organisatie en daarmee kan zorgen voor continuïteit in de toekomst.
Het derde hoofdstuk geeft vanuit een ethisch perspectief een praktische indruk van
de wijze waarop de mens zich als onderdeel van een systeem bij het handelen in dit
systeem ook kritische vragen kan stellen en zelfs de morele verantwoordelijkheid
heeft om dit in het geval van innovatie te doen.

Inleiding
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In de daaropvolgende hoofdstukken volgen de drie overkoepelende thema’s van de
onderzoeksagenda van het CMW, waarbij de resultaten van de verschillende
onderzoeksprojecten van de studenten voor de diverse opdrachtgevers per thema zijn
geclusterd en een beeld wordt geschetst van de manier waarop deze organisaties
invulling geven aan concrete stappen richting een duurzame transitie.
In het slotakkoord van deze publicatie schetst Janet Steenhuis aan de hand van een
interview met het management van het CMW een beeld van de ambities van het
centrum en de mogelijkheden voor een verdere groei en ontwikkeling in de toekomst.

Inleiding
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Hoofdstuk 1. Het ecosysteem als
onuitputtelijke bron voor waardecreatie
Frank Croes – programmamanager Circulaire Economie
1.1 Een samenleving in ontwikkeling
In de twintigste eeuw is er op mondiaal niveau sprake van een sterke economische
ontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft zich ook in Nederland gemanifesteerd en onder
meer geleid tot een sterke groei van de waarde van de productie van goederen, diensten
en de omvang van de internationale handel

(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/

nl/dataset/84105NED/table?ts=1603446367240).
Het gevolg van deze ontwikkeling is tevens een sterke toename van de welvaart, die zich
heeft geuit in een aanzienlijke groei van het Bruto Nationaal Product (BNP). De toename
van de welvaart heeft bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van sociale systemen, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. De ontwikkelingen in
Nederland staan niet op zich, maar manifesteren zich in een vergelijkbare mate ook in
andere Westerse economieën.
Het positieve beeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van deze Westerse
economieën staat in een schril contrast met dat van andere regio’s in de wereld.
De contrasten worden duidelijk in afbeelding 1.1, waarin is weergegeven hoe het BNP
per capita zich in verschillende regio’s over de periode 1870 tot 2016 heeft ontwikkeld.
GDP per capita, 1870 to 2016

GDP per capita adjusted for price changes over time (inﬂation) and price differences
between countries - it is measured in international-$ in 2011 prices
Western Offshoots
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Note: These series are adjusted for price differences between countries using multiple benchmark years, and are therefore
suitable for cross-country comparisons of income levels at different points in time.

Afbeelding 1.1. Ontwikkeling GDP 1870—2016 per capita voor verschillende regio’s in de wereld
(bron: www.ourworldindata.org).
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De sterke welvaartsgroei in het Westen heeft een aanjagend effect gehad op de
vraag naar grondstoffen. Deze grondstoffen zijn in belangrijke mate afkomstig uit de
(www.OECD.org/trade-in-raw-materials).

economisch minder ontwikkelde regio’s

Ondanks de toegenomen vraag naar grondstoffen en de hiermee samenhangende
ontwikkeling van de internationale handel, zijn het toch vooral de ‘Westerse’ regio’s
geweest die hiervan in economisch opzicht hebben weten te profiteren.
De groei van de economie en de stijging van de welvaart in het Westen heeft ook
een belangrijke impuls gegeven aan de productie en vraag naar consumptiegoederen en de omvang van de consumentenbestedingen. In alle Westerse
landen is er op dit moment op macroniveau dan ook sprake van ‘overconsumptie’
(www.footprintnetwork.org).
Overconsumptie treedt op als consumenten in een land per jaar meer consumeren
dan dat de aarde op een natuurlijke wijze over dezelfde periode kan aanmaken. De
impact van deze overconsumptie op de draagkracht van de aarde als ecosysteem
wordt zichtbaar door te kijken naar de datum van ‘earth overshoot day’. In de af
gelopen decennia is deze datum jaarlijks steeds eerder bereikt, al blijkt uit de laatste
ramingen van de Global Footprint Network dat onder invloed van COVID 19 een kleine
(www.overshootday.org).

verbetering zichtbaar is

Country Overschoot Days 2019

When would Earth Overschoot Day land if the world’s population lived like...

Dec 14 Ecuador Dec 18 Indonesia
Dec 7 Iraq
Dec 5 Nicaragua
Dec 1 Cuba
Nov 25 Egypt
Nov 13 Guatemala
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Nov 6 Uruguay

NO

FE

V

B

Oct 30 Ghana

Feb 11 Qatar
Feb 16 Luxembourg

JAN

OCT
A

JULY

Jul 31 Brazil
Jul 24 Ukraine, Paraguay
Jul 12 Romania
Jul 8 South Africa
Jul 6 Iran, Bolivia

E
JUN

Aug 28 Thailand
Aug 23 Venezuela
Aug 17 Mexico
Aug 10 Costa Rica

M
A

Sep 5 Algaria, Djibouti

G
U

SEP

APR

Sep 23 Peru
Sep 22 Panama
Sep 17 Gabon

2019

Y

Oct 8 Viet Nam

Mar 8 United Arab Emirates
Mar 11 Kuwait

R
MA

Oct 18 Colombia
Oct 17 El Salvador

Mar 15 United States of America
Mar 18 Canada
Mar 29 Denmark
Mar 31 Australia
Apr 3 Sweden
Apr 6 Finland, Belgium, Saudi Arabia
Apr 10 Republic of Korea
Apr 12 Singapore
Apr 18 Norway
Apr 26 Russia
Apr 27 Slovia, Ireland
May 3 Israel, Germany
May 4 Netherlands
May 6 New Zealand
May 9 Switzerland
May 13 Japan
May 14 France
May 15 Italy

Jun 26
Argentina

May 17 United Kingdom
May 19 Chile
May 20 Greece
May 26 Portugal
Jun 9
May 28 Spain
Bahamas
Jun 12 Montenegro
Jun 14 China

Afbeelding 1.2. Earth overshoot day voor de verschillende landen in de wereld.
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Bovendien trekken veel economische activiteiten een zware wissel op de draagkracht
van natuurlijke ecosystemen. Een natuurlijk ecosysteem kan worden gedefinieerd als
het samenstel van abiotische elementen en biotische organismen die elkaar op een
natuurlijke manier in een bepaald gebied cyclisch in evenwicht houden.
Binnen deze economische activiteiten vereisen de winning en het transport van
grondstoffen alsmede de vervaardiging en de distributie van goederen veel ruimte,
water en energie en wordt er voor deze energiebehoefte nog vaak gebruik gemaakt
van fossiele bronnen. Deze bronnen zijn niet onuitputtelijk en het gebruik van fossiele
energie draagt in veel gevallen ook nog bij aan een toename van de hoeveelheid CO2
in de atmosfeer.
Als de ontwikkeling van de welvaart zich in het huidige lineaire patroon blijft doorzetten, de vraag naar grondstoffen blijft stijgen en de omvang van de wereldbevolking
volgens prognoses van de Verenigde Naties zal toenemen tot circa negen miljard
mensen in 2050, voorzien veel wetenschappers grote problemen.
Deze problemen hebben enerzijds te maken met een toenemende kloof tussen arm
(www.un.org). Anderzijds zijn

en rijk en een ongelijke verdeling van de welvaart

er zorgen over de impact van deze vorm van groei op de draagkracht van het ecosysteem en de consequenties voor het klimaat (IPCC,2015). Bovendien zijn ook vanuit
een economisch perspectief vragen te stellen bij de toekomstige beschikbaarheid
en verkrijgbaarheid van (minerale) grond- en hulpstoffen en de toekomstige ont
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/global-

wikkeling van het prijsniveau.

material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page24
Gt

OECD

80

BRIICS

Rest of the world

X 1.4
60

X 1.9

X 2.5

X 2.4

40

X 1.5

X 2.7

X 0.9

X 3.5

X 1.5

20

X 1.5
X 1.5

X 2.2
0
2017

2040
Biomass

2060
Fossil fuels

2017
Metals

2040

2060

2017

2040

2060

Non-metallic minerals

Afbeelding 1.3. Overzicht verwachte groei materiaalgebruik voor de verschillende economische
clusters in de wereld
(Bron: www.oecd.org).
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Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen hebben de Verenigde Naties zich
beleidsmatig gebogen over de wijze waarop er op mondiaal niveau actie kan worden
ondernomen om te komen tot een structurele verandering van de inrichting van de
samenleving en de wijze waarop sociale, economische en ecologische vraagstukken
in de toekomst kunnen worden opgelost.
Hiertoe zijn er zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Deze
doelstellingen gelden als richtlijn voor de invulling van toekomstig duurzaamheids
beleid voor overheden, niet gouvernementele organisaties (NGO’s) en het bedrijfs
leven.

(https://un.org/sustainable-development-goals).
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partnerships
for the goals

10

ECONOMY
Building on the biosphere and society, the
economic goals direct attention towards
industry, innovation and infrastructure;
reduced inequalities; responsible consumption
and production; and decent work and economic
growth that is decoupled from environmental
degradation.

SOCIETY
The goals addressing societal issues, call for
the eraditation of poverty, and the improvement of social justice, peace and good health.
Social development depends upon a protected
biosphere. In addition, the goals on crean
energy, no poverty, zero hunger, peace and
justice, sustainable cities, education, gender
equality and good health are the foundation for
the goals related to the economy.

BIOSPHERE
Protecting the biosphere is an essential
precondition for social justice and
economic development. If we do not
achieve the goals related to clean water
and sanitation, life below water, life on
land, and climat action, the world will fail
to achieve the remaining goals.
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Afbeelding 1.4. De Sustainable Development Goals in relatie tot de aanknopingspunten voor het leveren
van een bijdrage aan de biosfeer (Planet), de mensheid (People) en de economie (Profit).
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Ook de Nederlandse overheid, fondsen voor goede doelen, kennisinstellingen en een
groeiend aantal bedrijven hebben zich inmiddels uitgesproken over het belang om bij
te dragen aan deze doelstellingen.
Voorlopers in het Nederlandse bedrijfsleven waaronder Heijmans, Philips, Schiphol en DSM maken inmiddels expliciet melding van de SDG’s in hun jaarverslag en
geven aan hoe ze hier, vanuit een strategisch perspectief in de bedrijfsvoering,
concreet een bijdrage aan willen leveren. Dit doen ze overigens niet alleen, maar in
co-creatie met andere stakeholders in internationale waardeketens en ecosystemen.
Daarmee nemen deze organisaties een belangrijke regiefunctie in ketens op weg naar
een duurzame transitie.
1.2 De veranderende rol van de Nederlandse overheid
De tijd dat de Nederlandse overheid bestuurlijk nog een sterke, allesbepalende rol
had bij beleidsmatige keuzes over de inrichting van de samenleving is voorbij. In een
gedecentraliseerde eenheidsstaat is de macht van de Nederlandse overheid overigens
al in de constitutie verdeeld over verschillende bestuurslagen. Onder invloed van
een proces van maatschappelijke emancipatie en toenemende democratisering, is
de directe inbreng van andere stakeholders op de besluitvorming in de afgelopen
decennia sterk toegenomen.
Het Nederlandse ‘poldermodel’ is een goed voorbeeld van een stakeholdermodel
op basis van ‘gedeelde macht en gebundelde kracht’, waarbij de overheid samen met
onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld werkgeversen werknemersorganisaties aanstuurt op een breed draagvlak en consensus in het te
voeren beleid.
Daarnaast laat de wijze, waarop de rijksoverheid in Nederland sinds 2010 werk
maakt van het Topsectorenbeleid, zien dat de overheid samen met kennisinstellingen
en het bedrijfsleven in een ‘triple helix’ aanstuurt op het belang van co-creatie in
een bundeling van middelen en expertise. Zo wordt er onder meer gezamenlijk
geïnvesteerd in onderzoek naar duurzame innovatie en maatschappelijke ontwikkeling

(www.topsectoren.nl).

Tenslotte kan de introductie van de omgevingswet in 2022 worden gezien als een nieuwe vorm van bewijs voor de manier waarop de Nederlandse overheid expliciet aan-

20

stuurt op directe participatie van stakeholders uit de verschillende maatschappelijke
geledingen. Deze stakeholders vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van een breed gedragen visie op de functionele bestemming en inrichting van de
toekomstige openbare ruimte in Nederland. Gegeven de schaarse ruimte in Nederland zijn zorgvuldigheid om de juiste afwegingen te maken en commitment van de
verschillende stakeholders belangrijker dan ooit. De schaarse ruimte zal in de toekomst in toenemende mate moeten voorzien in meerdere combinaties van functies,
die elkaar dan ook bij voorkeur versterken

(www.pbl.nl).

Op dit moment is de inrichting van de ruimte, als ruimtelijke neerslag van
beleid uit het verleden, nog sterk gebaseerd op het oude (economische) principe
van ongelimiteerde, lineaire groei en een beleidsmatige nadruk op het planmatig,
functioneel en geografisch scheiden van verschillende activiteiten. Deze activiteiten
zijn bekrachtigd in bestemmingsplannen. De gedachte van (ongelimiteerde) groei is
diepgeworteld bij beleidsmakers en vloeit voort uit:
• een decennialange structurele stijging van het aantal inwoners in Nederland,
• de wens van een structurele groei van de economie,
• een groei van de werkgelegenheid en
•	dientengevolge ook een groeiende behoefte aan ruimte om te wonen, te werken, te
recreëren, zorg te dragen voor mobiliteit en zelfs de kunstmatige creatie van natuur
(www.cpb.nl).
Hiermee is kwantitatieve, planmatige en functionele groei in alle facetten van de
beleidsvoering min of meer een vanzelfsprekendheid geworden, maar het is de vraag
of deze kwantitatieve groei zich ook in de toekomst op een vergelijkbare wijze kan
blijven voortzetten.
Lange tijd overheerste in Nederland vanuit een maakbaarheidsgedachte de opvatting
dat zelfs nieuwe ruimte omwille van functioneel maatschappelijk gewin kon worden
gecreëerd. Deze gedachte heeft in de geschiedenis overigens geleid tot diverse
civieltechnische innovaties van een hoog niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
drooglegging van polders met het gebruik van gemalen en molens (wind) voor een
blijvende ontwatering, hoogstaand watermanagement in de Deltawerken en de
ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte voor de Zuid-Hollandse kust.
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De gedachte om ook in de toekomst op een vergelijkbare manier te investeren in
dergelijke grootschalige ontwikkelingen lijkt achterhaald. Sterker nog, een tegenovergestelde ontwikkeling vindt zelfs plaats bij de ontpoldering van de Hedwigepolder
in Zeeuws-Vlaanderen. Je kunt je overigens dan ook hier de vraag stellen of deze
ontwikkeling wenselijk is

(https://www.waterforum.net/ontpoldering-hedwigepol-

der-van-start-gegaan/).
De structurele toename van de vraag naar wonen, werken, winkelen, vervoer en
recreatie in combinatie met een gewenste stijging van de welvaart hebben een prijs.
Een prijs die zich voor een deel reeds economisch manifesteert als gevolg van de
wetmatigheid van schaarste en die leidt tot een stijging van de prijzen voor goederen
en diensten in het economisch verkeer.
Maar er hangt ook een prijskaartje aan de ecologische schade die nog niet is
verdisconteerd in de gangbare prijsstelling van veel producten en de kunstmatige
inrichting van de samenleving. Deze prijs laat zich moeilijk berekenen, maar loopt
bij ongewijzigd beleid fors op en wordt op termijn zelfs onbetaalbaar. De rekening
hiervoor komt nu nog grotendeels ten laste van de gehele samenleving. De grote mate
van internationale verstrengeling van sociale en economische activiteiten maakt een
doorbelasting van de schadelast op basis van nacalculatie erg moeilijk. Het verdient
daarom de voorkeur om hier structureel aan de basis van waardecreatie in waarde
ketens reeds rekening mee te (gaan) houden en schadelast waar mogelijk tot een
minimum te reduceren of zo nodig ter compensatie te verdisconteren in een nieuwe
reële kostprijs.
De prijs voor deze maatschappelijke schadelast, waarbij is te denken aan de aan
tasting van natuurlijke ecosystemen en bijvoorbeeld de sterke afname van de
insectenstand

(https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2018/neder-

land-dramatische-afname-insecten/), vormt een directe bedreiging voor de bio
diversiteit en het leefklimaat op aarde. Ook loopt hierdoor de voedselveiligheid op
termijn mogelijk gevaar en zijn er direct en indirect reeds economische gevolgen
aan deze schadelast verbonden voor de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de kosten van de zorg en het herstel van verontreiniging.
Een ander voorbeeld is de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat. Ook hier is sprake van een economische schadelast met directe consequenties
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voor het weer, waar sprake is van grotere extremen in onder meer temperatuur, de
hoeveelheden neerslag en de intensiteit van orkanen

(www.knmi.nl). Ook deze

schadelast komt uiteindelijk terecht bij de samenleving als geheel.
Al deze ‘natuurlijke reacties’, die deels zijn toe te schrijven aan het menselijk handel
en in de afgelopen decennia, trekken uiteindelijk ook een wissel op de prijs van de
welvaart. In de samenleving van morgen is het nieuwe sleutelbegrip ‘balans’. Er is
behoefte aan een nieuwe visie op de inrichting van de samenleving. Een inrichting
waarin alle wenselijke sociale en economische activiteiten zich op een duurzame
wijze ‘in balans’ tot elkaar verhouden en bovendien recht doen aan de draagkracht
van het ecosysteem. Economische groei is daarmee niet slecht, mits deze groei recht
doet aan de belangen van alle stakeholders en het ecosysteem.
Wat het gebruik van de ruimte betreft, maakt het oude principe van een ‘artificiële’
inrichting gebaseerd op ‘planmatige monofunctionaliteit’ plaats voor een benadering van meervoudige waardecreatie, waarbij economische, sociale en ecologische
belangen samenkomen; belangen die niet met elkaar conflicteren maar elkaar juist
versterken. Daarmee ontstaat er een nieuw perspectief op de inrichting van de samenleving, haar ruimtelijke verschijning en een nieuwe balans tussen de behoeften van de
mens en de waarde van de natuur. Het komende decennium staat dan ook in het teken
van participatie en verduurzaming, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor alle
maatschappelijke stakeholders.
Deze ontwikkeling heeft ook verstrekkende gevolgen voor de strategie van overheden
en van ondernemingen. Ook ondernemers zullen worden uitgedaagd om samen
met andere stakeholders vanuit een gemeenschappelijke visie op de toekomst een
strategische koers te bepalen die recht doet aan de belangen van de onderneming,
de aandeelhouders, de verschillende andere stakeholders en de omgeving van de
onderneming. De klassieke economische ‘win-win’ gedachte maakt dan plaats voor
een ‘triple win’ gedachte met profijt voor de onderneming, alle betrokken stakeholders
en de omgeving (het ecosysteem).
Besluiten over het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte zullen met de
introductie van de nieuwe omgevingswet meer dan in het verleden worden gebaseerd
op participatie van alle belanghebbenden in het besluitvormingsproces. Daarmee ontstaat er een nieuw perspectief op de inrichting van de samenleving, haar ruimtelijke
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verschijning, en maatschappelijke waardebeleving.

(https://aandeslagmetdeom-

gevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-instrumenten/overzicht-regels-participatie/).
1.3 De kracht van een natuurlijk ecosysteem
In historisch perspectief is de evolutie van de mens op aarde te zien als een proces
van geleidelijke, maar structurele bewustwording en ontwikkeling. De aard en de snelheid waarmee dit proces zich manifesteert, is mede bepaald door omgevingsfactoren
die, afhankelijk van de plaats en tijd, sterk kunnen variëren. Hierdoor zijn er in de
loop van de geschiedenis grote regionale verschillen ontstaan in de ontwikkeling van
mensen en leefgemeenschappen in de verschillende ecosystemen op aarde.
Onder invloed van technologische innovatie is de mens zich steeds meer gaan
mengen in de procesloop van de natuurlijke ecosystemen. De reden voor deze
interventies houdt verband met de wens om meer grip te krijgen op processen en
de waarde die deze processen kunnen vertegenwoordigen voor doeleinden van
menselijke productie en consumptie. Hierbij kan overigens wel de (ethische) vraag
worden gesteld of, en zo ja, tot op welk niveau deze inmenging wenselijk, verantwoord
of van werkelijke toegevoegde waarde is of is geweest.
In deze context is het interessant om eens nader stil te staan bij de manier waarop
natuurlijke ecosystemen functioneren en hoe organismen zich in symbiose met
andere organismen en abiotische elementen in deze systemen gedurende de tijd op
verschillende plaatsen manifesteren en ontwikkelen. Een organisme is een levend
biologisch wezen met een eigen metabolisme (stofwisseling). In een natuurlijk eco
systeem, dat kan worden gedefinieerd als een samenwerkende entiteit van biotische
organismen en abiotische elementen, zijn doorgaans drie belangrijke typen
organismen te onderscheiden: producenten, consumenten en reducenten

(bron:

https://nioo.knaw.nl/).
De producenten zijn organismen die energierijke stoffen produceren uit energie
arme stoffen. Deze organismen zetten anorganische stoffen om in organische stoffen.
De consumenten zijn organismen die zich voeden met energierijke stoffen die zij
bij andere organismen halen. Tenslotte zijn er ook reducenten, die verantwoordelijk
zijn voor de afbraak van alle reststromen van producenten en consumenten en deze
massa weer omzetten in anorganische stoffen. Daarmee sluiten zij de kringloop en
leveren weer voedingsstoffen voor de producenten. Hierdoor gaan er in het systeem
geen waardevolle grondstoffen of energie verloren.
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Hiermee wordt duidelijk hoe ingenieus het systeem werkt en op welke wijze de
verschillende typen organismen elk een functionele bijdrage leveren aan het natuurlijk evenwicht en de consolidatie van het ecosysteem als geheel. Een ecosysteem
is overigens niet statisch, maar is onder invloed van een wisselwerking tussen
endogene en exogene krachten continu in ontwikkeling. Dit proces van ontwikkeling,
of successie, start in een pioniersfase en leidt na meerdere fasen tot een uiteindelijke
climax, waarin het systeem een grote mate van stabiliteit of volwassenheid heeft
bereikt en er sprake is van een natuurlijk evenwicht.
Ieder organisme leeft in een bepaalde biotoop. De landschapsecologie duidt biotopen
ook wel aan met de term ecotoop. Een ecotoop is een ruimtelijk classificatiemiddel in
de ecologie en kan worden gedefinieerd als het kleinste nog onderscheidbare gebied
in een ecologisch classificatiesysteem van landschappen. Een ecotoop is ook te zien
als een micro--ecosysteem. Een biotoop is het samenstel van abiotische condities in
een bepaald gebied zoals de bodemgesteldheid, het klimaat en de beschikbaarheid
van water. Een biotoop is als zodanig weer een onderdeel van een bioom. Biomen zijn
relatief homogene gebieden met een aanzienlijke geografische omvang, gekenmerkt
door een typische flora en fauna.

BIOMEN
mangrove
woestijnen
en droge
struwelen

(sub)tropisch
regenwoud

(sub)tropisch
droog woud
(sub)tropisch
naaldwoud
mediterraan
bos

gematigd
loofwoud

toendra
gematigd
naaldwoud
berggrasland
overstromend
grasland

taiga

gematigd
grasland
(sub)tropisch
grasland

Afbeelding 1.5. Het aandeel van de verschillende typen biomen in het landoppervlak van de aarde
(bron: www.worldwildlife.org).
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Wereldwijd zijn er in de verschillende biomen veel verschillende biotopen, die zich
kenmerken in vergelijkbare landschappen met vergelijkbare leefgemeenschappen
aan planten en dieren. Een organisme kan in een of meerdere vergelijkbare biotopen
of ecosystemen gedijen, maar bezet binnen deze verschillende biotopen wel steeds
dezelfde ecologische niche. Met de niche wordt gedoeld op de specifieke plaats,
functie of bijdrage die een organisme levert bij het in stand houden van het systeem
als geheel. Op het moment dat er in het systeem nieuwe ‘gaten’ vallen die het systeem
dreigen te ontwrichten, dienen zich vanzelf nieuwe organismen aan die deze opengevallen plaatsen bezetten. Elke niche is het resultaat van een voortdurend proces
van evolutie, aanpassing en natuurlijke selectie. Soorten zijn continu met elkaar in
concurrentie en organismen evolueren naar de biotische en abiotische factoren die in
de biotoop aanwezig zijn of zich van buiten deze biotoop aandienen.
De aard en omvang van de niche is afhankelijk van het geheel van systeemfactoren
in een biotoop en hoe de bestaande organismen zich hiertoe verhouden. Van
invloed zijn onder meer de aanwezigheid van concurrenten, de beschikbaarheid van
voedsel en de tolerantie voor bepaalde abiotische factoren. In natuurlijke ecosystemen
is er sprake van niches op verschillende schaalniveaus. De omvang van de niche is
namelijk afhankelijk van de complexiteit en de reikwijdte van het ecosysteem. Zo is
in een complex systeem als het tropisch regenwoud een niche vaak klein en zeer
specifiek, zoals in het geval van een bepaald insect, dat verantwoordelijk is voor de
bestuiving van een bloem van een bepaalde plantensoort.
De plaats waar een organisme leeft, wordt aangeduid met de habitat of het leefgebied.
Een habitat van een organisme moet altijd voldoen aan specifieke randvoorden
en omgevingscondities om te kunnen leven en zich te kunnen voortplanten. Deze
condities omvatten abiotische elementen zoals temperatuur, licht, bodemgesteldheid, (lucht)vochtigheid maar ook biotische elementen zoals de aanwezige vegetatie,
de concurrentie van soortgenoten, andere soorten, de aanwezigheid van prooidieren
voor voedsel of predatoren. Een specifiek organisme kan in meerdere verschillende
biotopen voorkomen, maar zal daarbinnen steeds een min of meer gelijke habitat
bewonen, passend binnen de eisen en condities van het organisme.
Met deze wetenschap over de opbouw en het functioneren van natuurlijke systemen, is
het mogelijk om een interessante parallel te maken met de inrichting van de moderne
antropogene samenleving. Een antropogene samenleving is de samenleving die is
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ontwikkeld door de mens. In deze samenleving zijn er ook producenten, consumenten
en reducenten, de verwerkers van reststromen. Waarom zouden zij zich niet kunnen
laten inspireren door deze natuurlijke wetmatigheden in natuurlijke ecosystemen en
samen werken aan een evenwichtige samenleving?
1.4 Het natuurlijk ecosysteem in connectie met het antropogeen systeem
De inrichting van de moderne antropogene samenleving vertoont in veel opzicht
en raakvlakken met de manier waarop natuurlijke ecosystemen in de basis altijd al
hebben gefunctioneerd. Dit is overigens niet zo verwonderlijk, aangezien dit door
mensen ontwikkelde ‘systeem’ voor een belangrijk deel is geënt op het natuurlijk
platform van biomen, biotopen, ecosystemen en ecotopen. Bovendien is de mens ook
een ‘organisme’ en heeft evenals andere natuurlijke organismen te maken met een
natuurlijke levensloop en metabolisme. Daarnaast kent ook de antropogene samen
leving haar producenten, consumenten en reducenten, de verwerkers van rest
stromen. De producent ontleent zijn bestaansrecht aan de behoefte van de consument
en de verwerker ziet een kans in de markt bij de verwerking van de verschillende
soorten reststromen.
Tevens is er ook in de antropogene wereld sprake van concurrentie en is het een
komen en gaan van ‘soorten’. Bedrijven ontstaan, sturen op ontwikkeling, maar delven
vroeg of laat het onderspit. Evenals in een natuurlijk ecosysteem streven producenten
en consumenten ook hier naar existentiële continuïteit. De wijze waarop zij dit doen,
is wel anders dan bij andere organismen. De mens heeft het vermogen om te denken
en dat stelt de mens in staat om meer planmatig te werk te gaan.
Keuzes in het menselijk handelen zijn daarmee overigens niet altijd vanzelfsprekend
en doordacht. Er zijn ook mensen die zich nog sterk laten leiden door emotionele
prikkels en de impuls van het moment. Er zijn echter ook mensen die wel degelijk
het vermogen gebruiken om doordacht te handelen en sturen op concrete, planmatige
doelstellingen en een strategie voor de lange termijn.
Hier manifesteert zich tevens een belangrijk verschil met de wijze waarop
organismen in natuurlijke ecosystemen functioneren. Organismen in natuurlijke
ecosystemen ontwikkelen zich organisch en instinctief in een natuurlijk samenspel
met de verschillende ‘bondgenoten’ en in harmonie met de omstandigheden in de
biotoop. Deze organismen laten zich leiden door een natuurlijk gedreven instinct
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en de behoefte om zich voort te planten en daarmee de soort in stand te houden.
Bovendien zijn deze organismen een onlosmakelijke schakel in cyclische processen en daarmee onderdeel van een natuurlijk en gesloten kringloopsysteem. In de
natuur zijn er korte en lange cyclische processen, die zich ook als processysteem onder
invloed van successie in de loop van de tijd dynamisch ontwikkelen, in samenstelling
veranderen en evolueren.
Omgeven door een natuurlijke concurrentie vereist dit van deze organismen
wel de kracht om te excelleren en het vermogen om zich voortdurend aan te passen
aan veranderende omgevingsfactoren. Succesvolle organismen uit oude ecosystemen
kenmerken zich dan ook door een externe focus en het vermogen om instinctief
te anticiperen op veranderingen in de omgeving en deze veranderingen mee te
geven in het DNA van volgende generaties. Daarmee behouden zij hun functie in
het systeem en is er sprake van continuïteit van de soort.
De antropogene samenleving is door mensen bedacht en gemaakt, in de loop der
eeuwen geïnstitutionaliseerd en met wetgeving en (politieke) macht gelegitimeerd en
geformaliseerd. Door toedoen van onder andere technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen, zijn de systemen in deze samenleving sterk geëvolueerd en onder
invloed van de ‘maakbaarheidsgedachte’ in veel gevallen zelfs gesynthetiseerd.
Daar komt nog bij dat veel van de door mensen gecreëerde systemen in tegenstelling
tot de natuurlijke systemen in veel gevallen niet circulair zijn. Daarmee gaan deze
systemen voorbij aan de natuurlijke wetmatigheid van wederkerigheid en dienten
gevolge het natuurlijk evenwicht, dat in natuurlijke ecosystemen wordt gecreëerd
door de natuurlijke rolverdeling en wisselwerking tussen producenten, consumenten
en reducenten.
De natuur kent geen afval, er zijn immers reducenten die zich bekommeren om de
reststromen en deze reststromen weer omzetten in nuttige grondstoffen. Maar de
homo sapiens zadelt zichzelf in haar eigen systeem, bij een gebrek aan aandacht voor
de systematische meerwaarde van reducenten, wel op met het probleem van afval.
Daarmee laat de denkende mens zien toch niet altijd doordacht te handelen. Bovendien is er in de wijze waarop antropogene systemen zich hebben geëvolueerd door
mensen, een grotere afstand gecreëerd tussen de natuurlijke werkelijkheid en een
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menselijke, antropogene ’schil’. In deze schil heeft de denkende mens op velerlei
wijzen zijn stempel gedrukt op ‘natuurlijke’ processen. Misschien is de grotere afstand
en als gevolg daarvan de vervreemding van de mens van de natuur juist de oorzaak
van het gebrek aan aandacht van de mens voor de rol van de reducent.
In de geschiedenis zijn er veel voorbeelden aan te wijzen van de manier waarop de
mens zichzelf op een afstand heeft geplaatst van de processen in natuurlijke eco
systemen. Een belangrijke verklaring hiervoor houdt verband met de ontwikkeling
van kennis en de stand van de technologie.
Nieuwe inzichten en innovaties in de landbouw hebben de mens reeds in de tiende eeuw
in staat gesteld om een hogere opbrengst van het land te genereren dan nodig is om te
kunnen voorzien in de behoeften van de lokale gemeenschap

(http://blader.han.nl/

kansen-circulaire-economie/files/assets/basic-html/page-1.html).

Autarkische,

geslotengemeenschappen, waarbij tot dan toe sprake wis geweest van min of meer
gesloten systemen, waarin de mens in hechte harmonie met de natuur op basis van
een natuurlijke kringloop landbouw bedreef en zichzelf kon voorzien in de eigen
primaire behoeften, werden ontsloten en haakten aan op internationale netwerken.
Dankzij het surplus in de landbouw, dat werd aangeboden op stapelplaatsen in
de omgeving, ontwikkelden de handel en nijverheid. Hiermee was er op het niveau
van gemeenschappen feitelijk sprake van een eerste ontkoppeling tussen de rol van
de producent en die van de consument. De lokale producent was in staat om het
gegenereerde surplus te leveren aan de handel, waarbij handelaren dit surplus weer
verkochten aan handelaren of consumenten van elders. Door toedoen van de verkoop van het surplus ontstonden er voor de lokale gemeenschappen nieuwe bronnen
van inkomsten, waarmee het vervolgens mogelijk was om te investeren in betere
productiemiddelen of de aankoop van andere consumptiegoederen.
De stapelplaatsen groeiden in de loop van de eeuwen gestaag en fungeerden als
centra voor handel en nijverheid. Veel van deze stapelplaatsen hebben zich in de
late Middeleeuwen ontwikkeld tot grotere steden en ontpopten zich tot centra van
internationale handel. Met de stijgende opbrengst van de landbouw, innovaties en
schaalvergroting van de productietechnieken in de nijverheid van de steden en de
groei van de internationale handel, ontstonden er vormen van regionale specialisatie en stegen de aangeboden volumes aan goederen op de markten. Deze groei leidde
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tot een toenemende vraag naar kapitaal. Om in deze behoefte te kunnen voorzien,
ontstonden er voor het eerst beurzen. De eerste échte beurs stamt uit 1531 in Antwerpen.
De aandelenbeurs in Nederland ontstaat in het begin van de zeventiende eeuw door de
oprichting van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602.
Zo ontstaat er op macroniveau in de loop van de eeuwen een proces van sociaal
economische ontwikkeling en heeft dit proces ook consequenties voor het functioneel
gebruik van de ruimte. Hier is sprake van een verdere ontkoppeling van de natuurlijke
potentie van een biotoop en hoe de mens daar waarde aan ontleent voor persoonlijke
of maatschappelijke behoeften.
Aanvankelijk zijn de fysisch geografische condities in sterke mate bepalend voor
de keuze van het ruimtegebruik en de manier waarop de mens hieraan sociaal
economische waarde ontleent. Maar ook hier speelt de wetmatigheid een rol dat naarmate de stand van de technologie stijgt en de welvaart toeneemt, fysisch geografische
factoren een geringere rol van betekenis gaan spelen.
Door de eeuwen heen is er ook sprake van een proces van technologische innovatie,
een toenemende schaalvergroting, specialisatie en internationale verwevenheid. Deze
processen hebben onderling ook nog eens een versterkend effect op elkaar. Dankzij
de ontwikkeling van nieuwe uitvindingen, zoals de stoommachine door James Watt
in 1698, de ontwikkeling en introductie van kunstmest door Justus van Liebig in
de negentiende eeuw en de introductie van de computer en computer-gerelateerde
technologie in de twintigste eeuw, neemt de snelheid waarmee deze processen zich
voltrekken alleen maar toe.
Gordon Moore ontdekt in 1965 het verband tussen de snelheid van de computer en
de tijd. Hij stelt vast dat het aantal elektronische onderdelen op een chip iedere twee
jaar verdubbelt. Dit betekent dat de chips elke twee jaar twee keer zo klein worden.
Hierdoor wordt de snelheid van computers ook steeds hoger.

30

Number of transistors (thousands)

Clock speed (MHz)

Relative performance

Power type (W)

Number of cores/chip

10.000.000

1.000.000

100.000

10.000

1.000

100

Transitions per chip

10

1

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Year of introduction

Afbeelding 1.6. De ontwikkeling van het aantal transitoren per microchip over de periode 1985-2010.

Aangezien de microchips steeds kleiner worden, worden de stroomdraadjes op
een chip steeds dunner. Op dit moment hebben de draadjes een dikte van slechts
honderd nanometer. Deze dikte is in de toekomst nog terug te brengen tot een zesde van
de huidige omvang, voordat ze de dikte bereiken van een atoom want een atoom
is ongeveer één nanometer dik. Daarna is het niet meer mogelijk om de draden te
verkleinen. Daarmee is het de vraag of de wet van Moore ook in de toekomst standhoudt, maar toont deze ontwikkeling in ieder geval aan hoe ver de mens inmiddels
ingrijpt in de elementen van de natuur

(www.nemokennislink.nl).

Afbeelding 1.7. Miljarden transistors gepropt op een oppervlak van pakweg twee bij twee centimeter.
Ze zijn onzichtbaar voor het blote oog. Alleen de grove structuren van de chip (bijvoorbeeld cores en
geheugen) zijn te ontwaren (bron: Advanced Micro Devices Inc. (AMD)).
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Het cumulatieve proces van een lineaire sociaaleconomische ontwikkeling en
technologische innovatie is een gevolg en tevens een aanjager van verdere innovatie. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de chemische industrie. De
Nederlandse topsector Chemie geeft in een eigen definitie op haar website de
volgende kernachtige omschrijving van de activiteiten: ‘Wij maken moleculen’. Hiermee geeft de topsector aan in staat te zijn om moleculen te creëren, die van nature niet
aanwezig zijn in een natuurlijk ecosysteem. Een ander voorbeeld van hoe de mens
ingrijpt in natuurlijke processen, speelt zich af op het terrein van de genetische
modificatie. Dit is een techniek om de eigenschappen van een plant, dier of microorganisme aan te passen door een stukje DNA van een organisme over te brengen
naar een ander organisme

(https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Genetische-

modificatie-1.htm#:~:text=Genetische%20modificatie%20is%twintigsteen%20techniek,brengen%20naar%twintigsteen%20ander%20organisme). De mens creëert een
nieuwe werkelijkheid en er is sprake van een structurele ingreep in de oorspronkelijke
werking van natuurlijke processen.
Bij de hedendaagse ontwikkeling van innovaties vindt een belangrijke mate
van kruisbestuiving plaats tussen de inzichten en ontwikkelingen van verschillende
disciplines en sectoren. Een mooi voorbeeld van deze cross-sectorale vorm van kruisbestuiving is hoe er in de informatietechnologie gebruik wordt gemaakt van kennis
uit de natuurwetenschappen. Zo zijn er inmiddels DNA-computers, die informatie op
dezelfde manier opslaan als dat in het menselijk lichaam gebeurt.

(https://www.

nemokennislink.nl).
De denkende mens is met zelf ontwikkelde nieuwe technologieën in de loop van de
eeuwen in staat gebleken om meer grip te krijgen op de natuur en daarmee grip op de
zekerheid van het voortbestaan van de eigen soort. De ontwikkelde innovaties hebben
geleid tot hogere opbrengsten in productieprocessen en een toenemende welvaart.
Deze toenemende welvaart heeft ook geleid tot een verandering in het behoefte
patroon van de mens, waarbij de mens steeds andere eisen is gaan stellen aan de
omgeving.
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Zelfontplooiing

Behoefte aan
erkenning

Sociale behoefte

Veiligheidbehoefte

Fysiologische behoefte

Afbeelding 1.8. De behoeftepiramide van Maslow.

Op het moment dat de mens volgens Maslow in staat is om te voorzien in de primaire
fysiologische behoeften en de eigen veiligheid, dan kan de mens zich bekommeren
om sociale behoeften of behoeften van een nog hogere orde, zoals de behoefte aan
erkenning en de mogelijkheden van zelfontplooiing. Maar deze luxesituatie is niet
van toepassing op de mensheid als geheel en alle mensen op aarde. Mondiaal zijn er
namelijk grote verschillen. Nog afgezien van de vraag of deze verschillen rechtvaardig
zijn, is het zeer de vraag in welke mate deze situatie met het oog op de toekomst kan
of moet worden bestendigd.
De vanzelfsprekendheid van de luxe voor een deel van de mensheid heeft een
oorzaak, maar wat zijn de gevolgen? De impact van het menselijk handelen op
macroniveau heeft structurele gevolgen voor de aarde en de werking van natuurlijke
ecosystemen. Wat bijvoorbeeld te denken van de massale delving van grondstoffen
of biomassa, die wordt aangewend voor energie of wordt omgezet in goederen voor
menselijke consumptie? De impact van dergelijk processen is aanzienlijk, in de
praktijk letterlijk en in de opinie van sommige wetenschappers zelfs overdrachtelijk
grensoverschrijdend en het niveau van alle natuurlijke kringlopen op aarde over
stijgend.
In deze context spreken sommige wetenschappers zelfs over een nieuw geologisch
tijdvak. Een tijdvak dat niet door de ontwikkeling van endogene en exogene krachten van de planeet, maar door toedoen van menselijk handelen vorm krijgt. Faber
stelt dat er reeds sinds het midden van de vorige eeuw onder invloed van menselijk
handelen sprake is van een transitie van het laatste geologische tijdvak, het holoceen,
naar een nieuw tijdvak het antropoceen

(https://www.scientias.nl/leven-in-het-

antropoceen-hoe-doe-je-dat/). Dit antropoceen kenmerkt zich door een structurele
en dominante invloed van de mens op vitale natuurlijke cycli in bijvoorbeeld de
atmosfeer en de fysieke ontwikkeling van de aarde, zoals de werking van ecosystemen
en de ontwikkeling van het klimaat.
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Afbeelding 1.9. De geologische
tijdschaal met een mogelijke
toevoeging van het antropoceen
als nieuwste tijdvak in het kwartair,
volgend op het holoceen
(bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/tijdperk-vande-mens-komt-steeds-dichterbij/).
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Veel geologen hebben nog moeite met deze visie op de werkelijkheid. Zij stellen
zich namelijk op het standpunt dat er voor deze transitie van het holoceen naar het
antropoceen eerst sprake moet zijn van bewijslast in de aarde. Daarmee is het antropoceen nog steeds niet formeel als een nieuw geologisch tijdvak erkend. Ook is het
in deze context relevant of het gedrag van de mensheid hoe dan ook is te zien als de
dominante factor bij de evolutionaire ontwikkeling van de aarde. Is de rol van de mens
doorslaggevend of is de mens evenals alle andere organismen een van de actoren in
de biologische rijkdom aan soorten, die samen onderdeel uitmaken van de evolutie en
zich in een natuurlijke symbiose doorontwikkelen? Wellicht is er een hogere macht
die het weet?
Linksom of rechtsom is er, hoe je het ook wendt of keert, sprake van een uitdaging
voor de denkende mens in relatie tot de natuur en de werking van natuurlijke eco
systemen. Al is het alleen maar door de geprognosticeerde toename van de omvang
van de wereldbevolking in combinatie met een gemiddelde stijging van het niveau van
de welvaart, de hierdoor verder stijgende vraag naar grondstoffen en de niet on
uitputtelijke beschikbaarheid van bronnen voor biomassa, water, olie en ertsen.
De meeste aardse bronnen zullen door het dominante gedrag van de mens in het
huidige lineaire systeem vroeg of laat uitgeput raken. Nog afgezien van de impact
van het menselijk handelen op de natuurlijke ecosystemen op aarde en de mogelijke
gevolgen die dit handelen heeft op de kwaliteit van het (leef)milieu en het welzijn van
organismen. En dan rest er nog de uitdaging van een rechtvaardige verdeling van de
welvaart en de bestrijding van honger en armoede.
Al met al is er voor de mensheid nog volop werk aan de winkel. De geprivilegieerde
mens is als eerste aan zet. Het is de hoogste tijd voor bedrijven, burgers en overheden
om hiervoor de handen ineen te slaan. Een duurzame toekomst bouwen we samen op
en borgen we onder andere in organisaties met een duurzame strategie; een strategie
met oog voor meervoudige waardecreatie.
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Hoofdstuk 2. Meervoudige
waardecreatie als uitgangspunt
voor evenwichtige groei
Koos Wagensveld – lector Financial Control
Frank Croes – programmamanager Circulaire Economie
2.1 Een duurzame toekomst vraagt om structurele samenwerking in de samenleving
Het vorige hoofdstuk schetst een beeld hoe de mensheid in de loop van de eeuwen
dankzij technologische innovatie, specialisatie en schaalvergroting in staat is geweest
om te interveniëren in de natuurlijke loop van ecosystemen en elementen uit deze
systemen heeft weten te benutten voor eigen gewin. Deze ontwikkeling heeft delen
van de mensheid veel welvaart gebracht. Maar deze welvaart heeft ook een schaduwzijde als de welvaart leidt tot onherstelbare schade voor ecosystemen en een ongelijke
verdeling van deze welvaart op aarde.
Gegeven de ontwikkeling van het antropogeen systeem en hoe dit systeem zich nu
verhoudt tot het natuurlijk ecosysteem, is het niet zozeer de vraag of maar hoe overheden, bedrijven en burgers kunnen komen tot een nieuw evenwicht en verantwoord
beleid voor een duurzame toekomst.
Deze keuzes moeten recht doen aan het gewenste niveau van welzijn van de mens
en harmoniëren met de draagkracht van het natuurlijk ecosysteem. Een duurzame
toekomst vraagt om structurele samenwerking en co-creatie tussen de verschillende spelers in een Quadruple Helix van overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en
burgers.

Financing
Policy formulation
Innovation support
Advisory services

Entrepreneurial
venturing
Product and service
development

Government

Industry

Academia

Civil
society

R&D
Education
Incubators
Spin-off:s
Collaboration platform
Legitimating link
Competence &
process development
Carrying individual and
structural perspectives

Afbeelding 2.1. Samenwerking in de Quadruple Helix volgens Johan Packendorff.
(bron https://www.
researchgate.net/figure/Developed-notion-of-a-Quadruple-Helix-innovation-system_fig3_257796311).
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Om bij de totstandkoming van dit beleid recht te doen aan duurzaamheid, is het
belangrijk keuzes te baseren op de samenhang van inzichten uit verschillende
disciplines en uit te gaan van doelstellingen voor de lange termijn. Daarnaast moet het
beleid evenwichtig bijdragen aan de verschillende belangen van alle maatschappelijke
stakeholders. Bovendien omvat dit beleid doelstellingen voor alle maatschappelijke
beleidsterreinen, het is daarom ook vaak cross sectoraal en het levert een bijdrage
aan het behoud van en waar mogelijk een versterking van het natuurlijk ecosysteem.
De westerse wereld heeft gekozen voor een kapitalistische inrichting van de samenleving. Kenmerkend voor een kapitalistisch systeem is het privaat eigendom van de
productiemiddelen. Met deze productiemiddelen is een onderneming in staat om
toegevoegde waarde te creëren. Dat doet een bedrijf in een vrije en transparante markt,
binnen de wettelijke kaders van een rechtstaat en voor eigen risico. Daarbij ligt de
primaire verantwoordelijkheid van elke onderneming bij de continuïteit van de eigen
organisatie. Daarnaast hebben bedrijven en burgers in een kapitalistisch systeem ook
de taak om samen met de overheid het belang van de collectiviteit te dienen.
2.2 De rol van de overheid
Een overheid borgt primair de continuïteit en de kwaliteit van de rechtstaat, waarbij er
in een parlementaire democratie sprake is van een scheiding tussen de wetgevende
macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. In Nederland is bovendien
sprake van een gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarbij deze verantwoordelijkheid
formeel is belegd en verdeeld over meerdere bestuurslagen, zoals het Rijk, de provincie
en de gemeenten.
Het algemeen belang van een evenwichtige samenleving
De overheid heeft als belangrijkste taak om te zorgen voor een evenwichtige
ontwikkeling van de samenleving als geheel. Daarbij is het essentieel de belangen van
alle burgers te dienen en goede faciliteiten voor het bedrijfsleven te creëren. De
belangrijkste en misschien ook wel meest lastige taak voor de overheid hierbij is een
zorgvuldige belangenafweging. In het geval van tegenstrijdige belangen is het de taak
aan de overheid om zorgvuldige keuzes te maken waarbij eenieder de indruk heeft
dat zijn belang is meegewogen in een besluit en er kan worden gerekend op een breed
maatschappelijk draagvlak.
Daarnaast is de overheid verantwoordelijk voor veel collectieve voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld de infrastructuur en het beleid voor ruimtelijke ordening, natuur, vei-
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ligheid, justitie, defensie, sociale zaken, zorg, onderwijs en onderzoek. Afhankelijk
van het profiel van de volksvertegenwoordiging zijn er ook in kapitalistische landen
aanzienlijke verschillen in de aard en samenstelling van het takenpakket en de
omvang van de begroting van overheden voor deze verschillende aandachtsvelden.
De collectieve voorzieningen van de overheid worden gefinancierd uit de
belastingen van burgers en bedrijven. Naast bijvoorbeeld de inkomstenbelasting
en de vennootschaps
belasting betalen eindgebruikers ook belasting over de toe
gevoegde waarde van producten of diensten. Deze belasting op de toegevoegde
waarde (BTW) dient in belangrijke mate als compensatie voor het gebruik van de
collectieve voorzieningen zoals het onderwijs, de zorg en de infrastructuur. De
achterliggende gedachte hierbij is dat een private organisatie ten dienste van het
proces van waardecreatie gebruik maakt van de verschillende faciliteiten in een land
en in ruil hiervoor dan ook redelijkerwijs een vergoeding in de vorm van belasting
afdraagt.
De overheid als onderdeel van een groter systeem
De tijd van de suprematie van nationale overheden is onder invloed van globalisering
en de ontwikkeling van nieuwe mondiale machtsblokken sterk afgenomen. Ook nationale overheden zijn in toenemende mate vervlochten met en onderdeel van grotere samenwerkingsverbanden. Hierin worden op internationaal niveau zoals in de
Europese Unie of bij de Verenigde Naties richtlijnen overeengekomen, waar nationale
overheden zich bij de ontwikkeling van beleid aan moeten committeren.
Zo zijn er in Europees verband tussen de lidstaten van de Europese Unie bijvoorbeeld
afspraken gemaakt over de verduurzaming van het verbruik van energie. In 2020 moet
20% van het finale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Dit is vertaald in
specifieke duurzame energiedoelstellingen voor alle lidstaten. De Nederlandse
opgave is 14% duurzame energie in 2020. Omdat windenergie op land één van de
meest efficiënte vormen van duurzame energie is, vormt dit een belangrijke pijler voor
deze doelstelling.
Voor 2030 hebben de lidstaten de doelstelling voor de EU verhoogd naar 27%
duurzame energie, nu zonder specifieke doelen voor individuele landen. In 2050
moet de Europese uitstoot van CO2 met 80 tot 95% zijn verminderd vergeleken met
1990.
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(Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/beleid-windenergie-op-land/internationaalklimaatbeleid)
De internationale afspraken en richtlijnen zijn vaak niet vrijblijvend en dienen dan
ook als uitgangspunt voor nationaal beleid, dat is vastgelegd in wetgeving. Een voorbeeld van deze wetgeving is de richtlijn industriële emissies gericht op de preventie
en bestrijding van milieuverontreiniging. In deze richtlijn staan bepaalde verplichting
en voor intensieve veehouderijen en grote milieuvervuilende industriële bedrijven.
Zo moeten zij de best beschikbare technieken (BBT) gebruiken. Hiermee moeten zij
hun verontreiniging beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken en
zo min mogelijk afval produceren. In Nederland is de Richtlijn industriële emissies
opgenomen in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en de Waterwet.

(Bron: https://ondernemersplein.kvk.nl/ippc-installa-

ties-en-richtlijn-industriele-emissies/)
Tenslotte kan in deze context ook het internationale Klimaatakkoord van Parijs in 2016
als een goed voorbeeld worden gezien van intergouvernementele samenwerking. Het
internationale klimaatakkoord is inmiddels vertaald naar Nederlandse klimaatbeleid.
Dit nationale beleid is mede tot stand gekomen dankzij een inbreng van verschillende
stakeholders.
Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 ten
opzichte van 1990 met 49% te verminderen. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen
zelfs met 95% zijn afgenomen. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder
te laten oplopen dan 1,5 graad. Volgens internationaal klimaatonderzoek lijken bij deze
temperatuurstijging de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.
Stap voor stap naar minder CO2
Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stappen naar minder CO2-uitstoot
voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom ontziet het huidige kabinet de
huishoudportemonnee zoveel mogelijk en zorgt het kabinet voor een eerlijke ver
deling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd:
maatregelen worden stap voor stap genomen.

(Bron https://www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord)
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Klimaatmaatregelen van het kabinet: lasten eerlijk verdelen
Meer dan honderd partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties)
hebben in 2019 gewerkt aan een pakket maatregelen waarmee Nederland zijn CO2uitstoot halveert. Het kabinet neemt daarnaast aanvullende maatregelen om zeker te
stellen dat de opgave én de rekening eerlijk wordt verdeeld. Deze maatregelen zijn:
1.	De belasting op de energierekening van huishoudens met een gemiddeld verbruik
gaat in 2020 met €100 omlaag. In de jaren daarna wordt de stijging van de energie
belasting beperkt.
2.	De industrie draagt tot en met 2030 meer bij aan de zogeheten Opslag Duurzame
Energie (ODE) dan zij aan subsidies ontvangt vanuit de SDE+. Ook komt er een
CO2-heffing voor de industrie.
3.	Het kabinet wil elektrisch rijden blijven stimuleren met meer laadpalen en subsidies
voor elektrische auto’s.
Haalbare stappen
Alle Nederlanders krijgen via de weg van de geleidelijkheid in de komende 30 jaar met
het Klimaatakkoord te maken. Dankzij de geleidelijke introductie zijn de effecten van
de veranderingen voor iedereen haalbaar. Het kabinet zal burgers de komende jaren
ontzorgen met een wijkgerichte aanpak. Ook stimuleert het kabinet burgers om op
een moment dat het hen past te investeren in duurzamer rijden en de isolatie van een
woning.
Klimaatakkoord: maatregelen per sector
In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties samen afspraken gemaakt over welke maatregelen ze de komende
tien jaar nemen. Elke sector stelt zijn eigen doelen en neemt zelf maatregelen om
samen de CO2-uitstoot te verminderen. De sectoren zijn:
1. elektriciteit;
2. industrie;
3. mobiliteit;
4. gebouwde omgeving;
5. landbouw en landgebruik.
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Cross-sectorale maatregelen in het Klimaatakkoord
Sommige onderwerpen spelen in een aantal sectoren of in meerdere sectoren tegelijk.
Daarom zijn er ook zogenoemde cross-sectorale maatregelen vastgesteld die verder
zijn onderzocht. Denk hierbij aan aandachtspunten als:
1.	
de benodigde kennis en innovatie voor de overgang naar een duurzamer Nederland;
2. de gevolgen voor de arbeidsmarkt;
3. de financiering van verduurzamingsprojecten.
Internationale klimaatafspraken
Klimaatbeleid werkt alleen als andere landen ook meedoen. Daarom is het goed dat
bijna alle landen in de wereld, inclusief de 28 lidstaten van de Europese Unie het
VN-Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend.
De functie van onderzoek bij de ontwikkeling van beleid
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beoordeelt de weten
schappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en volgt de wetenschappelijke
discussies. Dit klimaatpanel van de Verenigde Naties bestaat uit honderden experts
van over de hele wereld met verschillende achtergronden. Elke paar jaar publiceren zij
een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Deze rapporten
zijn de basis voor het Klimaatakkoord van Parijs en voor het eigen klimaatbeleid van
de meeste landen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB)
analyseren de effecten van de maatregelen op de CO2-uitstoot en inkomenseffecten.
De ramingen en adviezen die hieruit voortvloeien, dienen vervolgens als input voor
nieuw beleid.
2.3 De rol van het bedrijfsleven
Naast de rol van de overheid en die van individuele burgers is er in het kapitalistisch
systeem ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor bedrijven. Vrij ondernemerschap is immers een belangrijke pijler van het systeem en dit ondernemerschap
vereist van de ondernemer professioneel management en een consistent beleid op
alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast is de ondernemer ook afhankelijk van
een goed ondernemingsklimaat in de samenleving. Voor dit klimaat is het belangrijk dat de onderneming zoekt naar de verbinding en samenwerking met overheden
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en andere stakeholders, waaronder partners in de keten of het ecosysteem, klanten,
kennisinstellingen en belangengroepen zoals bijvoorbeeld omwonenden.
Strategie als uitgangspunt voor continuïteit
Voor de continuïteit op lange termijn is het voor een onderneming bovendien
belangrijk om zich bij de ontwikkeling van beleid te laten leiden door een externe
focus en een goede visie op ontwikkelingen in de samenleving. Daarmee is de
organisatie in staat om te komen tot een onderscheidende missie, die blijkt geeft
van de unieke toegevoegde waarde van de dienstverlening van de onderneming voor
haar doelgroep of doelgroepen. Een heldere en onderscheidende missie verwoordt en
legitimeert feitelijk het bestaansrecht van de onderneming.
Veel organisaties definiëren in het verlengde van deze missie ook bepaalde kern
waarden waarmee de missie van de organisatie nog meer tot de verbeelding spreekt
en aan onderscheidend vermogen wint. Voorbeelden van dergelijk kernwaarden zijn:
duurzaam, maatschappelijk verantwoord, betrokken of flexibel.
Om de missie en kernwaarden van de onderneming ook daadwerkelijk te kunnen
operationaliseren, werkt een organisatie bovendien met strategische doelstellingen.
Deze doelstellingen dienen zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelen. Kwalitatieve
doelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het bouwen van een ‘groen’ of duurzaam
imago, het bijdragen aan inclusie of het gebruik van eerlijke materialen. Voorbeelden
van kwantitatieve doelstellingen zijn sturing op omzet en resultaat of het streven naar
een toename van de gemiddelde klantwaarde of een reductie van de Co2-uitstoot.
De invulling van de ondernemingsstrategie en de hieruit afgeleide strategische
doelstellingen beslaan altijd alle aspecten van de bedrijfsvoering en hebben altijd
betrekking op de lange termijn. Als richtlijn geldt hiervoor tegenwoordig een termijn
van tenminste drie jaar. Zo kunnen de groeidoelstellingen vanuit een commercieel
perspectief niet worden losgezien van de beschikbaarheid van voldoende kapitaal om
bijvoorbeeld te investeren in een uitbreiding van productiecapaciteit. Deze investering
heeft vervolgens ook mogelijke gevolgen voor de personele bezetting en bijvoorbeeld
voor de beschikbare distributiecapaciteit van partners in de keten.
Als de onderneming groeit en hiervoor de noodzakelijke investeringen doet, geldt als
standaard de regel dat er pas op de langere termijn sprake kan zijn van een positief
rendement op deze investering.
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Het verschil tussen ondernemingsstrategie en marketingstrategie
Bij de strategie van een onderneming wordt er een onderscheid gemaakt tussen de
strategie van de organisatie als geheel en de wijze waarop de organisatie zich met
haar propositie in de samenleving of markt profileert en positioneert. In het eerste
geval wordt gesproken over ondernemingsstrategie of bedrijfsstrategie. In het geval
van een groot concern wordt er ook wel gesproken van concernstrategie of corporate
strategie en is er in de praktijk vaak sprake van een specifieke vertaalslag van deze
strategie naar lagere verantwoordelijkheidsniveaus, bijvoorbeeld die van het niveau
van de strategische business units (SBU’s).
Een kenmerk van deze SBU’s is, dat zij als entiteit resultaatverantwoordelijk zijn en
op corporate niveau moeten bijdragen aan de prestaties van het concern als geheel.
Afhankelijk van de aard van de strategische doelstellingen en ambities van het
concern als geheel, moeten ook de business units aan alle doelstellingen naar rato een
bijdrage leveren.
Een groot voordeel van het werken met SBU’s is de schaalgrootte, waarmee het
als onderdeel van het concern mogelijk is om met meer kennis van zaken en een
grotere mate van betrokkenheid van de medewerkers nadrukkelijk te focussen op
specifieke product-marktcombinaties of niches in de markt. Daarbij wordt bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van een indeling of onderscheid naar markten of sectoren zoals:
business-to-business (b-t-b), business-to-consumer (b-t-c), geografische regio’s of
sectoren van bedrijvigheid. In het geval van grote heterogene markten is ook hier
binnen weer nader te segmenteren met een differentiatie naar specifieke segmenten
of doelgroepen.
Als de organisatie werkt met SBU’s, is het belangrijk dat de generieke uitgangs
punten, doelstellingen en waarden van de corporate strategie stroken met de beleids
uitgangspunten van de business units, waardoor deze uitgangspunten, doelstellingen
en waarden elkaar kunnen versterken en er aanknopingspunten ontstaan voor synergie voor het concern als geheel.
Philips als lichtend voorbeeld
Een goed voorbeeld van een organisatie waarin beleidsmatig sprake is van een
consistente samenhang tussen het beleid en de waarden op corporate niveau en dat
van de SBU’s, is Philips. Het concern laat zien hoe generieke, corporate uitgangspunten
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op een correcte manier kunnen harmoniëren met de doelstellingen en waarden op het
niveau van de verschillende business units.
Koninklijke Philips N.V. is een wereldwijd opererende, beursgenoteerde onderneming.
Op de website profileert het concern zich op corporate niveau als ‘een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de
gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele
gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling
en thuiszorg. Philips maakt hiervoor gebruik van geavanceerde technologieën en
diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om
geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen’.
Philips laat bovendien zien veel waarde te hechten aan duurzaamheid en de wijze
waarop de organisatie hier beleidsmatig werk van maakt. Op de website is te lezen dat
Philips Healthcare streeft naar hoogwaardige gezondheidszorgproducten, oplossing
en en diensten voor klanten, waar zowel mensen als de planeet baat bij hebben. ‘Wij
willen een bedrijf van wereldklasse zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling
door onze activiteiten uit te voeren op een ecologisch en sociaal verantwoorde
manier’.

https://www.philips.nl/healthcare/over-ons/philips/duurzaamheid

Deze corporate ambitie is uitsluitend te realiseren wanneer ook de verschillende
strategische business units zich hieraan conformeren bij de uitvoering van het beleid
voor de specifieke product-marktcombinaties.
Innovaties creëren die belangrijk zijn voor mensen
Al sinds de productie van de eerste Philips-gloeilamp meer dan 128 jaar geleden, zijn
innovatie en een benadering waarbij de mens centraal staat, belangrijke kernwaarden
van het bedrijf. ‘We streven ernaar om nieuwe technologieën te ontwikkelen op het
gebied van gezondheidszorg, evenals innovatieve en lokaal relevante consumentenproducten die echt een verschil maken voor onze klanten, consumenten en belanghebbenden over de hele wereld. Wij zijn van mening dat we hiervoor heel precies
moeten begrijpen wat mensen graag willen en nodig hebben.’
‘Wanneer we de twee pijlers mensen en innovatie samenbrengen, creëren we
geavanceerde technologie die aansluit bij wat mensen echt willen en nodig hebben.
Het zijn zinvolle innovaties die mensen helpen goed te leven, gezond te blijven en van
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het leven te genieten. Dit is wat Philips van de concurrentie onderscheidt en ons als
merk en bedrijf definieert’.
‘De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorg
systemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten’.

(Bron: https://www.

philips.nl/a-w/about-hilips/bedrijfsprofiel.html)
Daarmee is Philips in verschillende business units in verschillende regio’s wereldwijd
zowel actief op de zakelijke markt voor professionals als op de consumentenmarkt.
Bij het concern werken in 2020 wereldwijd ongeveer 80.000 medewerkers. Dankzij
een commercieel netwerk van verkoop- en servicepunten, verspreid over meer dan
honderd landen, genereerde Philips met haar activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2019 een omzet van 19,5 miljard euro. Het corporate statement van
Philips bepaalt wereldwijd de vrijheidsgraden, waarbinnen de verschillende business
units zich bij de ontwikkeling van strategisch beleid kunnen en mogen bewegen.
Philips is immers in verschillende business units wereldwijd actief op zowel de
zakelijke markt voor professionals als op de consumentenmarkt. Indien deze business
units zich bij de ontwikkeling van beleid niet laten leiden door dit kader, missen ze
niet alleen kansen voor de eigen units, maar ontstaat er bovendien ook nog het risico
van dissynergie voor het concern als geheel. Een afwijkend beeld van een business
unit in het geheel vertroebelt het generieke beeld van de organisatie en doet afbreuk
aan de collectieve waarden van het geheel.
Het kader van Philips beperkt zich niet uitsluitend tot de uitgangspunten in de
strategie van de organisatie, maar de keuze voor bepaalde waarden werkt ook door bij
de inkleuring van de marketingstrategie en de positionering van het merk Philips bij
de verschillende proposities van de business units in de markt. Uit de opsomming van
waarden en uitgangspunten van het concern blijkt bovendien dat de organisatie wil
staan en gaan voor duurzame integrale technologische oplossingen, die recht doen
aan de behoeften van de professionals in de zorg en de consumenten thuis. Om deze
oplossingen te kunnen bereiken, zijn diepgaand inzicht in klinische toepassingen en
de behoeften van de consumenten erg belangrijk.
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Het is daarom niet verwonderlijk dat Philips zich in haar communicatiebeleid laat
leiden door de ‘pay off’: ’Innovation and You’. Daarmee laat Philips op corporate
niveau vanuit de communicatiestrategie zien veel waarde te hechten aan een externe
focus, aan duurzame samenwerking met de verschillende partners en klanten in de
keten maar bovenal aan co-creatie voor duurzame innovatie en een onderscheidende
positionering vanuit de beleving van de klant. Hiermee laat Philips tevens zien hoe
de strategie van de organisatie als geheel ook zijn weerslag heeft op keuzes bij de
operationalisering van de marketingstrategie en de propositie van de verschillende
business units aan de klant.
De legitimatie van het bestaan van elke onderneming: een onderscheidende propositie
met unieke toegevoegde waarde voor de klant
Een onderneming heeft bestaansrecht als de onderneming voorziet in een unieke
behoefte van klanten in een markt. Om in deze behoefte te kunnen voorzien, maakt
de onderneming gebruik van verschillende middelen en bronnen. Deze bronnen zijn
te zien als ‘resources’ of ‘kapitalen’. Hier kan een onderneming uit putten om in een
samenleving met een propositie van toegevoegde waarde te zijn. Deze bronnen
worden in de klassieke economie ook wel aangeduid met de productiefactoren of de
productiemiddelen: natuur, arbeid, kapitaal en ondernemerschap.
Dankzij een intelligent gebruik van deze productiemiddelen, brengt een onderneming
producten of diensten voort. Deze producten of diensten voorzien in een bepaalde
behoefte van een potentiële klant of doelgroep en zijn daarmee van toegevoegde waarde
voor een afnemer. De producten of diensten worden bovendien onder bepaalde voorwaarden en condities aangeboden aan de klant. Daarmee is het voor de onderneming
mogelijk om ook met andere aspecten dan uitsluitend de kwaliteit van het product of
de dienst in de behoefte van de klant te voorzien en het verschil te maken ten opzichte
van de mogelijkheden bij een concurrent.
Bij de levering van een dienst heeft de klant bovendien zelf ook nog een bijzondere
rol. Een dienst komt namelijk tot stand via persoonlijke interactie. De beleving van
de kwaliteit van de dienstverlening varieert van moment tot moment en is daarmee
heterogeen. Bovendien is een dienst niet tastbaar en daarmee vergankelijk. Dit
betekent dat de realisatie van de dienstverlening tot stand komt met een interactieve
vorm van samenwerking tussen de verkopende aanbieder en de klant zelf. Bij deze
vorm van samenwerking is feitelijk sprake van een versmelting van productie en
consumptie. Er wordt dan ook wel gesproken over ‘prosumeren’.
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De betekenis van een propositie
De totale en unieke set aan kwaliteiten en condities, waarmee met deze producten
en/of diensten in de behoefte van een klant wordt voorzien, wordt aangeduid met ‘de
propositie’. Om te komen tot een unieke propositie en positionering in de markt, wordt
er gebruik gemaakt van de marketingmix. Deze marketingmix is de gereedschapskist met bouwstenen voor de marketeer om te komen tot een unieke, onderscheidende propositie en positionering, waarmee op een unieke wijze is in te spelen op een
specifieke behoefte van een bepaalde groep klanten of niche in de markt.
De traditionele marketingmix van Philip Kotler uit 1974 werkt met vier p’s: product (het
tastbare product en/of de dienst waarmee in de behoefte van de klant wordt voorzien),
prijs (welke vergoeding er voor de propositie aan de klant wordt gevraagd), promotie
(op welke wijze de propositie voor de potentiële klant zichtbaar en herkenbaar is) en
plaats (op welke wijze de propositie voor de klant verkrijgbaar is).
Onder invloed van de toenemende concurrentie is de gereedschapskist van de
marketeer in de afgelopen decennia inmiddels uitgebreid tot wel 14 p’s. Naast de vier
klassieke p’s zijn dat: personeel, presentatie, packaging, physical evidence, processes,
performance, protection, people, planet en prosperity.
De propositie of belofte van de onderneming aan de klant omvat dus meer dan een
product of dienst, maar is opgebouwd uit een unieke samenstelling van tenminste
vier of zo mogelijk meer componenten uit de marketingmix, waarmee er beleidsmatig
op een onderscheidende wijze van de concurrentie in de behoefte van een klant of
klantengroep is te voorzien.
Nu zijn er in de samenleving tal van aanbieders met min of meer vergelijkbare
proposities. Waarom hebben zij dan allen een recht van bestaan? Dit kan door op een
slimme, creatieve en onderscheidende manier beleidsmatig gebruik te maken van
de mogelijkheden van unieke combinaties met de bouwstenen uit de marketingmix.
Daarmee creëren ze unieke, onderscheidende toegevoegde waarde oftewel Unique
Selling Points (USP’s) in een propositie voor een specifieke doelgroep en specifiek
segment of een niche in de markt .
De mogelijkheden voor het gebruik van de marketingmix zijn in de regel altijd gericht op de creatie van een unieke propositie en de positionering van deze propositie
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voor de lange termijn. Hiermee is het gebruik van de marketingmix een belangrijk
instrument om te komen tot commercieel beleid en van grote toegevoegde waarde
voor de marketingstrategie van een organisatie. Het is hierbij belangrijk dat de kernwaarden van de organisatie ook zijn terug te vinden in de propositie van de organisatie
aan de klant.
De parallel met het natuurlijk ecosysteem
Het is interessant om in deze context nogmaals te kijken naar het natuurlijke
eco
systeem en de vergelijking te maken tussen bijvoorbeeld de commercieeleconomische processen in het beleid van organisaties in het antropogeen systeem
en de manier waarop vergelijkbare processen zich manifesteren in een natuurlijk
ecosysteem. Ook in een natuurlijk ecosysteem heeft een organisme (lees producent)
een bestaansrecht als wordt voorzien in de unieke behoefte van een ander organisme
(de consument). Afhankelijk van de specifieke behoeften zijn er onder deze consument
en ook unieke verschillen in behoeften. De behoeften in een ecosysteem zijn
bovendien in de loop van de tijd aan verandering onderhevig. Door veranderingen
in de samenstelling van het ecosysteem onder invloed van successie of evolutie
ontstaan er bovendien in het systeem nieuwe behoeften, die de ecosysteemleer aanduidt met ‘niches’.
Ook hier is sprake van een interessante vorm van gelijkenis tussen natuurlijke
processen en processen in het economisch verkeer. Wanneer een onderneming dankzij een innovatie met een unieke propositie kan voorzien in een nieuwe behoefte van
een consument, is er sprake van en wederzijds belang tussen een producent en een
consument. Consumenten kunnen in deze context uiteraard ook zakelijke afnemers
zijn. De onderneming levert toegevoegde waarde en is daarom van toegevoegde waarde in het systeem. Daarmee is er bovendien sprake van klantwaarde, die zich vanuit het perspectief van de klant laat vertalen in producten en/of diensten met een
toegevoegde waarde in de mate van behoeftebevrediging. Omgekeerd ontvangt de
producent hiervoor in ruil geld als vergoeding voor de ontvangen toegevoegde waarde
en de belevingswaarde van de klant.
Bij de ontwikkeling van een propositie vervult ook de concurrentie een rol. Con
currentie houdt de producent scherp en dwingt de producent steeds weer opnieuw
om de beste propositie te leveren vanuit het perspectief van de klant. Dit verklaart ook
het grote belang of zelfs de noodzaak van een externe focus van een organisatie. Deze
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focus stelt een organisatie in staat om vroegtijdig op veranderingen in de markt te
anticiperen, de concurrentie voor te blijven en klanten te behouden.
De rol van de reducent in het economisch verkeer
Welke rol vervult de reducent in het economisch verkeer? De reducent kan in het
economisch verkeer een belangrijke positie innemen als intermediair met een toe
gevoegde waarde in de logistieke stromen van het geld, de producten en de informatie. Deze intermediaire leveranciers zorgen immers voor de facilitaire verbinding tussen de producent en de consument. Aan de kant van de levering ondersteunen ze de
bevoorrading, zorgen ze voor financiële middelen en services op bijvoorbeeld het
gebied van fulfilment. Door in deze positie gebruik te maken van specifieke kennis en
schaalvoordelen, kunnen ze bijdragen aan een ‘reductie’ van kosten, tijd, energie en
het onnodig gebruik van materialen.
Aan de retourzijde zorgen ze voor inzameling, retourlogistiek en kunnen ze faciliteren
bij de verschillende mogelijkheden van verwerking voor hergebruik of het duurzaam
regenereren van nieuwe grondstoffen. Daarmee is ook in het economisch verkeer de
keten te sluiten en ontstaat in de kern een ‘natuurlijke’ kringloop of circulair proces.
CIRCULAR ECONOMY - an industrial system that is restorative by design
Increasingly powered by
renewable energy
Mining/materials manufacturing

Farming/collection1
Biological cycles
Biochemical
feedstock

Parts manufacturer

Technical cycles

Product manufacturer

Recycle

Restoration
Service provider

Refurbish/
remanufacture
Reuse/redistribute

Carcades

Biogas

Maintenance

Consumer
Anaerobic
digestion/
composting

Collection
Extraction of
biochemical
feedstock2

User
Collection

Energy recovery
Leakage to be minimised
Landﬁll

1 Hunting and ﬁshing
2 Can take both post-harvest and post-consumer waste as an input

Afbeelding 2.2. The Butterfly van The Ellen MacArthur Foundation en het sluiten van kringlopen
(bron: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circulareconomy?gclid=EAIaIQobChMIo-fLifSQ6wIVmKZ3Ch1OUwkbEAAYASAAEgLbVvD_BwE).
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Het Butterfly model van The Ellen Macarthur foundation maakt in de basis in
zichtelijk hoe de functies van producent, consument en reducent zich in een circulair
eco
nomisch systeem tot elkaar kunnen verhouden. De rechterzijde van het
model schetst een beeld van de verschillende mogelijkheden om bij het gebruik van
hardware de cyclus in technologische zin te kunnen sluiten. Hierbij ligt de
verantwoordelijkheid en het management altijd bij de mens, waarvan in bepaalde
situaties in de specifieke rol van reducent. Aan de linkerzijde is sprake van de
biologische cycli, waarin in eerste aanzet de mens maar ook andere organismen een
bijdrage leveren aan ‘natuurlijke’ circulariteit en een sluitende kringloop met bio
massa.
Bij de ontwikkeling van een ondernemingsstrategie gaat het in essentie om de lange
termijn continuïteit van de onderneming. Als voorwaarde voor deze continuïteit moet
de onderneming blijven investeren in een unieke propositie met unieke toegevoegde
waarde voor de klant. Om deze investeringen te kunnen blijven doen, is winst nood
zakelijk. Winst is daarmee geen doel op zich maar een voorwaarde voor continuïteit.
De winst is te beschouwen als ‘natuurlijk zaad voor nieuwe seizoenen’.
Innoveren of sterven
Onder invloed van veranderingen in de maatschappij, zoals technologische innovatie,
verbetert nieuwe technologie de kwaliteit van de beschikbare productiemiddelen,
maar veranderen de behoeften van klanten in de toekomst blijvend. Het is dus zaak
voor de onderneming om intelligent mee te bewegen. Stilstand en achterblijvende
investeringen in innovatie betekenen vroeg of laat een veroudering van de productiemiddelen, een degradatie van de propositie, een hierdoor afnemende belangstelling voor de propositie, meer concurrentie, een stagnerende vraag en bij ongewijzigd
beleid het einde van de onderneming. De groei van de onderneming is inherent aan
de ontwikkeling van de onderneming in een samenleving, die continu aan ver
anderingen onderhevig is. Deze maatschappelijke veranderingen vertonen wederom
interessante paralellen met het proces van successie in natuurlijke ecosystemen.
Een klassieker uit de natuur
In oude ecosystemen hebben soorten, die onder invloed van veranderingen
hebben weten te innoveren, overleefd. Soorten met onvoldoende aanpassingsvermogen hebben het in de loop van de tijd niet gered. Zo heeft de dinosaurus
uiteindelijk niet kunnen overleven, terwijl de pissebed (Oniscidea} zich in de evolutie
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heeft weten aan te passen aan veranderingen in de leefomgeving. Deze kreeftachtigen leefden reeds zo’n 300 miljoen jaar geleden in een tropische, marine omgeving en
hebben nog altijd als ‘prehistorische’ reducenten, weliswaar onder een vochtige steen,
een belangrijke functie voor het hedendaagse ecosysteem in de gematigde klimaatzone.
Een voorbeeld uit de economische realiteit
Vroom & Dreesmann (V&D), ooit het bekendste warenhuis van Nederland en markt
leider in Nederland, leek lange tijd onverwoestbaar maar innoveerde onvoldoende. Het belangrijkste kapitaal van de onderneming, de winkels, raakte gedateerd en
de winkels werden onaantrekkelijk voor de klant. Ook werd er onvoldoende
geanticipeerd op een belangrijke verandering in de samenleving. De opkomst van
internet met alle kansen voor een 24/7 bereik van de klant werd aanvankelijk ge
bagatelliseerd. Er werd onvoldoende geïnvesteerd in nieuw ‘kapitaal’, bijvoorbeeld
in een attractief platform op internet. Bovendien was de propositie van V&D niet
langer onderscheidend en van unieke toegevoegde waarde in de beleving van de klant.
De concurrentie rook haar kans en wist de klanten van V&D massaal te verleiden
met attractievere proposities. Dit leidde uiteindelijk tot de ondergang van ‘s-lands
grootste en oudste warenhuis. Is daarmee ook het doek gevallen voor het ‘fenomeen’
warenhuis in het algemeen als onderdeel van het ‘retail ecosysteem’? Geenszins want
bijvoorbeeld De Bijenkorf toont aan dat het ook anders kan.
Het duurzame succes van De Bijenkorf
De overname van De Bijenkorf in 2010 door Selfridges Group

(https://www.self-

ridgesgroup.com), op haar beurt weer eigendom van de Canadese ondernemer en
filantroop Galen Weston, stelde de organisatie in de gelegenheid om te profiteren
van nieuwe schaalvoordelen bij de inkoop en verfrissende inzichten over succesvolle bouwstenen in de retail van de 21e eeuw. De Bijenkorf bekende bovendien na
drukkelijk kleur door te kiezen voor een focusstrategie op de niche van het hoge
segment. In combinatie met een goed doordachte en innovatieve omni-channel
strategie, heeft de organisatie enkele fysieke vestigingen in de periferie gesloten.
Klanten in het verzorgingsgebied van de gesloten vestigingen, werden met een
lidmaatschapskaart met vouchers verleid om ook online te kopen.
In de winkels heeft de organisatie geïnvesteerd in een eigentijdse uitstraling, waarmee de klant de waarde van De Bijenkorf in geur en kleur kan ervaren en beleven.
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Bovendien heeft De Bijenkorf het aantal ‘categories’ sterk gereduceerd en lifestyle
gerelateerd, de voorraden in de winkels afgebouwd en het aandeel ‘shop in shop’
activiteiten verder uitgebouwd. Hiermee heeft de organisatie in het afgelopen
decennium laten zien dat innovatie van grote waarde is voor de continuïteit van een
organisatie op de lange termijn.
Is hiermee dan de toekomst voor een organisatie als de Bijenkorf vanzelfsprekend?
Geenszins, continuïteit vereist ook voor De Bijenkorf constante alertheid en een
blijvende anticipatie op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Dit vereist
structureel innovaties, nieuwe investeringen in de formule en de propositie met de
unieke toegevoegde waarde(beleving) vanuit het perspectief van de klant.
Deze unieke toegevoegde waarde ziet De Bijenkorf nu vooral in duurzaamheid. De
Bijenkorf handelt naar eigen zeggen met respect voor de omgeving en het milieu en
streeft naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van materialen, grondstoffen en
natuurlijke bronnen om de impact op het milieu te reduceren.
Minder en duurzamere materialen en energie
Dit betekent dat De Bijenkorf blijft investeren in de eigen organisatie. In de winkels
is gekozen voor een actief energiebeheer. De verwarming en verlichting zijn niet
standaard ingeschakeld en worden maandelijks gecontroleerd. Bovendien wordt
de standaard verlichting in de komende jaren vervangen door energiezuinige LEDverlichting. Daarbij is er voor het gebruik van energie gekozen voor 100% groene
stroom, opgewekt door Nederlandse wind. Ook voor waterverbruik zijn besparende
maatregelen ingevoerd.
Het restaurant van de vestiging in Rotterdam is begonnen met de productie van
compost. Voedselresten worden niet meer weggegooid, maar omgezet naar een
waardevolle grondstof voor de productie van nieuw voedsel. Dit gebeurt de komende
jaren ook in de andere restaurants van De Bijenkorf.
Ook bij de verpakkingsmaterialen is een belangrijke winst gerealiseerd. Alle dozen
en draagtassen zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. Dit papier komt van
duurzaam beheerde bossen

(http://www.fsc.nl/nl-nl/certificeren/keurmerkge-

bruik-01). Het is licht in gewicht, bevat weinig verfstoffen en is naar zeggen van De
Bijenkorf geproduceerd in een CO2-neutrale omgeving. Het is de vraag of dit in werke-
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lijkheid ook zo is, omdat de productie van papier zeer veel energie eist. De papiersector
onderzoekt al jaren hoe de hoeveelheid energie is te reduceren, aangezien hiermee
ook op de belangrijkste kostenpost in de sector is te besparen.
Ook online behoeft aandacht bij duurzaamheid
Ook in de online omgeving heeft De Bijenkorf gekeken naar aanknopingspunten voor
verdere verduurzaming. Zo heeft de organisatie reeds in 2017 gekozen voor nieuwe
verpakkingsformaten voor de webshop om daarmee het gebruik van karton te reducer
en. Door te kiezen voor beter passende dozen, is het vervoer efficiënter en vermindert
de hoeveelheid CO2-uitstoot van het transport.
Duurzame inzetbaarheid als bron voor duurzame waardecreatie
Naast een verduurzaming van het gebruik van grondstoffen en energie is er ook op
sociaal gebied gekozen voor een nieuwe koers. In de winkels zijn het vooral de
medewerkers die De Bijenkorf zo bijzonder maken. Dat kan alleen in een inspireren
de en veilige werkomgeving, waar ruimte is voor persoonlijke ontplooiing en
ontwikkeling. Met de keuze voor een uitgebreid opleidings- en trainingsprogramma
stelt de organisatie alle medewerkers van winkelvloer tot directie in staat om (door)
te groeien en hun talenten te ontwikkelen. In 2016 werden 400 trainingen en
opleidingen gevolgd door 3.200 medewerkers. De medewerkers hebben toegang tot
een speciale Mobile Academy App, waarmee ze zelf de regie kunnen voeren over hun
eigen ontwikkeling. Alle inkopers hebben in 2017 een duurzaamheidstraining gevolgd
en er is een Responsible Retail App ingevoerd. Deze app helpt inkopers om duur
zamere keuzes in het inkoopproces te maken. Tenslotte is er ook veel aandacht voor
alle werkprocessen op de locaties, die voortdurend op veiligheids- en gezondheids
risico’s voor de medewerkers, leveranciers, partners en klanten worden gecontroleerd.
Een duurzaam assortiment betekent een duurzame propositie aan de klant
Door duurzamere keuzes te bieden in het assortiment, wil De Bijenkorf ook met
haar propositie een bijdrage leveren aan de sustainable development goals van de
Verenigde Naties. Het gaat hierbij in het bijzonder om doelstelling 12: verantwoorde
consumptie en productie. Om deze doelstelling te verwezenlijken, is een gedegen
risicoanalyse de kern van het duurzaamheidsbeleid voor merken en producten.
De Bijenkorf verlangt van de leveranciers van de merken in het een vergelijkbare
strategie. Het doel is om in 2025 uitsluitend duurzamere merken te verkopen.
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Afbeelding 2.3. De groene Bij, het duurzaamheidslabel van De Bijenkorf
(bron: https://www.debijenkorf.nl/duurzaam-ondernemen-milieu).

In de winkels van De Bijenkorf is ook te zien welke merken reeds aan de nieuwe
duurzaamheidsnormen voldoen. Alle artikelen die op een duurzamere manier
geproduceerd zijn en/of van duurzamer materiaal zijn gemaakt, zijn in de winkels en
online te herkennen aan het Groene Bij logo. Dat maakt de keuze voor een mooi én
verantwoord artikel voor de klant eenvoudig. Het duurzaamheidsaspect van deze
artikelen heeft betrekking op arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn, of een
combinatie daarvan. De Bijenkorf houdt ook rekening met een eerlijke prijsopbouw
(True value – True pricing) in de keten. Daarbij let ze op de volgende kenmerken:
een eerlijke prijs voor alle betrokkenen, zoveel mogelijk biologische of gerecyclede
producten en materiaalgebruik, een milieuvriendelijke productie, distributie en diervriendelijkheid. Producten en materialen die aan (een deel van) deze criteria voldoen,
zijn inmiddels in veel gevallen reeds bij de leverancier voorzien van een wereldwijd geaccepteerd keurmerk, zoals GOTS voor katoen
dard.org/), GRS voor gerecyclede materialen
duurzaam verbouwde koffie en cacao

(https://www.global-stan-

(https://grsinkoop.nl/) en UTZ voor

(https://utz.org/what-weve-achieved/?gc-

lid=EAIaIQobChMIx86as-CQ6wIVxfZRCh3hrw2vEAAYASAAEgKuEfD_BwE). Eind 2020
moeten 4.500 artikelen, verspreid over alle categorieën, het Groene Bij logo hebben
(https://www.debijenkorf.nl/duurzaam-ondernemen-milieu).
Strategie voor de toekomst
Het is de ambitie van De Bijenkorf om in 2025 uitsluitend duurzame merken te
verkopen. Onder een duurzamer merk verstaat De Bijenkorf een merk dat de risico’s
in kaart heeft gebracht en werkt aan concrete doelstellingen voor de verbetering
van de grootste uitdagingen in de toeleveringsketen, bijvoorbeeld dierenwelzijn, een
productieproces of een materiaal. Om inzicht in de keten van een merk te krijgen,
gebruikt De Bijenkorf een zelf ontwikkelde controlelijst. De Bijenkorf werkt bovendien
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aan invoering van de Higg Brand & Retail Module (BRM) van de Sustainable Apparel
Coalition (SAC). Dit is een internationaal breed gedragen en objectieve meetmethode
voor mode

(https://apparelcoalition.org/).

In bredere zin wil De Bijenkorf zich ook in de samenleving nadrukkelijk laten
zien als een organisatie die werk maakt van duurzaamheid. De Bijenkorf wil een
positieveverandering op gang brengen door de visie op duurzaamheid uit te dragen,
het goede voorbeeld te geven en bewustwording te creëren. Bovendien wil De Bijenkorf
bijdragen aan een transparantere mode-industrie.
Samen met Nudge en The Tipping Point, initiatieven voor een duurzame samenleving,
heeft de Bijenkorf het platform The Pollinators gelanceerd
linators.org/). Op de website

(https://www.thepol-

www.thepollinators.org bundelen de deelnemende

organisaties de krachten, ideeën en initiatieven om te voorkomen dat de bij uitsterft.
De Bijenkorf heeft een bijenvolk in Artis geadopteerd en er staat een bijenhotel op
het dak van de Bijenkorf in Eindhoven. De Bijenkorf helpt bijen en andere bedreigde
‘bestuivers’ om te overleven door onder andere campagnes te voeren om bewustzijn
op gang te brengen, nieuwe leefgebieden voor ze te creëren en geld in te zamelen voor
het behoud van een gezonde bijenstand.
Tenslotte heeft De Bijenkorf samen met Nederland Cares op lokaal niveau acties en
activiteiten georganiseerd, waarbij de ontmoeting tussen medewerkers en de maatschappelijke doelgroep, demente en eenzame bejaarden, centraal staat

(https://

www.nlcares.nl/?gclid=EAIaIQobChMIiKDH_OCQ6wIVGLd3Ch3_EQ43EAAYASAAEgLLy_D_BwE). Daarmee laat De Bijenkorf zien serieus werk te maken van duurzaamheid.
Duurzaamheidsdoelen komen expliciet terug in de ondernemingsstrategie in alle
geledingen van de bedrijfsvoering en in de marketingstrategie bij de propositie aan
de klant.
Met de applicaties en trainingen voor de medewerkers investeert de organisatie
expliciet in een duurzame bezieling van het gedachtengoed in het DNA van de toekomstige organisatie. Met opeising van transparantie en definiëring van expliciete
duurzaamheidsdoelstellingen, maakt De Bijenkorf samen met ketenpartners in
co-creatie werk van duurzaamheid. Door dankbaar aan te haken op reeds bestaande
keurmerken wordt de norm verbreed en toont De Bijenkorf als voorloper regie bij de
duurzame transitie in verschillende waardeketens. De Bijenkorf neemt hiermee niet
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alleen de verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst van de eigen organisatie,
maar draagt met haar ‘bestuivingstrategie’ ook expliciet bij aan een verduurzaming en
versterking van het antropogeen en natuurlijke ecosysteem.
2.4 De meerwaarde van een integrale stakeholderbenadering
Het voordbeeld van De Bijenkorf laat zien dat er in de evolutie van een bedrijf nieuwe
dimensies aan de strategische doelstellingen van een organisatie en haar propositie zijn
toe te voegen. Deze doelstellingen zijn een verrijking van de conventionele financiële
doelstellingen zoals de realisatie van een omzetstijging en een winsttoename.
Met de nieuwe strategie van De Bijenkorf laat de organisatie ook zien nieuwe
technologie en kennis te omarmen en daarbij zelfs de regie te nemen in verschillende waardenketens. Hiermee versterkt de organisatie haar eigen positie en levert ze
een positieve impuls aan de bedrijfsvoering van leveranciers en de samenleving als
geheel. Door hiervoor keurmerken te gebruiken en doelgericht de samenwerking aan
te gaan met strategisch gelijkgestemde partners, bouwt de organisatie voor de lange
termijn bovendien aan een krachtig netwerk en borgt ze met de verschillende duur
zame keurmerken ook op lange termijn de uitgangspunten van dit beleid.
Met de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen, zoals de inkoop van groene
energie en een besparing op energie geeft de organisatie invulling aan de driestappen
strategie van de Trias Energetica om een verduurzaming van het energiebeleid te
bereiken. Dit reduceert bovendien de kosten in de operationele bedrijfsvoering.
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Trias Energetica
Afbeelding 2.4. De drie stappen in de Trias Energetica om gefaseerd te komen tot een duurzaam
energiebeleid (bron: TU Delft, Kees Duijvestein, 1979).
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De investering in de opleiding van medewerkers leidt bij een toekomstige toename
van de consumentenvraag naar hoogwaardige dienstverlening in de winkel naar een
sterkere band en duurzame relatie met de klant.
De keuze om reststromen in de restaurants niet langer te laten vernietigen te ver
nietigen, maar te laten composteren is ook te zien als een mooi voorbeeld voor
andere organisaties. Door in de communicatie het duurzaamheidslabel De groene Bij
te gebruiken, worden ook de klanten bewust en onbewust geconfronteerd met het
belang van duurzaamheid. Acties die daarnaast in de samenleving bijdragen aan een
beter leefklimaat en een versterking van de biodiversiteit, kunnen rekenen op een
enthousiaste ontvangst in de samenleving en versterken het duurzame imago van
De Bijenkorf.
De uitgangspunten in het beleid van De Bijenkorf komen op hoofdlijnen overeen met
die van het beleid bij de andere internationale toonaangevende luxe warenhuizen,
waaronder die in de eigen Selfridges Groep. Daarmee staat de Bijenkorf niet alleen,
maar kan deze strategie worden gezien als een bredere succesvolle ontwikkeling bij
de grote luxe warenhuizen.
De eigenaar van de Selfridges Groep is Wittington Investments, de investerings
maatschappij van de vermogende Canadese familie Weston. Dezelfde familie is
overigens ook eigenaar van Primark, dat is ondergebracht in een andere divisie,
Fashion United

(https://fashionunited.com/). Wellicht dat de verworven inzichten

in de meerwaarde van duurzaamheid van de strategie voor het luxesegment in de
toekomst ook zijn aan te wenden voor een verdere verduurzaming van de strategie
en de propositie van Primark. Het van oorsprong Ierse Primark, in 2019 nog goed voor
een wereldwijde omzet van 8, 9 miljard euro, stond jarenlang bekend om het slechte
imago als het gaat om duurzaamheid. Maar die tijd lijkt voorbij. Duurzaamheid krijgt
ook bij Primark nadrukkelijk aandacht. In 2019 kondigde de ‘Fast fashion’ retailer
een vervijfvoudiging van het Sustainable Cotton Programme aan. In dit programma
worden samen met CottonConnect
Farmers Cooperative

(http://cottonconnect.org/) en Heping Cotton

(https://www.cabi.org/stories-of-impact/helping-cotton-far-

mers-like-pakistans-compost-champion-to-improve-productivity/) 160.000 katoenboeren getraind om milieuvriendelijke methoden toe te passen bij de teelt van katoen.
Deze boeren komen uit belangrijke productielanden zoals India Pakistan en China.
Het aantal getrainde ondernemers moet in 2022 160.000 zijn. Met de vervijfvoudiging
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van de omvang van dit initiatief van 2019 tot 2022 wil Primark de uiteindelijke doelstelling van 100 procent duurzame katoen in alle productcategorieën van de keten
bereiken.
Het tijdperk van het aandeelhouderskapitalisme voorbij
De geschiedenis van de economie laat zien dat er sinds de oprichting van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 zich wereldwijd een vorm van aandeelhouders
kapitalisme heeft ontwikkeld. Aanvankelijk was er bij veel investeerders de oprechte
overtuiging van de mogelijkheden van een organisatie en een grote mate van betrokken
heid bij het beleid van een directie. Als tegenprestatie voor het vertrouwen van deze
investeerders in de betreffende organisatie ontvingen zij na verloop van tijd een mooi
dividend. Het dividend kan worden gezien als een duurzame vorm van rendement op
de gedane investering.
In de loop van de eeuwen komen onder andere door de schaalvergroting en globalisering van organisaties veel van deze aandeelhouders via de aandelenbeurzen op een
steeds grotere afstand te staan van de feitelijke bedrijfsvoering van de organisaties
waarin zij de aandelen hebben verworven. Er ontwikkelt zich bovendien onder invloed
van speculaties een toenemende kloof tussen de reële waarde van de onderneming
en de verwachte, speculatieve waarde van de betreffende organisatie in de toekomst.
Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor het gedrag van aandeelhouders en de
koers op de beurs. Het leidt bovendien tot een groeiende groep aandeelhouders die
primair in bedrijven investeren omwille van een geldelijk gewin op korte termijn.
Ze laten zich niet leiden door een lange termijn aandeelhouderspositie met een in
trinsieke belangstelling voor de missie en propositie van de organisatie en dividend
als belangrijkste beloningsvorm. Hierdoor is ook de intrinsieke betrokkenheid van
veel van deze aandeelhouders bij de organisatie afgenomen en zijn er zelfs aandeelhouders die aandelen nu uitsluitend zien als een middel om snel geld te verdienen.
Voor veel directies van bedrijven, die aandelen via de beurs uitgeven, heeft deze
ontwikkeling als gevolg dat de focus in het beleid onder druk van aandeelhouders te
veel is komen te liggen bij doelstellingen voor de korte termijn. In sommige gevallen
leidt deze ontwikkeling bij organisaties zelfs tot fricties tussen de aandeelhouders en
de directie. Er is dan sprake van een spanningsveld tussen operationele doelstellingen
met een maximaal resultaat voor de korte termijn en de strategische ontwikkeling en
kansen voor continuïteit van de organisatie op de lange termijn.
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In dit licht is het relevant om ook nog eens stil te staan bij de oorspronkelijke functie
van investeringen. Investeren houdt in middelen beschikbaar stellen voor productiemiddelen zoals kapitaalgoederen of werkkapitaal. Daarmee heeft een organisatie de
ruimte om met dit werkkapitaal in een eerste fase na de investering aan haar financiële verplichtingen te voldoen en pas op de lange termijn een rendement te maken op de
betreffende investering. In de praktijk vertoont het rendement op de investering dan
een ontwikkeling die vergelijkbaar is met het model van een ‘hockeystick’.

PROFITS

HOCKEY STICK
FORECAST

Where the
magic happens

History

Future
TIME

Afbeelding 2.5. De ontwikkeling van het rendement op een investering in de loop van de tijd vertoont
de gelijkenis met de vorm van een hockeystick.

Als een investeerder zich niet langer bekommert om de lange termijndoelstellingen
van een organisatie, maar slechts uit is op korte termijn rendement, vaak door
speculaties en fluctuaties op de beurs, ontstaat er een risico voor de lange termijn
continuïteit van de onderneming. Het door de onderneming gevraagde kapitaal van
een investeerder wordt dan feitelijk niet aangeboden ten dienste van het bedrijf, maar
‘misbruikt’ om zelf ten koste van het bedrijf geldelijk gewin te bereiken. Als deze
situatie zich aandient, loopt de onderneming het risico een speelbal te worden van
handelaren, die uitsluitend aansturen op geldelijk gewin voor de korte termijn. Deze
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ontwikkelingen kunnen de directie van de betreffende onderneming bij de ontwikkeling van beleid voor de lange termijn behoorlijk in de wielen rijden.
Door deze ontwikkeling zijn tevens vraagtekens te plaatsen bij de huidige handelswijze van bepaalde spelers op de beurs en daarmee de invulling van de functie van
de beurs. Strikt genomen voorziet de beurs als marktplaats voor kapitaal nog steeds
in een nuttige economische functie en zijn alle activiteiten volledig legaal en is
het gedrag van de betrokken partijen legitiem. Maar vanuit een ethisch perspectief is
de vraag gerechtvaardigd of de manier waarop sommige spelers het spel spelen,
nog wel strookt met de essentie van de missie en de propositie van de beurs en of
het functioneren van de beurs daarmee als een van de hoekstenen van de moderne
kapitalistische samenleving wel voldoende recht doet aan een breder maatschappelijk belang.
De vraag van ondernemingen naar kapitaal om te kunnen investeren, is van alle tijden
en is ook noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming. Het voorbeeld van
V&D laat zien wat er met een organisatie gebeurt als er bij gebrek aan visie verkeerd of
onvoldoende wordt geïnvesteerd. De Bijenkorf toont aan dat het ook anders kan, maar
dat de invoering van een duurzame lange termijnstrategie vraagt om een heldere visie,
missie en brede allesomvattende strategie. Deze strategie vereist een lange(re) tijd om
te implementeren, heeft een brede impact op de verschillende beleidsterreinen van de
organisatie en genereert pas later ook in financieel opzicht een degelijk rendement.
Maar dankzij de duurzame inbedding in het DNA van de organisatie, haar partners,
klanten en maatschappij is het rendement niet langer afhankelijk van toevalligheden,
maar kan het in de toekomst bogen op een sterk fundament en is het breder dan louter
van financiële waarde. Er is feitelijk sprake van meervoudige waardecreatie.
De betekenis van economie in een breder perspectief
Het begrip economie is afgeleid van het Griekse oikos (huis) en nomos (regel), waarbij het uiteindelijk gaat om de vraag hoe een consument of producent omgaat met
de regels in zijn huishouding. De Bijenkorf laat zien hier zorgvuldig mee om te gaan
en beperkt zich hierbij niet alleen tot de huishouding van de eigen organisatie, maar
neemt hierbij ook de verantwoordelijkheid voor haar omgeving en de samenleving.
Volgens Maslow heeft de mens de behoefte aan zekerheid op fysiologisch gebied,
veiligheid, een prettige sociale omgeving, erkenning en het perspectief van ontwikke-
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ling. Geld is daarmee voor niemand een primaire behoefte, maar slechts een middel
om in de verschillende behoeften te voorzien. Ondernemen zonder doel maar uit
sluitend voor het geldelijk gewin is feitelijk doelloos ondernemen. Het doel van elke
onderneming is om met een propositie bij te dragen aan een vorm van persoonlijke
en maatschappelijke behoeftebevrediging. Het economisch beginsel van de omgang
met schaarste vereist de morele plicht om te stoppen met onnodige verspilling en
vernietiging. De Bijenkorf laat zien dit uitgangspunt serieus te nemen en toont ook
aan dat het kan.
Het is in de volle breedte van de samenleving de hoogste tijd voor een heroriëntatie
op ondernemerschap en de pijlers van het kapitalistisch systeem. In dit systeem is
een belangrijke taak weggelegd voor ondernemers. Vanuit een natuurlijke rol als
producent voorzien ze op een duurzame manier in een grote mate aan verscheidenheid van behoeften van andere producenten en consumenten. Ze zadelen anderen of
de gemeenschap niet op met een schadelast.
In dit systeem is tevens een belangrijke taak weggelegd voor reducenten. Onder
nemers en consumenten die in het cyclisch proces van de samenleving waarde
toevoegen bij de verwerking van reststromen. Ze zetten deze stromen weer om in
nieuwe herbruikbare grondstoffen of componenten. In dit systeem is er in de komende
jaren zoveel werk te verrichten, dat er plaats is voor iedereen die hierin zijn rol kan en
wil nemen. Maar concurrentie is evenals in de natuurlijke systemen een belangrijke
prikkel voor vooruitgang. Het is dan ook belangrijk om te blijven leren. Geld is niet
langer een doel op zich, maar in lijn met waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is een
belangrijk middel om de wezenlijke doelen te realiseren en in werkelijke behoeften
te voorzien. Het is de hoogste tijd voor een heroriëntatie op een nieuwe economische
orde. Deze economie is te karakteriseren als een systeem dat al het kapitaal omsluit
waarmee de samenleving de producten en diensten kan maken en leveren die nodig
zijn om een toekomst te creëren met een hogere waarde voor de mens en de wereld
(van der Schot, 2016). Het is tijd voor meervoudige waardecreatie!
2.5 De bouwstenen van een strategie voor meervoudige waardecreatie
In de economie van de toekomst is er sprake van een heroriëntatie op de waarde van
geld. De welvaart in de moderne westerse samenleving is niet langer vanzelfsprekend
als er in deze samenleving geen systematische veranderingen worden doorgevoerd.
Geld is slechts een middel dat waarde vertegenwoordigt, wanneer dit middel wordt
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aangewend voor activiteiten met een daadwerkelijke toegevoegde waarde. Om tot
deze toegevoegde waarde te komen, worden ook andere bronnen aangewend.
In de oude economie werden deze bronnen aangeduid met de klassieke productie
factoren: Natuur, Arbeid, Kapitaal en Ondernemerschap. Lange tijd leek het erop
dat deze bronnen onuitputtelijk waren, maar ramingen in het rapport ‘The Limits to
Growth’ van de Club van Rome uit 1972 wijzen reeds op het risico van toekomstige
tekorten aan onder meer grondstoffen. Het rapport waarschuwt bovendien voor al
maar toenemende groei van de welvaart in rijke landen, waardoor grondstoffen en
voedsel eerder op zouden raken dan men tot dan toe dacht.
De Club van Rome heeft een aantal grove voorspellingen gedaan over de uitputting
van de belangrijkste minerale- en brandstofhulpbronnen. Zo heeft ze bijna vijftig jaar
geleden voorspeld dat de fossiele brandstoffen aardolie en aardgas nu wel zo ongeveer
zouden zijn uitgeput. Latere inzichten door betere computermodellen tonen aan dat
de ramingen destijds niet correct waren, maar de gesignaleerde trends zijn nog steeds
een belangrijk signaal voor de mogelijke risico’s in de toekomst. Deze risico’s spelen
vooral bij de kritieke grondstoffen, zoals weergegeven in afbeelding 2.6.

Canada
• Cobalt

Russia
• Platinum Group Metals

Japan
• Indium

USA
• Beryllium

Mexico
• Fluorspar

China
• Antimony
• Beryllium
• Fluorspar
• Gallium
• Graphite
• Germanium
• Indium

India
• Graphite

Brazil
• Niobium
• Tantalum
South Africa
• Platinum Group Metals

• Magnesium
Democratic Republic of Congo
• Cobalt
• Tantalum

Rwanda

• Rare earths
• Tungsten

• Tantalum

Afbeelding 2.6. De belangrijkste kritische grondstoffen en de bronnen van herkomst
(bron: https://recyclingnetwerk.org/visie/grondstoffenschaarste/).

62

Voor een aantal kritieke grondstoffen zal de vraag tegen 2030 naar verwachting zijn
verdrievoudigd ten opzichte van 2006. De vraag neemt toe door de groei van op
komende economieën en nieuwe technologieën. De aanvoer van deze grondstoffen
kan in het gedrang komen omdat een groot deel van de wereldproductie uit een handvol
landen komt. Belangrijk zijn bijvoorbeeld China (antimoon, vloeispaat, gallium,
germanium, grafiet, indium, magnesium, zeldzame aardmetalen, wolfraam), Rusland
(platinametalen), de Democratische Republiek Congo (kobalt, tantaal) en Brazilië
(niobium en tantaal). Nederland heeft aan de Europese lijst van 41 grondstoffen nog
fosfaat, goud en tin toegevoegd.
De grootste risico’s voor de beschikbaarheid van met name deze kritieke grondstoffen,
zijn nu vooral de sterke toename van de vraag door de snelle groei van de techno
logie in combinatie met nieuwe milieumaatregelen bij de grondstofwinningen en de
geopolitieke risico’s die kleven aan de machtspositie van het beperkte aantal landen
waar deze grondstoffen worden gewonnen. Hiermee samenhangende risico’s zijn
dus ook de constante aanvoer van en beschikbaarheid over en het materiaal en het
prijsopdrijvend effect, dat optreedt bij toenemende schaarste op de wereldmarkt
(https://recyclingnetwerk.org/visie/grondstoffenschaarste/).
Daarnaast maakt de Club van Rome zich in hetzelfde rapport ook zorgen over andere
belangrijke mondiale ontwikkelingen, zoals de relatieve groei van de bevolking, de
beschikbaarheid aan natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, de industriële productie
per capita en de hoeveelheden voedsel per capita. Veel van deze ontwikkelingen
hebben uiteindelijk een ander verloop laten zien dan destijds beraamd. Desondanks
is de dreiging van veel van de geschetste risico’s niet wezenlijk veranderd nu er een
parallel wordt getrokken met de verschillende SDG’s van de Verenigde Naties. Er zijn
nog steeds vergelijkbare en zelfs nieuwe problemen die vragen om een structurele
oplossing.
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Afbeelding 2.7. De geschetste trends van de Club van Rome op een aantal maatschappelijke thema’s in
‘The limits of Growth’.

In de economie van de toekomst is het noodzakelijk dat er daarom expliciet aandacht
komt voor een structurele oplossing van de gesignaleerde problemen en risico’s. Ook
is het belangrijk om vast te stellen dat deze problemen en risico’s niet als probleem
op zich staan, maar dat er sprake is van onderlinge verbanden. De inrichting van de
samenleving van de toekomst vraagt om een grondige heroriëntatie op tal van
gebied
en waarbij uitsluitend vanuit een holistische, allesomvattende benadering
kan worden gewerkt aan oplossingen voor bestaande knelpunten.
Ook voor de functie die de economie hierin gaat vervullen, is deze holistische
benadering van belang. Dit betekent dat de economie of economische ontwikkeling
niet is los te zien van andere maatschappelijke ontwikkelingen en dat deze ont
wikkelingen elkaar altijd direct of indirect beïnvloeden. De antropogene samen
leving zal moeten leren van de lessen uit de ecologie en de werking van natuurlijke
ecosystemen. Hierin zijn kringlopen van levensbelang. Een duurzame samenleving
moet daarom evolueren naar een kringloop (circulaire) samenleving met een kringloop (circulaire) economie. Deze veranderingen gelden zowel voor consumenten als
bedrijven.
Op microniveau, het niveau van de individuele organisatie, is hiermee te beginnen door expliciet aandacht te besteden aan de verschillende bouwstenen die een
organisatie aanwendt bij het proces van waardecreatie. In de nieuwe economie zijn
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dit niet langer de klassieke productiefactoren, maar ‘capitals’ of ‘waarden’
(https://integratedreporting.org/integrated-thinking/). Hierbij worden zes waarden
onderscheiden. Het gaat naast de financiële waarde (financial capital) bijvoorbeeld
ook over de waarde van andere materiële zaken (manufactured capital), zoals de
waarde van gebouwen en machines, de waarde van de gebruikte grond- en hulpstoffen
(natural capital) of immateriële zaken waaronder de waarde van kennis die zich
manifesteert in bijvoorbeeld de inrichting van de bedrijfsprocessen (intellectual
capital), de waarde van de medewerkers van de organisatie (human capital) en
de waarde van de samenwerkingspartners van de organisatie in de keten of het
business ecosysteem (social-relational capital). Deze verschillende waarden
dimensies zijn te bechouwen als bronnen of ‘capitals’ waaruit kan worden geput om te
komen tot waardecreatie. Deze waardecreatie uit zich vervolgens in een waarde
propositie aan de klant.
De verschillende ‘capitals of waarden’ zijn ongelijksoortig, maar wel gelijkwaardig
in de zin dat het economisch systeem ook moet leiden tot de creatie van sociale
en ecologische waarde. Dit betekent voor het proces van waardecreatie in één
organisatieop microniveau dat de toegevoegde waarde op één van deze drie
dimensies niet structureel ten koste mag gaan van de waardeontwikkeling op
andere twee dimensies. In een ideale situaties is een organisatie zelfs in staat een
structurele waardevermeerdering op alle dimensies te creëren, maar is tenminste de
doelstelling hiertoe wel het uitgangspunt bij het te voeren beleid. Het gevolg hiervan
op macroniveau, de collectieve prestatie van alle organisaties, is groot. Een betere
performance op microniveau houdt per saldo een hogere toegevoegde waarde in voor
de collectiviteit, waarmee de samenleving naast economische ook sociale en eco
logische vooruitgang realiseert. De economie van de toekomst is daarmee dan ook
een systeem dat waarde genereert voor alle stakeholders.
Deze verandering vraagt om een reflectie op de ethische motieven achter het
menselijk handelen. Is de drijfveer van de mens of een organisatie louter gericht op
persoonlijk materieel (financieel) gewin, waarbij dit ten koste gaat van de collectiviteit en de flora en fauna in het natuurlijk ecosysteem? Of richten inspanningen zich
op een waardevermeerdering voor het individu (de organisatie), de collectiviteit en
het natuurlijk ecosysteem, waarmee er de facto sprake kan zijn van een ‘triple win’ in
economisch, sociaal en ecologisch opzicht?
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Alle waarden zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. Financieel-economische waarde ontleent zijn waarde volledig aan de reële waarde die het vertegenwoordigt. Als de
ecologische waarde van een gebied degradeert, neemt ook de financiële waarde ervan
af. Als de materiële waarde van een gebouw afneemt, dan neemt ook de financiële
waarde af. Op het niveau van bedrijven hoort de omgang met alle waarden als de
omgang met het kapitaal op de balans. Niet als bijlage, maar integraal en in onderlinge
samenhang in een integrale rapportage.
Een toenemend aantal bedrijven, waaronder Philips, laat zich leiden door een integrale
strategie. In een dergelijke strategie werkt een organisatie vanuit een integraal
kader met lange termijn doelstellingen voor alle dimensies van de bedrijfsvoering.
In een dergelijke strategie wordt ook gebruik gemaakt van integrated reporting, waarin doelstellingen voor people, planet en profit samenkomen. De doelstellingen en
rapportages bieden handvatten voor managementsturing en geven inzicht in het
gebruik, verbruik en de productie op de verschillende waarden. Integrated reporting
maakt daarmee inzichtelijk welke economische, sociale en ecologische waarde is
gecreëerd of vernietigd. Het volgende voorbeeld uit het jaarverslag van Philips
2019 laat zien hoe hier in de praktijk met het six capital model van de International
Integrated Reporting Council invulling aan is te geven.

Capital input
The six forms of capital (resources and relationships)
that Philips draws upon for its business activities; all
data refer to 2019
Human
- Employees 80,495, 120 nationalities, 38% female
- Philips University 5,324 courses, 966,813 hours, 683,336 training
completions
- 32,650 employees in growth geographies
- Focus on Inclusion & Diversity
Intellectual
- Invested in R&D EUR 1.88 billion
(Green Innovation EUR 235 million)
- Employees in R&D 12,287 across the globe including growth
geographies
Financial
- Equity EUR 12.6 billion
- Net debt*) EUR 4.0 billion
Manufacturing
- Employees in production 35,640
- Manufacturing sites 35, cost of materials used EUR 5.3 billion
- Total assets EUR 27.0 billion
- Capital expenditure EUR 518 million
Natural
- Energy used in manufacturing 1,400 terajoules
- Water used 890,000 m3
- Recycled plastics in our products 1,904 tonnes
- Pledge to take back all medical equipment by 2025
Social
- Philips Foundation
- Stakeholder engagement
- Volunteering policy

Philips Business System
-	In 2019 we updated our operating model, the Philips Business
System (PBS). With its six interconnected elements, the PBS
defines how we work together effectively to achieve our
company objectives.

Strategy
Performance

Culture

Philips
Business
System

Governance

how we work

Processes
People

-	Our strategy defines our path to sustainable value creation for
customers and shareholders.
-	Clear governance, roles and responsibilities empower people
to collaborate and act fast.
-	Standard processes, systems and practices enable lean and
agile ways of working.
-	We value and develop people and teams, rewarding them for
sustainable results.
-	We live the Philips culture, which sets standards on behaviors,
quality and integrity.
-	Through disciplined performance management and continuous
improvement we achieve our goals.
And this is where the wheel gets going. The better we perform,
the more we grow, the more we can re-invest in new business
opportunities, and the more value we deliver to our customers,
shareholders, and other stakeholders.
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Human

Manufacturing

We employ diverse and talented people and give them the skills

We apply Lean techniques to our manufacturing processes to

and training they need to ensure their effectiveness and their

produce high-quality products. We manage our supply chain in

personal development and employability.

a responsible way.

Intellectual

Natural

We apply our innovation and design expertise to create new

We are a responsible company and aim to minimize the

products and solutions that meet local customer needs.

environmental impact of our supply chain, our operations,
and also our products and solutions.

Financial
We generate the funds we need through our business operations

Social

and where appropriate raise additional financing from capital

We contribute to our customers and society through our products

providers.

and solutions, our tax payments, the products and services we
buy, and our investments in local communities.

Value outcomes

Societal impact

The result of the application of the six forms of capital to Philips’

The societal impact of Philips though its supply chain, its

business activities and processes as shaped by the Philips

operations, and its products and solutions; all data refer to 2019

Business System; all data refer to 2019
Human
Human

- Employee benefit expenses EUR 6,307 million, Living Wage

- Employee Engagement Index 74% favorable

analysis completed

- Sales per employee EUR 242,027

- Appointed 74% of our senior positions from internal sources

- Safety 224 Total Recordable Cases

- 24% of Leadership positions held by women

Intellectual

Intellectual

- New patent filings 1,015

- Around 53% of revenues from new products and solutions 		

- Royalties EUR 381 million

introduced in the last three years

- 148 design awards

- Over 60% of sales from leadership positions

Financial

Financial

- Comparable sales growth*) 4.5%

- Market capitalization EUR 38.8 billion at year-end

- 67% Green Revenues

- Long-term credit rating A- (Fitch), Baa1 (Moody’s),

- Adjusted EBITA ) as a % of sales 13.2%
*

BBB+ (Standard & Poor’s)

- Free cash flow ) EUR 1.1 billion

- Dividend EUR 775 million

Manufacturing

Manufacturing

- EUR 14.8 billion revenues from goods sold

- 95% electricity from renewable sources

*

- 286,000 employees impacted at suppliers participating in the
Natural

‘Beyond Auditing’ program

- 13% revenues from circular propositions
- Net CO2 emissions down to 266 kilotonnes

Natural

-	265,000 tonnes (estimated) materials used to put

- Environmental impact of Philips operations down to

products on the market
- Waste up to 26.4 kilotonnes, of which 83% recycled
- 19 ‘zero waste to landfill’ sites

EUR 154 million
- First health technology company to have its CO2 reductions
assessed and approved by the Science Based Targets initiative

Social

Social

- Brand value USD 11.7 billion (Interbrand)

- 1.64 billion Lives Improved, of which 194 million in

- Partnerships with UNICEF, Red Cross, Amref and Ashoka

underserved healthcare communities
- Total tax contribution EUR 3.1 billion (taxes paid)
- Income tax expense EUR 337 million; the effective income
tax rate is 22%

) Non-IFRS financial measure. For the definition and reconciliation of the most directly comparable
IFRS measure.

*

Afbeelding 2.8. Het integrale sturingsmodel van Philips (bron: Jaarverslag Philips 2019).
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Het is veelomvattend om waarde(creatie) op de verschillende waarden vast te stellen
door de intensiteit, de diversiteit en de complexiteit. Op de eerste plaats zijn de be
levingswaarde voor een individu en de omgeving lastig te bepalen. Elk individu beleeft
producten of diensten op een andere manier of in een andere mate. Voor de een kan
een product van waarde zijn, terwijl tegelijkertijd iemand anders ditzelfde product op
een tegenovergestelde wijze waardeert. Een auto kan voor de autobezitter van waarde
zijn vanwege de toegenomen mobiliteit of de status die aan een auto wordt ontleend.
Voor een aanwonende aan een snelweg brengt deze auto mogelijk gezondheid- en
veiligheidsrisico’s met zich mee en is er sprake van een geheel andere waarden
beleving bij diezelfde auto. Bovendien biedt elke organisatie een (vrijwel) unieke
waardepropositie. Geen propositie is identiek. De perceptie over de waarde en waarde
ontwikkeling varieert en is afhankelijk van de individuele beleving van een ont
vanger. Bovendien is de gecreëerde waarde een resultaat van een enorme diversiteit
aan elementen en de relaties daartussen. Waardenontwikkeling ontstaat in een
dynamisch netwerk van correlaties en heeft betrekking op veel aspecten van de
bedrijfsvoering. Hierbij wordt rekening gehouden met de waardebeleving vanuit
zowel een intern als extern perspectief.
In deze context wordt dan ook steeds vaker gesproken over ‘meervoudige
waardecreatie’. Meervoudige waardecreatie is een combinatie van kwantitatieve en
kwalitatieve prestaties, gebaseerd op de Triple-P gedachte met een focus op eco
nomische (Profit), sociale (People) en ecologische (Planet) waardecreatie (Jonker,
2015). Winst wordt dus niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in maatschappelijk
nut en ecologische waarde voor de planeet. Jonker (2015, p. 72) geeft aan dat nieuwe
businessmodellen en meervoudige waardecreatie worden gekenmerkt door collectieve en gedeelde waardecreatie. Wederkerigheid is de kern van collectieve waarde
creatie. Het is de gezamenlijke creatie van ‘dat’ wat waarde is. Het gaat om meer dan
uitsluitend het financieel rendement voor de shareholders, maar om waarde door
gemeenschappelijke opvattingen van de samenleving waarin de belangen van alle
‘stakeholders’ en ook de planet worden meegenomen.
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INPUTS

OUTPUTS

VALUE CREATION

By sharing and reusing Brambles’ products versus single
use alternatives value is created for costumers, the
environment and society.

Natural capital
99,4% wood from certiﬁed
sources regenerates stocks
of raw materials

Producer

Brambles’ platforms
help reduce food
waste

Natural capital
Manufacturer

Transport
and other
customer
collaboration

Manufactured capital
Circular, share and reuse
model maximises asset
utility

Circular
Share and Reuse
Model

Human & intellectual capital
Attracting talent, ideas and
innovation

Social & Relationship capital
Fostering positive
stakeholder
relationships

Social & Relationship capital
Customer value:
• Enhance operational efﬁciency
• Free up cash and resources
• Lower overall supply chain costs

12

responsible
consumption and
production

Social licence:
Advocacy for a circular economy

Intellectual capital

Financial capital
Attracting long-term
investment

Customer-driven
environmental savings:
2.6m tonnes of CO2
4.100 megalitres of water
1.6m cubic metres of wood
1.7m trees
1.4m tonnes of waste

Network advantage creates
supply chains for the future

Committed to
zero product
waste to landﬁll

Human capital

Service Centre

Retailer

Developing, engaging and
remunerating our people

Financial capital
Cashﬂow generation
Scale-related
operational
efﬁciencies

Network scale
density and
expertise

Growth,
innovation
and people

Dividends
Taxes paid

Reinvestment

Afbeelding 2.9. Het business model van Chep laat zien hoe collectieve en gedeelde waardecreatie
kenmerkend is voor meervoudige waardecreatie door wederkerigheid
(bron: https://www.pmcsa.ac.nz/2019/11/06/reuse-systems-in-global-supply-chains).

Het Nieuw Zeelandse bedrijf CHEP werkt in de rol van logistiek fulfilment partner in
de keten aan volledige transparantie. De organisatie is een werkmaatschappij van
Brambles en geeft in de praktijk invulling aan meervoudige waardecreatie met de
volgende uitgangspunten:
•	Het ontwerp van oplossingen via de principes van de circulaire economie: de keten
wordt gezien als een systeem, waarin wordt meegedacht met duurzame oplossing
en voor alle schakels in de keten en de manier waarop de verschillende stromen
hierin op een duurzame manier kunnen verlopen. Hiermee wordt afval verminderd
en de systeemefficiëntie verhoogd.
•	Het mogelijk maken van delen en hergebruik voor eenmalig gebruik: het herbruikbare systeem van plastic pallets, kratten en containers vermindert tertiaire ver
pakkingen voor eenmalig gebruik door activa continu te delen en te hergebruiken
binnen een uitgebreid en samenwerkend netwerk.
•	Gegevens en inzichten gebruiken om de efficiëntie te verbeteren: door fysieke
platforms te combineren met geavanceerde digitale en Internet of Things (IoT)
-technologieën, worden innovatieve datagestuurde oplossingen mogelijk. Hiermee
zijn bijvoorbeeld temperatuur en andere meetwaarden in de toeleveringsketen te
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volgen om te begrijpen waar verbeteringen in de keten leiden tot minder voedselverspilling en minder verpakkingen.
•	Streven naar zero-waste-oplossingen: na meerdere hergebruikrondes kunnen plastic
pallets aan het einde van hun levensduur worden gerecycled, zodat de grondstoffen
in omloop blijven. Dit ondersteunt de ambitie van het bedrijf om geen afval te stort
en of te verbranden.
•	Betere beslissingen over milieuresultaten: CHEP ontwerpt het gehele systeem en
elke klantoplossing met gekwantificeerde milieueffecten van door derden geveri
fieerde LCA-onderzoeken die koolstofemissies, afval en grondstofgebruik meten.
•	Milieuvoordelen communiceren: CHEP bezorgt klanten een erkenningscertificaat
dat de bespaarde CO2-uitstoot en afval kwantificeert via de LCA en dat door klanten
is te gebruiken voor een eigen milieurapportage.
•	Voorkoming van lege transportkilometers: CHEP gebruikt zijn netwerkschaal en
zichtbaarheid om samenwerkende transportoplossingen mogelijk te maken en
brengt fabrikanten en retailers samen om de milieu-impact van de activiteiten te
verminderen en geld te besparen. Heroverweging en innovatie van de logistiek van
de toeleveringsketen is een manier voor een bedrijf om afval en milieu-impact te
verminderen, zonder het daadwerkelijke productaanbod te veranderen.
CHEP’s innovatieve model voor supply chain-logistiek draagt bij aan milieuefficiëntie, economisch gewin en sociaal relationele meerwaarde in de keten en
is daarmee een goed voorbeeld van meervoudige waardecreatie. Meervoudige
waardecreatie vraagt dan ook om een holistische en integrale waarneming van
processen die zich in de organisatie zelf en in de relatie tussen de organisatie en
haar omgeving afspelen. Hiervoor is een dialoog nodig met alle interne en externe
‘stakeholders’. Met een stakeholdersdialoog worden de stakeholders bij de organisatie
betrokken en kan vanuit een gemeenschappelijk belang in co-creatie, met draagvlak van alle stakeholders, invulling worden gegeven aan de richting van toekomstig
beleid en het businessmodel van de organisatie.
Een businessmodel is een systeem waarin via input activiteiten plaatsvinden die
moeten leiden tot een toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde heeft in de vorm
van ‘output’ een betekenis voor de direct betrokkenen, zoals de klanten en aandeelhouders, maar vertegenwoordigt in de vorm van ‘outcome’ ook een bredere betekenis
voor de omgeving van de organisatie. Zo zal een leverancier van frisdrank voorzien
in een behoefte aan drank op een feest. De output is de suikerhoudende drank waar-
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mee in deze behoefte wordt voorzien. Wanneer de betreffende consument zich te
buiten gaat aan overconsumptie van deze drank, is een van de mogelijke ‘outcomes’
diabetes, waarmee er dus ook een impact optreedt voor de samenleving als geheel
in de vorm van een lagere arbeidsproductiviteit en hogere kosten voor de zorg. Als
deze frisdrankleverancier in dialoog met de verschillende stakeholders een duurzaam substituut ontwikkelt, is het wellicht mogelijk om andere, lokale grondstoffen
te gebruiken en bijvoorbeeld de suikers in de drank te vervangen door een natuurlijke
zoetstof. Daarmee is de ‘outcome’ niet langer negatief, maar is er per saldo sprake van
een toegenomen meerwaarde in zowel sociaal als ecologisch opzicht. Daarmee laat dit
voorbeeld zien hoe een strategie van meervoudige waardecreatie in verbinding met
de stakeholders zijn vruchten kan afwerpen en kan leiden tot een betere performance
voor het individu en de collectiviteit als geheel. Dit proces van leren en optimaliser
en is een structureel en continu proces en begint met de definitie van strategische
doelstellingen. Het doel hiervan is de strategische ambities van een organisatie te
verwezenlijken, waarin sprake is van een gebalanceerde toegevoegde waarde voor alle
waardedimensies op de korte-, middellange en lange- termijn. (IIRC, 2013).

Financial

Financial

Mission and vision
Manufactured

Manufactured

Governance

Risks and
opportunities

Intellectual

Strategy and
resource allocation

Intellectual

Business model

Inputs

Business
activities

Performance

Outputs

Outcomes

Outlook

Human

Human

Social/relationship

Social/relationship

External environment
Natural

Natural

Value creation (presevation, diminution) over time

Afbeelding 2.10. Generieke model IIRC (IIRC Framework) (Gleeson-White, 2014; IIRC, 2013).
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De kern van het afgebeelde model in afbeelding 2.10 omvat het proces van meervoudige waardecreatie, waarbij sprake is van input, business activities (throughput), output
en outcome in de context van de extern omgeving. De inputvormen van de zes waardesoorten zijn:
1. financieel (‘financial’): geld;
2. materieel (‘manufactured’): bedrijfsmiddelen zoals gebouwen en installaties;
3. intellectueel (‘intellectual’): patenten, maar ook vastgelegde normenkaders als
NEN ISO;
4.	
menselijk (‘human’): de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbare menselijke
capaciteiten;
5.	
sociaal- relationeel (‘social and relationship’): de opvattingen over en relationele
verbindingen van klanten en de gemeenschap met de organisatie;
6. natuurlijke (‘natural’): de grond- en hulpstoffen en energie.
Concluderend streeft het IIRC met haar framework naar meer transparantie richting
de stakeholders over de manier waarop een organisatie waarde creëert met de
zes waardesoorten. Meerdere grote corporate organisaties gebruiken het model inmiddels, waaronder Philips en Unilever, maar het biedt ook voor MKB-bedrijven veel
voordelen, zoals de versterking van de interne organisatie en de relatie met externe
belanghebbenden (NEMACC, 2013). Andere mogelijke voordelen zijn een beter inzicht
in risico’s en kansen, competitief voordeel vergeleken met andere MKB-bedrijven,
vergroting van de innovatiekracht en versterking van het vertrouwen bij zaken
partners (NEMACC, 2013).
2.6 Instrumenten en modellen voor het sturen op meervoudige waardecreatie
Meten is nog niet hetzelfde als sturen. Om goed te kunnen sturen, is een management control systeem (besturingssysteem) te gebruiken. Een management control
systeem zorgt voor de vergaring en het gebruik van de informatie om beslissingen
over planning en control binnen de organisatie te ondersteunen en te coördineren
en het gedrag van managers en ander personeel te sturen (Datar & Rajan, 2017).
Veel organisaties hebben hun management control systemen ontworpen met de
Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996). Een goed ontworpen management
control systeem gebruikt volgens Datar & Rajan (2017) zowel interne als externe in
formatie van de organisatie. Voorbeelden van interne informatie zijn de omzet en de
medewerkerstevredenheid en voorbeelden van externe informatie zijn klanten
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tevredenheid en de aandelenkoers. Management control systemen bestaan uit
formele en informele control systemen. De formele management control systemen van
een organisatie bestaan uit onder andere regels, procedures, prestatiemeetsystemen
en planningen ter ondersteuning van de managers en andere medewerkers. De
informele management control systemen hebben betrekking op onder meer de
gedeelde waarden, loyaliteit en wederzijdse toewijding onder het personeel. Afbeelding
2.11 geeft de verbanden weer tussen Integrated Reporting, Integrated Thinking en
management control systemen (Trebucq & Magnaghi, 2017):

Bestuurlijke besluitvorming

Interne informatie

Management
control
systemen

Externe communicatie

Beïnvloed

Beïnvloed
Integrated
Thinking

Vereist

Vereist

Integrated
Reporting

Afbeelding 2.11. Verbanden Integrated reporting/thinking en Management control systemen
(Trebucq & Magnaghi, 2017).

1. Prestatie meet
systemen
• Evaluatie systemen

1.	Volgens het <IR >

1.	Duurzame strategie en

Framework
2. Bestaansrecht behouden

business model
2. Stakeholders

3.	Transparantie,

betrokkenheid

geloofwaardigheid
en kwaliteit van
informatie

en dialoog
3. Lange termijn
waardecreatie

Het onderzoek van Hurulean (2018) formuleert de volgende criteria waaraan het ontwerp van het management control instrument moet voldoen:
1. eenvoudig;
2. laagdrempelig, vereist weinig tijd en middelen;
3. integraal op de zes waardesoorten (‘capitals’);
4. gebaseerd op een strategische basis en hieruit afgeleide doelstellingen;
5. inzicht geven in de samenhang van de doelstellingen op de verschillende waardedimensies (connectiviteit laten zien);
6. toekomstgericht;
7. stakeholdergericht.
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Hierna wordt via enkele voorbeelden van managementmodellen concreet ingegaan
op de manier waarop organisaties modelmatig gebruik kunnen maken van een
managementsysteem voor integrale sturing en controle op een strategie van meervoudige waardecreatie.
De MultiCapital Scorecard
De MultiCapital Scorecard (afbeelding 2.12) is een voorbeeld van een management
control instrument dat een organisatie kan gebruiken om doelgericht te sturen op
een strategie van meervoudige waardecreatie. Bij de operationalisering van deze
scorecard zijn voor de zes kapitalen kritische succesfactoren (KSF’s) en bijbehorende
kritische performance indicatoren (KPI’s) opgesteld. Daarmee is het mogelijk om
gedurende verschillende tijdvakken de behaalde prestaties te meten, daarop te
managen en hierover te rapporteren. Thomas & McElroy (2016) hebben het instrument
ontwikkeld.
In een eerste fase bij het gebruik van de MultiCapital Scorecard is het belangrijk om
vast te stellen wat voor de betreffende organisatie de ‘sustainabilitiy norm’ is. De
sustainabilitiy norm is een strategisch instrument voor de lange termijn en heeft
betrekking op alle aspecten van duurzaamheid voor de organisatie en haar om
geving. De norm komt tot stand via een stakeholdersdialoog. Met deze dialoog wordt
helderheid verkregen over de voor de betreffende organisatie relevante thema’s en
aandachtsgebieden (‘areas of impact’) om te monitoren en te meten. De norm is
altijd context-specifiek en is na verloop van tijd onder invloed van (technologische)
innovatie in samenspraak met de stakeholders aan te passen. De aandachtsgebieden
hebben altijd betrekking op de ‘six capitals’. De norm vereist bovendien de opstelling
van ‘smart’ geformuleerde doelen en draagt eraan bij dat een onderneming toekomstgericht en toekomstbestendiger wordt.
De tweede stap bij de implementatie van een MultiCapital Scorecard is vaststelling
van de trajectory targets. Dit zijn tussentijdse doelen, die meestal betrekking hebben op een tijdvak van een jaar, waarin wordt aangestuurd op een verbetering van de
performance. Op basis van de afwijking tussen de trajectory targets en de werkelijk
gerealiseerde resultaten worden er punten toegekend.
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D

Progression score

Weight

Weighted score (AxB)

Fully sustainable score (Bx3)

Natural

Internal Economic - Financial

Constructed

Internal Economic - Nonﬁnancial

Human

External Economic - Financial

Social and
Relationship

External Economic - Nonﬁnancial

Bottom lines

Social

Economic

Environmental

Areas of impact

Capital impact

Living wage

3

1

3

3

0

100%

Workplace safety

3

5

15

15

0

100%

Innovative capacity

1

2

2

6

4

33%

Equity

3

5

15

15

0

100%

Debt

2

1

2

3

1

67%

Competitive practices

2

1

2

3

1

67%

Equity

3

3

9

9

0

100%

Debt

2

2

4

6

2

67%

2

5

10

15

5

67%

62

75

13

Competitive practices
Note: areas of impact shown here are purely illustrative
and are always organization-spectic. * Intellectual Capital
is typically embedded in most of the others.

Overall performance

Triple bottom line scores

C

Area of impact (AOI)
bottom line (C/D)

B

Gap to fully sustainable (D-C)

A

Vital capitals*

83%

90%

77%

83%

Afbeelding 2.12. MultiCapital Scorecard (Thomas & McElroy, 2016).

De MultiCapital Scorecard heeft niet als doel om de impact te monetariseren, in geld
uit te drukken (Thomas & McElroy, 2016), maar heeft als doel om de progressie te meten
in de mate waarin de doelstellingen worden behaald (Harvard Business Review, 2015).
Ben & Jerry’s, New Chapter en Agri-Mark hebben geexperimenteerd met de Multi
Capital Scorecard. Hieruit blijkt dat de vereiste betrouwbare data die nodig zijn voor een
MulitCapital Scorecard niet altijd voorhanden zijn. Nieuwe informatievoorzieningen
moeten worden onderzocht en aangelegd. Verder is er vaak een gebrek aan Integrated
Thinking en is er vaak nog sprake van geïsoleerd denken. De MultiCapital Scorecard
kan leiden tot betere communicatie over waardesoorten, zodat ook afdelingen uit
eindelijk holistischer gaan denken en beter gaan samenwerken (McElroy & Thomas,
2015).
De OK! methode en het OK! model
Het OK! model (van Aken, Riepma & Westerdijk, 2018) voorziet in zowel het holistisch
denken vanuit verschillende waarden, het denken vanuit stakeholders en een vertaal-
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slag naar sturingsmechanismen die daarbij passen (Heideveld, 2018). Het doel is om de
strategische dialoog met interne en externe stakeholders te stimuleren. Onder waarde
wordt hier verstaan: het effect van vermogens die mensen, netwerken van mensen
en organisaties hebben ingezet, uitgedrukt in bijdragen aan een positieve welzijns
beleving – OK! beleving – van mens, netwerk, organisatie en omgeving. Het gaat dus
om de perceptie van evenwicht in waardebeleving tussen organisatie en omgeving,
maar ook tussen de stakeholders in de organisatie en hun perceptie over al dan niet
waardetoevoeging op de zes waardesoorten.
In het OK! model (afbeelding 2.13) zijn, om de uitkomsten op waardesoorten te
verkrijgen, vragen in het veld ‘Waarnemen’ opgenomen. Het betreft vragen over de
interne organisatie en vragen over de omgeving. Elke vraag is verbonden aan veelal één waardesoort en levert door de informatie en beoordeling een positieve of
negatieve bijdrage aan deze waardesoort op.

Omgevings(f)actoren

Beoordelen

5. Ideologische voedingsbodem
20. Vraagstukken verzamelen,
relateren, groeperen

4. Maatschappelijke factoren

deﬁniëren, prioriteren

3. Belangenverdedigers
21. Oplossingsaanpak bepalen
2. Direct betrokkenen

van geprioriteerde
vraagstukken

Waarnemen
Onderzoeken
Communicatie

Netwerken

De mens

Reﬂectie
22. Oorzaakgericht
onderzoek

15. Professionaliserend vermogen

16. Verbindend vermogen
23. Besluitvormingsgericht
onderzoek

17. Organiserend vermogen

18. Verander vermogen

Beïnvloeden

19. Waarde creërend vermogen
24. Implementatie

14. Recht

13. Financiën

12. Peroneel &
talent

11. Bedrijfsmiddeln

10. Bedrijfs &
infoprocessen

9. Structuur

8. Organisatiecultuur

7. Leiding

6. Strategie

Organisatie - aandachtsgebieden

opzetten

25. Implementatie uitvoeren
& beheersen

Afbeelding 2.13. Het OK! model (van Aken, Riepma & Westerdijk, 2018).
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Het gaat er dus om een tevredenstellend evenwicht op waardesoorten door de waardecreatie van de organisatie voor de omgeving te vinden. Maar ook om het al dan niet
tevredenstellend evenwicht op waardesoorten door waardecreatie in de organisatie
voor interne belanghebbenden. Het OK! model hanteert vragen waarbij naast output
ook de ‘outcomes’ worden meegenomen. Bijvoorbeeld: beleven relevante stakeholders
in de omgeving een positieve of negatieve waarde toevoeging van de geleverde
producten/ diensten aan de omgeving? Maar ook in welke mate kunnen zich kansen
en risico’s voor de toekomst voordoen, die een positieve of negatieve bijdrage van de
organisatie aan de omgeving op waardesoorten kunnen opleveren?
De Integrated Scorecard
De Integrated Scorecard (Journeault, 2016) omvat meerdere perspectieven, namelijk het:
•	sustainability perspective;
•	external stakeholders perspective;
•	internal business perspective;
•	skills and capabilities perspective.
In dit model is het uitgangspunt dat het management bij ieder perspectief doel
stellingen vaststelt en hiervoor KSF’s met bijbehorende KPI’s formuleert. De Integrated
Scorecard wordt gebruikt om de drijvende krachten achter meervoudige waarde
creatie te analyseren, om acties te ondernemen ter verbetering van de waardecreatie
van de organisatie en om de waarschijnlijke gevolgen die kunnen optreden voor
milieu-, sociale en financiële prestaties te monitoren (Journeault, 2016).
Elke strategische doelstelling wordt vertaald in prestatie-indicatoren en gemeten om
de strategie en de doelstelling te monitoren. Door dit te presenteren in een dashboard,
is in één oogopslag te zien hoe op deze indicatoren wordt gepresteerd. De prestatieindicatoren leveren feedback over de verschillende doelen en uitkomsten, waardoor is
te bepalen welke doelstelling extra aandacht nodig heeft.
De Integrated Scorecard helpt organisaties bij de implementatie, bewaking en evaluatie
van een strategie gericht op meervoudige waardecreatie door de visie, -waarden en
-strategie te communiceren in de organisatie, waardoor samenwerking en coördinatie
van de medewerkers mogelijk wordt om de gewenste resultaten te bereiken (Journeault,
2016).
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Sustainability
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satisfaction

Afbeelding 2.14. The Integrated Scorecard (Journeault, 2016).

De Integrated Scorecard is als volgt te implementeren in de organisatie:
1. Identificatie van de verwachtingen en de behoeftes van de externe stakeholders.
Door overleg met de externe stakeholders wil de organisatie achterhalen welke
prestaties worden verlangd. Uiteraard zijn deze sociaal, economisch en ecologisch
van aard.
2. Vaststelling normen sustainability perspective.
De KSF’s en KPI’s met bijbehorende normen worden gedefinieerd die economisch,
sociaal en ecologisch van aard zijn. Het is ook mogelijk om deze normen voor elk van
de zes waardesoorten van het IIRC-model (2013) vast te stellen.
3. Vaststelling normen internal business process perspective.
De KPI’s worden vastgesteld voor het interne proces waarin Integrated Thinking
centraal staat. Vervolgens worden voor deze KPI’s normen vastgesteld.
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4. Vaststelling van de normen skills and capabilities perspective;
Het management denkt na over de in de toekomst noodzakelijke competenties van de
medewerkers en de technologieën om de strategie over de lange termijn uit te blijven
oefenen.
5. Uitvoering.
Wanneer de scorecard wordt opgesteld, worden in de stappen 1 t/m 4 de KSF’s, KPI’s
en normen vastgesteld voor het nieuwe jaar. In de Integrated Scorecard verloopt
elke verbetering of vernieuwing via het Skills and Capabilities Perspective. Dit heeft
uiteindelijk invloed op het Internal Business Process Perspective en het Sustainability
Perspective. Het sturen gebeurt dus vanuit het onderste perspectief. Daar ligt dan ook
de prioriteit van het management.
6. Bijsturing.
Door visualisatie van de causale relaties tussen de verschillende doelen
(‘connectivi
teit’), helpt de Integrated Scorecard de verbanden tussen ecologische,
sociale en economische aspecten te begrijpen in relatie tot de verwachtingen van
de stakeholders (zie Integrated Scorecard Strategy Map, Journeault, 2016, p. 223). Het
management monitort continu de prestaties van de organisatie. Dit doet ze door de
tussentijdse resultaten bij elke KPI te vergelijken met de vooraf gestelde norm. Deze
norm kan uiteraard ook door voortschrijdend inzicht wijzigen (Journeault, 2016).
Het Triple Layerd Business Model Canvass (TLBMC)
Dit model biedt eveneens goede aanknopingspunten om modelmatig vanuit een
integrale stakeholderbenadering een beeld te schetsen over de opbouw van het
businessmodel van een organisatie en de manier waarop deze organisatie vanuit
een financieeleconomisch, ecologisch en sociaalmaatschappelijk perspectief voorziet in waardecreatie. Het TLBMC is een aanvulling op een eerdere variant van het
Business Model Canvas, waarin uitsluitend aandacht is besteed aan het economisch
perspectief van waardecreatie. Het TLBMC omvat drie lagen: een economische laag,
een ecologische laag en een sociale laag (Joyce & Paquin, 2016). Door deze lagen te
analyseren, is het mogelijk om expliciet inzichtelijk te maken hoe een organisatie
waarde creëert vanuit de verschillende perspectieven. Door gebruik te maken van
deze drie onderdelen ontstaan twee nieuwe dynamieken die zijn te gebruiken voor
analyse. Deze dynamieken zijn Horizontal coherence en Vertical coherence. Ze
tonen de samenhang van de verschillende perspectieven. Acties voor bijvoorbeeld het
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economische canvas hebben eveneens impact op het sociale canvas. Hierdoor
is het dus mogelijk om relaties te leggen tussen de lagen binnen het model. Door
een businessmodel visueel weer te geven binnen dit canvas, is het mogelijk om
het businessmodel holistisch en integraal te benaderen en te analyseren (Joyce &
Paquin, 2016).
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Afbeelding 2.15. Economic layer van het Business Model Canvass.

De Economic layer vormt de basis van de waardepropositie van een organisatie Hierin
komt de onderscheidende kracht van de organisatie aan bod alsmede de klanten en
de partners. Dit canvas heeft een financieel perspectief. De elementen zijn als volgt
gedefinieerd (Joyce & Paquin, 2016):
1. Activities, omvat de activiteiten om het businessmodel te laten werken;
2. Channels, richt zich op communicatie-, distributie- en verkoopkanalen;
3. Costs, de gemaakte kosten om de kernactiviteiten tot uiting te brengen;
4. Customer Relationship, omvat de wijze waarop klantrelaties worden onderhouden;
5.	
Customer Segments, omvat de doelgroepen voor de waardepropositie(s) van de
organisatie;
6.	
Partners, omvat de essentiële samenwerkingspartners om doelen te bereiken
(missie en visie te verwezenlijken);
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7.	
Resources, omvat de fysieke hulpbronnen, intellectuele eigendommen en
financiële middelen ten behoeve van het realiseren van een product of dienst;
8. Revenues, omvat de inkomende geldstromen van een organisatie;
9.	
Value Proposition, omvat de producten en waardetoevoegende diensten om in
de behoeften van de klant te voorzien.
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Afbeelding 2.16. Environmental layer van het Business Model Canvass.

De Environmental layer geeft een beeld van de ecologische impact van de acties
van een organisatie. Hierdoor is het inzichtelijk voor de organisatie waar de grootste
ecologische uitdaging ligt en welke onderdelen van het businessmodel momenteel
kwetsbaar zijn. De elementen van dit canvas zijn (Joyce & Paquin, 2016):
1. Distribution, omvat het transport -en verpakkingsproces van de organisatie;
2. End-of-Life, betreft de vervolgacties voor een product wanneer de afnemer besluit
het product niet meer te gebruiken;
3. Environmental Benefits, de ecologische gecreëerde waarde door een organisatie;
4. Environmental Impacts, de ecologische kosten van de acties van een organisatie;
5.	
Functional Value, beschrijft de feitelijke output van een product of service als
kwantificatie;

81

6.	
Materials; omvat de materiaalcomponenten van de bedrijfsmiddelen (Grond
-en hulpstoffen t.b.v. een productieproces/service);
7. Production, omvat de impact op het milieu van de kernactiviteiten;
8.	
Supplies and Outsourcing, omvat materiaal- en productieactiviteiten die niet tot
de kernactiviteiten behoren maar wel onder de functionele waarde vallen.
9.	
Use Phase, omvat de impact van het gebruik van vervaardigde producten
of diensten;
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Afbeelding 2.17. Social layer van het Business Model Canvass.

De Social layer richt zich op een stakeholdersbenadering waarbij de sociale impact
van de organisatie in kaart wordt gebracht. Deze benadering zoekt balans tussen de
stakeholders van de organisatie in plaats van enkel winstmaximalisatie te zoeken
voor de organisatie zelf. De elementen van dit canvas zijn (Joyce & Paquin, 2016):
1. Communities, richt zich op de sociale relaties met leveranciers en bedrijven in de
lokale omgeving.
2. End-User, hoe vervult de waardepropositie de behoeftes van de eindgebruiker;
3. Governance, omvat de organisatorische structuur en besluitvorming;
4.	
Scale of Outreach, omvat de diepte en breedte (regionaal, nationaal of globaal)
van opgebouwde relaties met stakeholders van een organisatie;
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5. Societal Culture, omvat de potentiele impact op de cultuur van een maatschappij;
6. Social Impact, omvat de sociale kosten van de organisatie en haar acties;
7.	
Social Benefits, omvat de gecreëerde sociale waarde van de organisatie en haar
acties;
8.	
Social Value, omvat het aspect van de missie/visie om waarde te creëren voor
haar stakeholders en de maatschappij;
9.	
Employees, omvat het menselijk kapitaal van een organisatie.
De MAEX Social Handprint
MAEX is een landelijk platform dat helpt maatschappelijke impact te maken, te
meten en te managen. Zo geeft MAEX inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven en stimuleert de organisatie bedrijven, overheden en fondsen
om bij te dragen aan deze initiatieven:
‘Duizenden maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen leveren een
belangrijke bijdrage aan een vitale samenleving en duurzame economie. Of het nu
gaat om informele zorg, vernieuwing van onderwijs, verbouwen van streekproducten
of om dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en vluchtelingen,
deze initiatieven zijn van grote waarde. Zij zoeken creatieve en slimme wegen om
impact te maken en zij raken het leven van veel Nederlanders, maar hun impact wordt
nog te weinig gezien. MAEX brengt de impact van deze sociale initiatieven in beeld
en biedt hen eenvoudig toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren.’
(www.maex.nl)
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Afbeelding 2.18. Een voorbeeld van een weergave van de Social Handprint van MAEX
(bron: www.maex.nl)
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De Social Handprint is een instrument van MAEX dat de maatschappelijke impact van
initiatieven en sociale ondernemingen op een visuele manier inzichtelijk maakt. De
Social Handprint is gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties. Met de Social Handprint is in één oogopslag zien aan welke SDG’s
een initiatief of sociale onderneming bijdraagt. Daarnaast laat de Social Handprint
per SDG zien met welke activiteiten en in welke mate een initiatief of sociale onder
neming bijdraagt aan de desbetreffende SDG’s. Meer informatie over de meetmethode
en de bijbehorende vragenlijst is te vinden op de website van MAEX.
Tenslotte: de zeven basisprincipes van ‘Circle Economy’ voor een integraal duurzame
bedrijfsvoering
Circle Economy is een samenwerkingsverband van organisaties, dat zich inzet
voor de ontwikkeling van een circulaire economie op macroniveau. In de samenleving worden momenteel bij verschillende stakeholders uiteenlopende definities
van circulaire economie gehanteerd (circle-economy.com). Gelet op het belang van de
transitie naar en betekenis van een circulaire economie op macroniveau, heeft Circle
Economy in kaart gebracht hoe dit begrip overkoepelend is te definiëren. Om een een
duidig beeld van de basisbeginselen van de circulaire economie te krijgen, heeft
Circle Economy bij meer dan twintig wetenschappelijke organisaties, bij NietGouvernementele Organisaties (NGO’s), de overheid en het bedrijfsleven een
representatief onderzoek uitgevoerd. Een nadere analyse en clustering van de
bevindingen brengt Circle Economy tot de volgende slotsom. Er zijn zeven kern
elementen die over
koepelend een goede impressie geven van de betekenis van
circulaire economie voor het beleid van organisaties en daarmee voor de samenleving
als geheel.
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1. Ontwerp voor de toekomst
Houd bij het ontwerp rekening met de werking van het systeem, waarbinnen product
en worden ingezet. Maak daarbij een zorgvuldige selectie van de juiste materialen,
stuur aan op een maximale levensduur en denk bij het ontwerp na over de mogelijk
heden van toekomstig hergebruik. Een goed voorbeeld van een organisatie die
hiervoor heeft gekozen, is Fairphone. Deze organisatie ontwerpt modulaire smart
phones, waarbij gebruik wordt gemaakt van eerlijke materialen en componenten die
onder goede arbeidsomstandigheden worden geproduceerd met als mogelijkheid
om defecte onderdelen te vervangen of te recyclen. Met de Fairphone 2 heeft de
organisatie sinds 2016 een nichepositie in de markt van smartphones.

2. Incorporeer digitale technologie
Stuur aan op regie in de keten, teneinde stromen en processen te managen en de
keten te sluiten. Dit is essentieel om de volledige ‘supply chain’ in kaart te brengen en
digitaal te kunnen monitoren. Hiervoor is gebruik te maken van digitale dasboards
en platforms, om de gewenste data te genereren, hiervan te leren en de connectie
met de verschillende actoren te monitoren en waar mogelijk de dienstverlening te
op
timaliseren. DHL laat zien hoe de organisatie met verschillende modaliteiten,
waaronder de inzet van drones, ‘parcelcopters’ en ‘integrating crowd based logistics’,
data-gedreven kennis ontwikkelt over het integrale logistieke proces en daarmee haar
dienstverlening voor de klant duurzaam optimaliseert.
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3. Conditioneer en verleng waar mogelijk de levenscyclus van bestaande producten en
gebruiksvoorwerpen
Voorkom verspilling en verleng met adequaat onderhoud de levenscyclus van
bestaande gebruiksvoorwerpen. Defecte gebruiksvoorwerpen hoeven vaak niet te
worden vernietigd, maar kunnen bijvoorbeeld worden gerefurbished of gereviseerd.
Leap laat zien hoe dit mogelijk is met gebruikte hardware van Apple. ACTronics
reviseert merkonafhankelijk hardware in de automobielbranche en gebruikt hiervoor innovatieve en effectieve processen, waarmee de oplossing voor de klant in de
meeste gevallen aantrekkelijker is dan de aanschaf van nieuwe apparatuur bij een
merkfabrikant. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en daarmee
aangetoond dat dit business- en verdienmodel rendabel is.

4. Geef prioriteit aan regeneratieve en schone bronnern
Bij verduurzaming van het gebruik van grond- en hulpstoffen verdient het de voorkeur om zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen te gebruiken. Dit zijn biotische
bronnen die onder natuurlijke omstandigheden in staat zijn om zichzelf te regeneren,
dan wel van nature aanwezig zijn op aarde, zoals de zon, water en wind. Het gebruik
van deze bronnen is wel gebonden aan bepaalde randvoorwaarden, zoals de kwaliteit
van een ecosysteem in stand te houden, roofbouw te voorkomen en uitputting of
verontreiniging tegen te gaan.
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5. Gebruik afval als een grondstof
De groeiende vraag naar primaire grondstoffen leidt op termijn tot een uitputting
van bronnen, een toenemende schaarste en een stijging van de prijzen. Ook heeft de
winning van veel grondstoffen een negatieve invloed op de kwaliteit van ecosystemen.
Dit dwingt organisaties om na te denken over de mogelijkheden van hergebruik.
Bovendien stelt voortschrijdende technologie in veel ketens gebruikers in staat om
afvalstromen te gebruiken. Inmiddels wordt veel katoen na een eerste levensfase
opnieuw hergebruikt voor nieuw textiel

(www.mudjeans.nl). Ook op het gebied

van kunststoffen en metalen neemt het hergebruik sterk toe. In december 2020 heeft
de Nederlandse overheid de Nationale Agenda Materialen geïntroduceerd, waarin het vaart maakt met een verdere verduurzaming van materiaal(her)gebruik
(https://materialennl-platform.nl/wp-content/uploads/2020/12/Nationale-AgendaMaterialen-Advancing-Materials-Technologies-1.pdf). Bovendien spreken ook veel
voorbeelden van bron- en nascheiding tot de verbeelding, waaronder het ‘Zero Waste’
programma van Suez in Nederland (Naar Zero Waste - SUEZ in Nederland). Tenslotte
laten in dit kader ook de waterschappen interessante mogelijkheden zien, waaronder
de winning van Kaumera in de waterzuiveringsinstallatie in Zutphen (kaumera).

6. Rethink the businessmodel
Heroverweeg het oude businessmodel en onderzoek de mogelijkheden voor een
geheel nieuw businessmodel. Veel van deze nieuwe modellen gaan niet langer uit
van de levering van goederen, maar van producten in de vorm van een dienst, oftewel
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‘servitization’. Goede voorbeelden van deze modellen zijn bijvoorbeeld Auping met
Bedzzzy (Het eerste 100% circulaire slaapabonnement (bedzzzy.com)) en Swapfiets
(Swapfiets - Altijd een werkende fiets).

7. Cocreatie in netwerken voor gemeenschappelijke meerwaarde
De meerwaarde van cocreatie krijgt op steeds meer niveaus invulling, zowel in
bedrijven, tussen bedrijven in ketens, in partnerships in de Triple Helix maar ook in
cross-sectoraal verband. Een goed voorbeeld van deze cross sectorale meerwaarde
is de samenwerking tussen Interface en het Deense Shark Solutions. Deze samen
werking leidde reeds in 2016 tot een concrete mogelijkheid voor het hergebruik
van PVB’s, afkomstig van autoruiten. Dankzij een slimme toepassing van nieuwe
technologie is het mogelijk om PVB-reststromen van autoruiten aan te wenden voor
de productie van een nieuwe rugcoating voor tapijttegels (Shark Solutions - The
global leader in advanced sustainable PVB productsShark Solutions

(www.shark-

solutions.com). Ook op tal van andere terreinen heeft Interface dankzij slimme
vormen van cocreatie mooie resultaten geboekt, zoals het partnership met een bio
vergister in Bunschoten- Spakenburg voor de verwerving van groen gas laat zien en
in de samenwerking met Filipijnse vissers voor de inzameling van oude visnetten om
nylon te hergebruiken voor de productie van nieuwe tapijttegels.
De zeven basisprincipes van Circle Economy geven een goede impressie van de verschillende mogelijkheden waardoor organisaties zich in het beleid van een duurzame
transitie kunnen laten leiden. Veel andere modellen in dit hoofdstuk helpen om beleid te vertalen naar concrete succes- en prestatie-indicatoren, waarmee het mogelijk
is om doelstellingen SMART te formuleren en hiermee gemeenschappelijk te sturen.
Samenwerking vervult een sleutelrol. Alleen dan is het mogelijk om een ‘triple win
’te bereiken: winst voor de eigen organisatie, de klant en het mondiale ecosysteem.
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Hoofdstuk 3. Innoveren met Nietzsche –
nieuwe gedachten over een nieuwe ethiek
voor een circulaire economie
Paul van der Lecq – docent Morele Economie
Het lot van de meeste levende wezens is de verplaatsing van materie. Dit is een
gegeven waar we niet zo vaak of misschien wel helemaal niet bij stilstaan. In de
basis heeft dat verplaatsen van materie veelal het doel om die materie te veranderen.
Laten we eenvoudig beginnen. Je zit buiten in de tuin en je hebt trek in een biertje.
Je lichaam is er helemaal op ingesteld om dit regelen. Sterker nog, je lichaam is er
primair op gebouwd om zichzelf te kunnen verplaatsen. Daar heeft dat lichaam dan
weer wel materie voor nodig, waar dat biertje een nuttige bijdrage aan kan leveren.
Je staat op uit de tuinstoel en loopt over het terras, door de tuindeuren de keuken
in. Je loopt langs de keukentafel, pakt een glas dat daar nog staat en maakt het met
stromend water uit de kraan en een borstel schoon. Je droogt de buitenkant van het
glas af met een doek. Je gaat naar de koelkast, pakt een flesje bier, ziet een stuk kaas
en onderdrukt de neiging om daar met een mes blokjes van te snijden. Je opent het
flesje met de opener die aan je sleutelbos hangt. De sleutelbos herinnert je eraan dat je
nog iets uit de auto moet halen en in de schuur naast het huis moet zetten. Je besluit
dat dit wel later komt en je loopt dezelfde weg terug. Je gaat weer in je tuinstoel zitten
en geniet van de subtropische potplanten die je die ochtend met een steekkarretje uit
de kas achter in de tuin gehaald hebt en over het paadje naar het terras gereden hebt.
Tevreden neem je een slok bier. Het bier begint de transformatie die stofwisseling of
metabolisme genoemd wordt.
3.1 De spanning tussen moeten en kunnen
Het woord ‘wordt’ uit de vorige zin blijkt het 286ste woord van dit hoofdstuk te zijn.
Als je de inhoud van deze 285 woorden overdenkt, is het vrijwel onmogelijk een voorstelling te maken van de hoeveelheid materie die direct en indirect, door jezelf en door
anderen verplaatst is om bij jou, genietend van de planten, het metabolisme proces
van het bier in werking te zetten.
Ook het bier zelf is het resultaat van metabolisme. Hiervoor zijn de basisingrediënten
graan, water, hop en gist gebruikt, die vervolgens door een door mensenhanden ge
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ïnduceerd proces met brouwketels en andere productiemiddelen zijn omgezet tot het
populaire vaak goudgele drankje dat we bier noemen. En dan hebben we het in dit
voorbeeld over welgeteld één hele slok!
De persoon uit het voorbeeld had kennelijk dorst en koos voor bier. Maar hij had ook
kunnen kiezen voor een slok van het water uit de kraan waarmee het glas schoon
gemaakt wordt. Dat zou al heel wat gescheeld hebben aan materieverplaatsing en
-verandering. De behoefte aan vocht is een moeten voor vrijwel alle levende wezens,
maar de invulling van die behoefte is voor de mens in het overgrote deel van de ge
vallen een keuze geworden. In het voorbeeld is gekozen om het water te gebruiken om
het bierglas schoon te maken en niet om het op te drinken om de behoefte te voorzien.
Als we het voorbeeld zelf even loslaten, kunnen we dat waar het om gaat op een
ander niveau benaderen. Materiestromen en metabolisme (de verandering van
materie) vormen de essentie van het menselijk bestaan. Zonder deze twee is er geen
‘zijn’. De verplaatsing van materie en metabolisme zijn in de basis een noodzaak, een
moeten door een natuurlijke, innerlijke dwang. Het is echter niet alleen een moeten.
Dat voor mensen keuzemogelijkheden bestaan om de basisbehoefte van drinken te
vervullen, komt door het onderzoekend vermogen van de mens. Bier bijvoorbeeld is
een innovatief product. De mens heeft met wat de natuur biedt, water ‘vernieuwd’ tot
bier. De natuur biedt wel de losse ingrediënten, maar combineert ze zelf niet tot bier.
Dat heeft de mens gedaan door te experimenteren.
De geschiedenis van de mensheid is vanuit verschillende standpunten te zien. Een van
deze standpunten is een permanent proces van experimenteren met materiestromen
en metabolisme. Deze experimenten hebben geleid tot ontelbare vernieuwingen, waar
bier er slechts één van is. Deze innovaties zijn tot op heden nog niet in staat gebleken
om het moeten van de verplaatsing van materie en metabolisme weg te nemen, maar
hebben er wel voor gezorgd dat voor een steeds groter deel van de wereldbevolking het
moeten een andere inhoud lijkt te hebben gekregen.
Het voorbeeld waarmee dit hoofdstuk begint, maakt dat duidelijk: het natuurlijke
moeten is onveranderd, maar de invulling van het moeten is voor velen een keuze
geworden. Het moeten zelf is geen keuze. De invulling van het moeten, het kunnen
is dat wel. We kunnen kiezen voor de invulling van het moeten en dit kunnen kiezen
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wijzigt vrijwel permanent. Het gevolg hiervan is een groeiend spanningsveld tussen
moeten en kunnen.
3.2 De rol van de moraal en de basisvraag
In dit spanningsveld tussen moeten en kunnen speelt de moraal een belangrijke rol. De
moraal moet gezien worden als de mentale gereedschapskist waarmee we als mens
bepalen wat wel en wat niet aanvaardbaar is binnen de gegeven omstandigheden.
In de meeste gevallen gebeurt dat zonder merkbare overwegingen. We leven allen in
een patroon waarin naast de geschreven regels, ongeschreven regels gelden en die
combinatie bepaalt voor een belangrijk deel hoe we handelen en welke keuzes we
maken. Het natuurlijke moeten wordt niet beïnvloed door de moraal en is daarom
amoreel. Het hebben van dorst heeft geen relatie met het patroon waarin de mens
leeft. Het kunnen, de mogelijke keuzes voor de invullingen van het moeten, worden
zeer sterk bepaald door het patroon waarin men leeft. De keuzes die gemaakt worden,
worden beïnvloed door de mentale gereedschapskist.
De inhoud van die kist is echter niet statisch. Veranderingen in de maatschappij
beïnvloeden de moraal en omgekeerd. Iets wat in het verleden geen moreel probleem
leek te zijn, kan dat in het heden wel zijn en wat in het heden geen moreel probleem
is, kan dat in de toekomst wel zijn.
Door innovatie is voor de invulling van het moeten steeds meer mogelijk. Deze
mogelijk
heden zouden vanuit de moraal altijd getoetst moeten worden of ze op
korte of op langere termijn de verantwoorde invulling van het moeten zijn.
Wat praktisch mogelijk is, hoeft moreel nog niet te kunnen. Het is de taak van de
moraal om de grens van dit kunnen aan te geven. De moraal doet dit door de volgende
simpele vraag te stellen: ‘Kan dat wel?’ Het is de vraag of het kunnen wel de moreel
aanvaardbare invulling van het moeten is.
Dat het antwoord op deze vraag niet zo eenvoudig is, zal helder zijn. Stel dat deze vraag
gesteld zou worden aan de denkbeeldige persoon in het voorbeeld aan het begin van
dit hoofdstuk! Deze kan dan direct een volgend biertje gebruiken!
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3.3 De grenzen van het kunnen
De schaal waarop de mens materie verplaatst en metaboliseert is in de loop van de
eeuwen ongekend groot geworden. Dit proces kan gezien worden als een doorlopend
totaalexperiment van groeiende omvang. Binnen dit totaalexperiment van de mens
vinden grotere en kleinere experimenten plaats.
Voor een belangrijk deel zijn deze experimenten te zien als zowel de oorzaak als het
gevolg van de toenemende materiële welvaart. Zij zorgen ervoor dat de samenlevingen
operationeel blijven, maar ook dat samenlevingen patronen vormen. De landbouw
kan als één van de langstlopende experimenten van de mens gezien worden. Ruim
11.000 jaar al wordt er geëxperimenteerd met de voortbrengst van voedsel. Het moeten
en het kunnen liggen bij de landbouw zeer dicht bij elkaar. De mens heeft voedsel
nodig en wil de beschikbaarheid zoveel mogelijk garanderen. De noodzaak van
het moeten en de mogelijkheid van het kunnen gaan hier hand in hand, met een
permanent experiment in materiestromen en metabolisme als gevolg.
Waar de landbouw ons steeds weer bewust van maakt, is dat alle materie die de mens
gebruikt verbonden is met de aarde. Gezien het feit dat het menselijk lichaam ook
materie is, is de mens in wat hij moet doen en in wat hij wil doen een afhankelijk
onderdeel van de aarde. Dit lijkt zo logisch en we weten het allemaal, maar toch
vervaagt het. Kennelijk moet de mens steeds weer een por krijgen om zich dit te
realiseren, hoe vreemd het ook lijkt. Door groeiend inzicht in de werking van de
aarde en dat wat de aarde biedt, heeft de mens een technische ontwikkeling in gang
kunnen zetten die mogelijkheden schept die de aarde zelf niet lijkt te hebben, maar
die er allemaal wel uit voortkomen. Wat de aarde te bieden heeft, is echter niet on
beperkt en laat zich ook niet altijd even makkelijk veroveren.
Wat de aarde te bieden heeft, wordt schaars vanaf het moment dat de mens de keuze
maakt dat hij het nodig meent te hebben. Schaarste is in de basis een gegeven uit
de natuur. Wordt dit gekoppeld aan het gegeven dat de mens voor zijn noodzakelijke
dwang tot continuïteit gedwongen is tot het verplaatsen van materie, dan ontstaat een
vicieuze cirkel. De mens heeft materie nodig om zich te kunnen verplaatsen en om die
materie te verkrijgen, is verplaatsing noodzakelijk. De verplaatsing is een moeten. Het
resultaat is dat de mens meer materie nodig heeft dan de materie die verbruikt is om
de materie te verkrijgen.
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Dat wil dus zeggen dat de mens, doordat zijn lot is materie te verplaatsen, ook genoodzaakt is waarde te creëren om de tijd te kunnen overbruggen. Echter, hoe meer waarde
de mens creëert, hoe groter de relatieve schaarste kan worden. Deze schaarste moet
niet verward worden met de natuurlijke schaarste. De natuurlijke vorm van schaarste
is gerelateerd aan het moeten van de mens. De mens wordt met relatieve schaarste
geconfronteerd door zijn kunnen in zijn onderhoud te voorzien en daarvoor offers
te moeten brengen, zowel in materiële als in immateriële zin. Het menselijk moeten
brengt door het kunnen een onmogelijk te beheersen dwang met zich mee. Dit moeten
is vanuit zichzelf begrensd op de korte termijn, maar onbegrensd op de lange termijn.
Maar door het hoogontwikkelde toekomstbesef van de mens wordt het moeten van
de korte termijn een kunnen voor de lange termijn. Welke keuzes zijn er voor de
lange termijn om de invulling van het moeten op de korte termijn te voorkomen? Het
kunnen van de mens geeft hem de vrijheid die keuzes te maken en is daardoor in
basis onbegrensd. Vrijheid is in basis niet ondergeschikt aan vormen van dwang. Het
in vrijheid kunnen van de mens leidt echter wel tot vormen van dwang: prestatie
dwang en optimalisatiedwang. Van die twee leidt vooral de optimalisatiedwang
tot een grote druk op de materie. De mens optimaliseert door te beleven, mee te
maken, niet te missen en te hebben, kortom: door te experimenteren. De economisering van de maatschappij en het consumentisme werken dit in de hand. Reclame op de
televisie bijvoorbeeld, probeert ons duidelijk te maken dat ons leven suboptimaal is en
dat wij moeten consumeren om ons leven te optimaliseren. Als bijproduct worden de
programma’s in stand gehouden waar we op dat moment naar zitten te kijken.
Hierdoor brengt de vrije mens zelf de dwang in zijn leven. Het is alleen geen
dwang van het moeten, maar een dwang van het kunnen. Het wordt een vrijheid tot
optimalisatie die kan leiden tot een levenswijze in de zin van het kan dus het moet,
tot dwang verworden vrijheid. De consumptie waar dit toe leidt, heeft absurde vormen
aangenomen, die bijna aan verslaving doen denken. De vele vakanties en verre reizen,
de wegwerpkleding, de nieuwste elektronica en het gemaksvoedsel; massaproductie
en massadistributie van materie, die zowel als oorzaak en als gevolg zijn te zien,
leggen beslag op het hele individuele zijn van de mens en zorgen voor massa
metabolisme met grote ecologische gevolgen.
De coronacrisis van 2020 heeft gezorgd voor een breder bewustzijn hiervan, maar het
is nog veel te vroeg om conclusies te trekken over de werkelijke diepte van dit bewustzijn. De morele basisvraag wordt direct en indirect wel steeds meer gehoord en dat
maakt duidelijk dat er steeds meer in begrenzing gedacht lijkt te worden.
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3.4 Vertroebeld perspectief
Massametabolisme ontstaat doordat het individueel kunnen een collectief moeten
lijkt te worden. Maar het is uiteraard geen daadwerkelijk moeten. Het blijft een kunnen
en daardoor een keuze. De keuze of het kunnen een handeling wordt, is een kwestie
van moraal. Wanneer het antwoord op de vraag ‘Kan dat wel?’ een moreel gemotiveerd
‘ja’ is, wordt het kunnen een handeling. De ecologische problemen die hun oorzaak
vinden in massametabolisme, zijn de gevolgen van morele keuzes die handelingen
geworden zijn. Hierdoor kan gesteld worden dat ecologische problemen, problemen
van de moraal zijn.
Maar dit kan breder getrokken worden. Economie bestudeert in basis de verdelingsvraagstukken die voortkomen uit keuzes als gevolg van de schaarste. Schaarste
ontstaat deels door de keuzes vanuit het kunnen. Daardoor kan in deze lijn gesteld
worden dat ook de economie als geheel een vraagstuk van de moraal is. Hiermee
wordt eens te meer duidelijk dat de economie een menselijk voortbrengsel is en geen
natuurlijk proces zoals sommigen ons willen doen geloven. Wat wij als de economie
ervaren, is het gevolg van een ontelbare hoeveelheid menselijke keuzes ingegeven
door de moraal. De moraal is zoals gezegd het instrumentarium waarmee we als mens
bepalen wat wel en wat niet kan, waarmee we als mens onze keuzes maken en rechtvaardigen. Zoals hiervoor aangetoond, speelt het kunnen hierin een steeds belangrijkere rol. De mens kan keuzes maken. Of dit werkelijke vrije keuzes zijn of dat het
slechts een idee van vrije keuzes is, wordt hier in het midden gelaten.
Keuzes hebben geleid tot de mogelijkheid te ontsnappen aan honger, armoede en
ziektes. De resultaten hebben echter voor de mensheid de mogelijke keuzes sterk vergroot. Uiteraard moet opgemerkt worden dat dit nog lang niet voor iedereen geldt, maar
ook dit is ontstaan na morele afwegingen. De moraal en daardoor ook de afwegingen
die daar uit voortkomen, verworden in de praktijk van de meeste mensen tot een
patroon. Heel vaak is dit een opgelegd patroon dat ontleend is aan wat de mens als
groep creëert. Kerken en moskeeën bijvoorbeeld, worden gebouwd en gebruikt vanuit
een christelijke dan wel islamitische moraal. Het gebouw straalt voor de waarnemer
die moraal uit, maar heeft in zichzelf die moraal niet. De moraal wordt eraan toe
gedicht.
Zo hebben alle menselijke creaties geen moraal, maar mensen ontlenen er in meer
of mindere mate hun moraal aan omdat het symbolen zijn van de bevestiging van
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een patroon. Ze laten zich erdoor leiden en de patronen worden doorgegeven aan de
volgende generatie. Als een patroon lijkt te werken in het voordeel van de grootste
groep, wordt het voortgezet als norm. Dit patroon zelf heeft echter geen moraal. Het
zijn de mensen die het patroon vormen die de moraal bepalen.
Het kapitalisme als economische orde is een goed voorbeeld van zo’n patroon.
Ge
combineerd met democratische instituties blijkt kapitalisme een welvaarts
accumulator te zijn die in het voordeel van grote groepen werkt. Kapitalisme wordt
daardoor sinds het verval en verdwijnen van het communisme in de jaren 80 van de
20ste eeuw als een bijna natuurlijke orde gezien. Kapitalisme is echter ontstaan vanuit
een menselijk kunnen: het idee van eigendom. De natuur kent namelijk geen eigendom, wel bezit. Levende wezens hebben ruimte nodig en zijn genoodzaakt die in bezit
te nemen. Om materie te kunnen verplaatsen, is ruimte nodig (en tijd) en die ruimte moet voor kortere en langere tijd in bezit worden genomen. Het is bekend dat dit
in bezitnemen conflicten met zich meebrengt. De mens heeft deze conflicten
geprobeerd in te dammen door eigendom in het leven te roepen van: het op naam
zetten en registeren van bezit. Eigendom en de voorwaarden daarvoor zijn bij wet
geregeld en daarmee een door en door menselijke creatie, dus zonder moraal.
Het kapitalisme en de daaruit voortkomende vrije markt, kent geen intrinsieke regels
en zeker geen natuurwetten. Het is de cumulatie van menselijke keuzes waaruit een
patroon ontstaat. Dat patroon heeft de mens een groeiende en in meer of mindere
mate gedeelde welvaart gebracht. Men hoeft alleen maar het voorbeeld waar dit hoofdstuk mee begint na te lezen om een voorstelling te maken van de immense materie
stromen en het metabolisme die deze welvaart met zich meebrengen. Het gevolg
is echter ook een vertroebeling van het perspectief op de relatie tussen moeten en
kunnen. Materiële welvaart is een moeten geworden, met de dwang tot economische
groei als belangrijk kenmerk. Deze vertroebeling van het perspectief uit zich door een
vorm van kapitalisme die zich na de Tweede Wereldoorlog sterk ontwikkeld heeft
en dat is consumentisme. Het centraalstellen van consumptie in het economisch
patroon vervaagt de grens tussen moeten en kunnen.
Het massametabolisme maakt van het individueel kunnen een collectief moeten,
met massaconsumptie als gevolg. Het kapitalisme van de 21ste eeuw is uiteindelijk
primair gericht op het consumentisme, de gecommercialiseerde massaconsumptie.
Dit patroon van dwang tot consumptie maakt de mens vrijwel eendimensionaal.
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Door de mogelijkheden van de automatisering lijkt die gericht op het individu, het
persoonlijke ik, maar dat is slechts schijn, want in werkelijkheid richt het zich op het
onpersoonlijke ik: de, veelal rechtspersoonlijke, onderneming. Dat type onderneming
is de standwerker van de 21ste eeuw: het maakt niet uit wat er verkocht wordt, maar
dat er verkocht wordt. Zoals de standwerker zich niet verbindt met het product,
verbinden veel grote rechtspersonen zich niet met de maatschappij. Zo wordt binnen
het nu opgaande economische mainstream denken de optimale financiële waarde
creatie het primaire doel. Hiermee is het perspectief op het optimaliseringsexperiment
vertroebeld, doordat het kunnen het moeten is geworden. De bewustwording van deze
vertroebeling wordt steeds sterker, maar het is voor de mens niet makkelijk om los te
komen van de vertrouwde patronen.
Volgens Benedictus Spinoza mogen we de patronen van de tot het moeten verworden
menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren en niet veroordelen, maar
moeten we ze waardenvrij leren begrijpen. Door te begrijpen is het vertroebeld perspectief te hervinden.

Afbeelding 3.1. Benedictus Spinoza, filosoof (1632-1677), pleitbzorger voor waardenvrij denken (Spinoza
cartoon: David Levine, cartoonist van The New York Review of Books).

Alle keuzes blijven echter direct en indirect voortkomen uit de moraal, maar door
het consumentisme wordt het perspectief op de moraal vertroebeld. Dat vraagt een
verandering van het waarom van het experiment. In het proces van het hervinden van
dat perspectief kan de filosoof Friedrich Nietzsche richtinggevend zijn.
Veel dagelijkse keuzes worden gemaakt uit gewoonte en die gewoontes leiden tot
routines, al dan niet bewust van buitenaf ingebracht. Echter, ook als de routine op de
lange termijn werkt, blijft het alleen maar tijdelijk de best mogelijke manier. Daarom
moeten volgens Nietzsche routines korte routines worden. De massaconsumptie is
daarentegen gebaat bij lange routines.
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Wil de mens de opgelegde massaconsumptie doorbreken, dan zullen de van buitenaf gestimuleerde routines doorbroken moeten worden. Nietzsche noemt dit ‘zelf
overstijging’: tegen de heersende moraal ingaan. Dit kan de mens door zichzelf te
beheersen en te begrenzen, waardoor hij tegen de niet bestaande maar wel uitgedragen
moraal van de markt in kan gaan en zijn keuzes zijn eigen keuzes kan laten zijn.
Volgens Nietzsche is het leven alleen maar het worden van jezelf en dat worden
bereik je niet door te moeten, maar door te kunnen. De mens moet zich bevrijden
van het kunnen wat moeten geworden is en zijn eigen keuzes gaan maken. Zo leert
de mens kiezen vanuit zijn moreel bewustzijn en geeft hij zich de mogelijkheid een
helder beeld te krijgen wie hij is en de vertroebelde ik achter zich te laten.
Patronen en routines moeten begrepen worden om ze los te kunnen laten en
het loslaten is altijd een experiment. Nietzsche schrijft hierover dat alleen iemand
die overziet wat zijn natuur aan sterke en zwakke punten te bieden heeft, dit
experiment aan kan en wordt wie hij kan zijn, bewust van zijn moraal en bewust van
de werkelijke mogelijkheden van kiezen. Dus niet het vertroebelde wezen dat door
massaconsumptie geleefd wordt, maar een bewust persoon die kan bijdragen aan
wat bedrijven en producten kunnen zijn en niet andersom. Een vrij mens, die zichzelf
volgens Nietzsche ook in vrijheid kan begrenzen.
De begrenzing van de mens van buitenaf ziet Nietzsche als antimoraal. Volgens Nietzsche ontstond de antimoraal door het christendom. Het geloof werd als een moeten
opgelegd en liet geen ruimte voor het kunnen. Het christendom was hierdoor eeuwenlang een tegenstander van de ontwikkeling van de moraal door het experiment.
In de basis is dit vergelijkbaar met wanneer Herbert Marcuse het over de een
dimensionale mens heeft. Het christendom is in het denkbeeld van Marcuse ver
vangen door het geloof in de hoog-industriële samenleving, het consumentisme.
Volgens hem stompt het doeltreffende hoog-industriële systeem bij de mens het
inzicht af, doordat de massaproductie en de massadistributie beslag leggen op het
gehele individu. Het beeld van de mens vertroebelt zich. De mens moet daarom
niet alleen zich moreel bewust zijn van de krachten die hem beïnvloeden in het
afstompingsproces, maar ook van zijn persoonlijke materieverplaatsing en meta
bolisme.
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Deze bewustwording is gelukkig al jaren gaande, alleen ligt dit voor een belangrijk
deel nog niet op het niveau van de moraal en het moreel handelen. Grote delen van
de mensheid zijn geboren en opgegroeid in de tijd waarin de patronen van de hoogindustriële antimoraal ervaren worden als het water waarin de vis zwemt. Het is zo
alom aanwezig en onderdeel van het dagelijkse leefpatroon, dat het bewustzijn van de
morele tekortkomingen beperkt is, omdat het de vrije keuze is die de tot de dwang van
de onvrijheid leidt.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de klimaatmarsen, die jongeren wereldwijd in de
nazomer van 2019 massaal op de been brachten. De jongeren eisten een ander
klimaatbeleid en deden dat met grote overtuiging. Dat protest kwam ze uiteraard
op een stevige trek te staan en de groep die zich op voorhand niet voorzien had van
een verantwoord gevulde broodtrommel, stortte zich na afloop op de hamburgers
van een internationale fastfoodketen. Morele verontwaardiging in de media was het
gevolg, maar in werkelijkheid speelde hier dus iets anders. Tussen het leven als doel
en het leven als middel, het moeten en kunnen, heden en toekomst zit een immens
spanningsveld, waarmee we in eerste instantie alleen kunnen leven als we dat
spanningsveld vertroebelen.
In deze transitieperiode moet de moraal worden gesust en dat gebeurt meestal
met de standaardkreet van de eendimensionale mens: moet kunnen. De jongeren
moesten uiteraard iets te eten, maar kunnen daarvoor een keuze maken. Die keuze
wordt voor velen nog bepaald door het antimorele patroon van de hoog-industriële
samenleving. Hun bewustzijn van het probleem is aanwezig, maar hun morele
bewustzijn is nog niet zo ontwikkeld dat ze zich los kunnen maken van het patroon
en het experiment aangaan. Alleen door het patroon te kennen en zich er los van
te maken, is het experiment mogelijk. Daarvoor is volgens Nietzsche een diep
individueel moreel bewustzijn nodig en dat gaat veel verder dan het bewust zijn van
het probleem.
De mens moet zich een perspectief kunnen vormen van het probleem. Dit perspectief
moet breed zijn en het ontstaan van het probleem, de actualiteit van het probleem
met een morele grondhouding en het beeld van de gevolgen van de oplossing omvatten.
In de terminologie van Nietzsche moet het probleem beleefd worden, waarna het
experiment volgt dat de mens transformeert.
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Afbeelding 3.2. Friedrich Nietzsche, filosoof (1844-1900): pleitbezorger voor onafhankelijk denken.

3.5 De noodzaak van een perspectivische ethiek van de innovatie
Het voorbeeld van de jongeren geeft aan hoe moeilijk het is om los te komen van
bekende patronen en het experiment van de transitie van een lineaire naar een
circulaire economie daadwerkelijk aan te gaan. Een belangrijk onderdeel van de
transitie naar een circulaire economie is het diepe menselijke bewustzijn van het
feit dat alle consumptie een keuze is voor materieverplaatsing en metabolisme.
De begrenzing van het kunnen en aangaan van experimenten in een transitie naar
een circulaire economie, is te zien als een permanente reflectie op het spanningsveld
tussen het moeten en kunnen over het verplaatsten en metaboliseren van materie. De
vraag ‘Kan dat wel?’ staat hierbij centraal. Anders gezegd wordt zo de moraliteit van
het kunnen aan de orde gesteld door de begrenzing ervan te bevragen en de moraal
heeft ondersteuning nodig bij het vinden van antwoorden.
In de filosofie wordt deze bevraging ten aanzien van de begrenzing ‘kritiek’ genoemd
en hiermee komen we op het terrein van het onderzoeksgebied van de moraal: de
ethiek. De ethiek bestudeert het waarom van de vraag ‘Kan dat wel?’ in de zin van
de begrenzing, de kritiek, van wat wel en niet kan. Daarom kan ethiek gedefinieerd
worden als kritiek .
De transitie naar een circulaire economie moet gezien worden als een zeer omvangrijk experiment. De noodzaak om de massale materieverplaatsing- en metabolismeprocessen te veranderen en te verminderen, leidt tot innovatie op grote schaal en om
tot innovatie te komen, zijn experimenten noodzakelijk. Innovatie om de innovatie
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is niet ethisch omdat zij onbegrensd is. Het leidt slechts tot een versterkt proces van
creatieve destructie zonder doelgericht de massale materieverplaatsing- en meta
bolismeprocessen te veranderen en te verminderen. Innovaties zijn echter niet alleen
materieel, maar zijn ook ideëel. Alle innovaties beginnen als idee en zijn het resultaat
van gemaakte keuzes. Ze zijn dus menselijk. Ethiek richt zich op het onderzoek naar
wat wel en niet kan in relaties waar de mens een partij is. Bij elke innovatie is de mens
in vele opzichten een partij en daarom moet van elk idee voor een innovatie in de
circulaire economie onderzocht worden in hoeverre de innovatie het brede perspectief
dient. Dit is de kern van meervoudige waardecreatie.
De begrenzing van het idee wordt bepaald door de gevolgen van de onbegrensdheid
van het kunnen dat het idee potentieel heeft. Het uitgangspunt dat het kunnen on
begrensd is, hoeft nog niet in te houden dat de mogelijkheden die het kunnen biedt
ook in de praktijk gebracht moeten worden. Wanneer er geen diep moreel besef is
van de brede noodzaak, uitvoering en gevolgen van een innovatie voor de circulaire
economie, zal voor bedrijven circulaire economie niet meer worden dan een verdienmodel dat verlaten wordt zodra zich een ander aandient.
De ethische theorieën die in de literatuur het meest aan de orde komen

zijn

on
voldoende toereikend en te instrumenteel om dit doel te bereiken, omdat ze
zich slechts op een deel van de ethische aspecten van een handeling richten. De
patroonzoekende mens laat zijn kunnen en zijn handelingen niet zelden door
externe impulsen omvormen tot een moeten. In termen van Nietzsche zou de mens
daarom om te worden wie of wat hij werkelijk is, het experiment aan moeten gaan. Dat
is de basis voor een breed perspectief. Menselijke moeten is een gegeven, menselijk
kunnen is een keuze en het steeds meer kunnen wordt als moeten ervaren en daardoor ook zo gezien.
Zo wordt het kunnen tot een moeten van buitenaf. Het leidt tot antimoraal en is daardoor demoraliserend. Uit dit patroon moet de mens zich bevrijden om de circulaire
economie mogelijk te maken. De circulaire economie is namelijk een experiment in
begrenzing van het kunnen om het moeten op de lange termijn haalbaar te houden.
In zichzelf is circulaire economie geen moeten, maar een andere invulling daarvan
door het kunnen van de innovatie. Die innovatie moet in een breed perspectief gezien
worden om materieverplaatsing en metabolisme daadwerkelijk te veranderen. Dat
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kan alleen als de mens zichzelf weer wordt. Daarom moet circulaire economie, waar in
de praktijk de innovatieve transformatie van het proces centraal staat, fundamenteel
als een moreel perspectivisch proces gezien worden. De perspectivische ethiek van
Nietzsche, waarin de experimentele transformatie van de mens naar zichzelf, die
voorafgaat aan innovatieve transformatie van het proces, centraal staat, kan hierin
richtinggevend zijn.
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Hoofdstuk 4. Duurzame
gebiedsontwikkeling
Frank de Feijter – themaregisseur Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde

omgeving
Ondernemers die vergeten worden op verouderde bedrijventerreinen, bewoners die
vastlopen in het energieneutraal maken van hun woonwijk en het verdwijnende
‘groen’ in de publieke ruimte door verstening. Een paar voorbeelden die duidelijk
maken dat de uitdagingen in gebiedsontwikkeling enorm zijn.
Waar het begrip duurzame gebiedsontwikkeling is ontstaan vanuit de beleidsagenda’s
van de overheid, verdient de rol van de burger en de ondernemer extra aandacht. Dit
vereist een nieuwe manier van denken over duurzame gebiedsontwikkeling. In onze
ogen is sturing op de transformatie van de Nederlandse maatschappij noodzakelijk
om duurzame gebiedsontwikkeling daadwerkelijk toekomstbestendig te maken. Het
voertuig waarlangs deze maatschappelijke transitie zich voltrekt, is de samenwerking
van meerdere stakeholders en de integrale afweging van meervoudige waarden in de
(in)richting van de gebieden in ons land. Duurzame gebiedsontwikkeling moet bij
dragen aan de versnelling van een maatschappelijke transformatie, die de komende
jaren veel harder zal gaan dan velen zich realiseren.
Bij toekomstbestendigheid in duurzame gebiedsontwikkeling gaat het in onze
visie om de transformatie en inrichting van gebieden waarbij ontwikkelingen in
sociale ecosystemen, economie en ecologie integraal samen komen. Toekomst
bestendigheid in duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale benadering
in denken, handelen en verantwoorden op basis van meervoudige waarden. Onder
nemers, maar zeker ook ambtenaren, zullen in toenemende mate niet meer alleen
worden afgerekend op euro’s, maar op de zes waardesoorten op basis van het Inter
national Integrated Reporting Framework (IIRC). Investeringen in duurzame gebiedsontwikkeling worden niet alleen bekeken vanuit financiële waarde, maar bijvoorbeeld
ook op meerwaarde in de vorm van een gezonde leefomgeving, mogelijkheden tot
ontspanning in de openbare ruimte en de benutting van afvalproducten en energieefficiency. Bij de investering en rendering van duurzame gebiedsontwikkeling is dé
grote uitdaging de combinatie van een integraal perspectief op de wijk, het bedrijven
terrein of de regio en de organisatie van samenwerking tussen de verschillende
belanghebbenden.
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Dit hoofdstuk presenteert onze visie op de nieuwe rollen die ‘integraal samenwerken’


vraagt

van

de

betrokken

ondernemers,

ambtenaren

en

politieke

gezagsdragers, burgers en (praktijk)onderzoekers om te komen tot een dynamische
strategische ontwikkeling van het gebied op basis van meervoudige waarden. De
nieuwe Om
gevings
wet (Ros & El-Allouchi, 2020) biedt kansen om de duurzame
gebieds
ontwikkeling vanuit meervoudige belangen en waarden van stakeholders
vorm en inhoud te geven. Met de visie ‘integraal samenwerken’ wordt aangesloten
op de rol van co-creatie, ecosystemen en dashboards voor meervoudige waardecreatie in gebiedsontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt ‘integraal samenwerken’
gekoppeld aan de ‘integrale meting van performance’.
4.1 De nieuwe Omgevingswet en de meerwaarde van stakeholderparticipatie bij
co-creatie
Het wordt steeds duidelijker dat de transitie naar meervoudige waarden op gebieds
niveau ook een sociaal vraagstuk is. De organisatie van samenwerking tussen
de verschillende stakeholders is uitdagend. De overtuiging groeit dat partijen in
toenemende mate afhankelijk zijn van innovatie in netwerken, nieuwe sociale
relaties en het belang van samenwerkingsconstructies. Bij het ontwikkelproces van
het gebied moet ook het ontwikkelproces van de samenwerking tussen gebruikers
als ondernemers en burgers worden meegewogen. Op dit moment kan bijvoorbeeld
de gemiddelde ondernemer nog niet denken vanuit een langetermijnperspectief op
basis van meervoudige waarden. Vaak zit de ondernemer met zijn hoofd in ‘vandaag
geld verdienen voor morgen’. Uiteindelijk zullen ondernemers, die strategisch op
lange termijn kunnen denken, overleven. Daarom moeten ondernemers hierbij
ondersteuning krijgen.
In de nieuwe Omgevingswet met een beoogde inwerkingtreding in januari 2022 is
daarbij het belang om gebruikers als ondernemers en bewoner-consumenten vroegtijdig te betrekken, nog eens extra benadrukt. De nieuwe Omgevingswet regelt dat bij
een omgevingsvisie, omgevingsplan en projectbesluit formeel een motiveringsplicht
(het in beeld brengen van de posities/motivaties van de betrokken stakeholders) en/
of verplichte kennisgeving (een informatiepakket over de opzet van de participatie
aanpak) van toepassing is (Ros & El-Allouchi, 2020).
Het gaat hierbij niet alleen om het zoeken naar draagvlak, maar bovenal om het op
halen van argumenten en de toetsing van abstracte of concrete ruimtelijke plan-
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nen om keuzes in de gebiedsontwikkeling voor te bereiden. De betrokkenen gaan op
zoek naar (gedeelde) toekomstbeelden vanuit het DNA van het gebied, bijvoorbeeld
strategische ontwikkelingen en dominante waarden vanuit IIRC (BZK Implementatieteam Omgevingswet, 2020). Door partijen in een vroeg stadium te betrekken, kunnen
alternatieven en verbetervoorstellen worden meegenomen in het ontwikkelproces.
Hierdoor is de betrokkenheid van partijen tijdens het ontwikkelproces te versterk
en. De wet is een sluitstuk van het proces in het op democratische wijze, wegen en
inpassen van meervoudige waarden en belangen, resulterend in een vorm van sociale
cohesie, eigenaarschap en burgerschap.
Hiermee erkent de Omgevingswet dat de participatie van de stakeholders maatwerk
is. Voor ondernemers en burgers gaat het erom ze te trainen in termen van toekomstbestendig ondernemen. Het gaat erom om met dat denken ondernemers en burgers
mee te nemen in een toekomstbestendige gebiedsinrichting. Overheden nodigen
bedrijven en bewoners uit tot initiatief van en hopen met deze aanpak ‘ja mits’
te ontvangen in plaats van ‘nee, tenzij’. Naast overheden komen ondernemers en
burgers zo meer en meer aan zet. Het gaat erom te toetsen waar de ondernemer en de
burger nu eigenlijk staat en waar de ondernemer en de burger nu echt mee geholpen
zijn. Als in gebiedsontwikkeling daarop wordt gestuurd en we vanuit die invalshoek
onze acties samen aanpakken, ontstaat er echt draagvlak en betrokkenheid. Op deze
manier hoopt de nieuwe Omgevingswet erop om bijvoorbeeld het verlangen van
bewoners die een buurtbatterij willen, een moestuin in de wijk bepleiten en/of een
garage naar een thuiswerkplek willen ombouwen, te faciliteren en dit te realiseren.
Bij bedrijventerreinen kan het er bijvoorbeeld om gaan een collectieve wko installatie,
(gedeelde) kinderopvang, groenvoorzieningen en een bio-vergistingsinstallatie toe te
voegen.
Waar de visie en de technische instrumenten worden uitgewerkt in de nieuwe
Omgevingswet, is het ‘hoe’ van de participatie nadrukkelijk opengelaten. De creatie
van meerwaarde door participatie is in de complexe context van duurzame gebieds
ontwikkeling geen vanzelfsprekendheid. Participatietrajecten lopen een reëel gevaar
om vast te lopen in frustratie, institutionele regelzucht en ‘doorgedraaid’ wantrouwen
tussen stakeholders (Laine et al. 2018).
Te open participatiegesprekken in de context van: ‘denk mee met de nieuwe wijk’
kunnen te vrijblijvend zijn. Daarbij is een representatieve deelname van de achterban
van de gebruikers geen vanzelfsprekendheid. Deze uitdagingen in een conventionele
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participatie-opzet van eindgebruikers (Laine et al. 2018, Cuppen, 2018) maken het rele
vant om een nadere gedachtevorming te ontwikkelen over een actieve betrokkenheid
van partijen als ondernemers, overheden, burgers en kennisinstellingen in nieuwe
vormen van co-creatie in het traject van de nieuwe Omgevingswet. Het gaat om
professionals die vanuit een nieuwe denken kunnen anticiperen op toekomstige
situaties.
Over het verschil tussen ‘participatie op uitnodiging’ en co-creatie is al veel
geschreven (zie voor een overzicht Cuppen, 2018). Over het algemeen wordt ervan
uitgegaan dat bij co-creatie de nadruk meer ligt op gelijkwaardigheid, de erkenning
van elkaars expertise en de vormgeving van een intensieve samenwerking tussen
stakeholders met hun eigen belangen (Cockbill, 2018).
Een proces van co-creatie kenmerkt zich vaak door een warrig, discontinue karakter
van samen leren en een grote mate van flexibiliteit in de betrokkenheid van stakeholders. Hierbij wordt gepoogd in de praktijk ook een bredere afspiegeling te realiser
en van betrokken stakeholders met zowel voorstanders als tegenstanders. Co-creatie
wordt geroemd vanwege de creatieve mogelijkheden van gebruikers om feedback te
geven op het planontwerp, de ruimte om ‘out-of-the-box’ ideeën aan te dragen en de
focus op de lange termijn (Cockbill, 2018).
Ehlen (2015) werkt de randvoorwaarden van co-creatie uit met vier dimensies
‘construction, relation & emotion, expertise and action’ oftewel CREA (afbeelding 4.1
en de tabel Randvoorwaarden voor co-creatie bij gebiedsontwikkeling). Waar veel
concepten over co-creatie geënt zijn op het microniveau van de organisatie, biedt
het co-creatiewiel van Ehlen een mogelijke voorstelling van ‘de knoppen om aan te
draaien’ op een hoger abstracter schaalniveau. Dit maakt haar concept ook toepasbaar
op duurzame gebiedsontwikkeling vanuit meervoudig waardeperspectief.
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Afbeelding 4.1. het co-creatiewiel van Ehlen (2015)
(https://core.ac.uk/download/pdf/130045269.pdf (p.132).

De tabel hieronder geeft een kort overzicht hoe deze dimensies vorm kunnen krijgen
binnen het proces van duurzame gebiedsontwikkeling.
Tabel randvoorwaarden voor co-creatie bij gebiedsontwikkeling.
Dimensie

Randvoorwaarden voor co-creatie bij duurzame gebieds
ontwikkeling

Construction

• Stimuleren van (autonome) experimenteerruimte.
• Ondersteunen van ontmoeting(sruimten).
•	Faciliteren van eigenaarschap op deelthema’s onder
belanghebbenden.

Relation &
emotion

•	Bouwen aan vertrouwen door kwaliteit te bieden, integriteit te
waarborgen als deelnemer(s) en procesbegeleider.
•	Versterken van organisatiestructuur met belanghebbenden
van park-management organisatie, bewonerscommissie(s) of
regionale platforms.
•	Betrekken van eindgebruikers bij de selectie van de
aannemer door advies van betrokkenen onderdeel te maken
van aanbestedingsproces.
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Expertise

•	Verdieping rond noodzakelijke expertise vormgeven om de
transformatie tot een succes te maken.
•	Ontwikkelen van kansenkaart voor het gebied vanuit de kracht
en potentie van de bestaande situatie.
•	Zoeken naar manieren hoe bestaande stakeholders elkaar
kunnen versterken in innovatie.

Action

•	Activeren van stakeholders, binnen en buiten het gebied door
communicatiemiddelen: website, app, nieuwsbrief.
• Realiseren van (meetbare) resultaten in de uitgezette koers.
•	Vormgeven van gedeelde verantwoordelijkheid in samenwerking
binnen het netwerk van de wijk/bedrijventerrein/regio in
overlegstructuur.

Een methode om co-creatie daadwerkelijk tot stand te brengen is ‘Design Thinking’.
Het gaat hierbij om een iteratief proces van het formuleren van problemen en op
lossingen. De methode van Design Thinking volgens Stompff (2018) bestaat uit vijf
te doorlopen fases: Framing, Analyse, Idee-ontwikkeling, Realisatie en Reflectie (zie
afbeelding 4.2).
•	De eerste stap van Design Thinking is de framing. Een frame is een interpretatie
of aanname van een situatie die alle volgende activiteiten binnen een kader plaatst.
Dit om een overzicht te krijgen van de bestaande visies en behoeften van alle stake
holders.
•	De tweede fase van Design Thinking is de analyse. Analyse is belangrijk om een
prioritering aan te brengen in de behoeftes die stakeholders hebben. In deze fase
wordt een gekozen frame verder uitgewerkt, doorontwikkeld en gespecificeerd tot
het kernprobleem/de kernkans via de gebruikerseisen en eisen van de opdracht
gever.
•	De derde fase van Design Thinking is idee-ontwikkeling. Deze fase betreft het
experimenteren en brainstormen over potentiële nieuwe perspectieven over het
kernprobleem/de kernkans. Dit levert een breed palet aan potentiële oplossingen.
•	De vierde fase van Design Thinking is de realisatie van het ontwerp. De realisatie
fase is erop gericht om een idee zo uit te werken dat er gezamenlijk met de stake
holders over gespiegeld kan worden.
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•	De laatste fase van de Design Thinking cyclus is reflectie. Het idee en de opgedane
inzichten worden zichtbaar en overdraagbaar gemaakt zodat stakeholders het ontwerp verder kunnen testen op relevantie.

se
aly
An

Re
ﬂe
cti
e

Framing

...

♀♂♀
Co-creatie

I
d
e
eo
nt
w

g
lin
ke
ik

ie
at
lis

♂
Creatie

Re
a

Afbeelding 4.2. de fasen van Design Thinking (Stompff, 2018)
(bron: https://nevi.nl/getmedia/4dd28200-8a03-489e-b6d4-17b2acd9cfb7/programma-trainingdesign-thinking-voor-procurement-2.png)

Eén van de belangrijke lessen van de stappen van Design Thinking voor gebieds
ontwikkeling is de versterking van een onderscheidend eigen profiel voor regio’s,
bedrijventerreinen en wijken. Deze sterke kant komt voort uit een eigen karakter, die
bij voorkeur gebonden is aan de eigen geschiedenis van dat gebied. Enkele bedrijventerreinen en campussen zijn bijvoorbeeld sterk aanwezig in een biobased bedrijvencluster in de Rotterdamse haven, ontstaan door de mogelijkheden om biomassa aan
te voeren (PBL, 2016). De Noviotech Campus in Nijmegen is mede ontstaan door de
aanwezigheid van NXP (voormalig onderdeel van Philips Semiconductors) en doordat
dit bedrijf voorzieningen als laboratoria (deels ook) beschikbaar stelde voor andere
bedrijven. Daarmee werd ruimte geboden voor nieuwkomers waardoor er een heel
cluster ontstond van gerelateerde bedrijven. Het initiatief De Steck in de Achterhoek
positioneert zich als kenniscluster rond de maakindustrie en de agrosector. Dit is
logisch omdat de maakindustrie en de agrosector een historie hebben van innovatief
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vakmanschap en een doe-mentaliteit (De Steck, 2019). Hierdoor is op deze plek een
sterk netwerk van (toeleverende) bedrijven rond deze thema’s ontstaan.
Door de versterking van samenhangende activiteiten zorgt de regio dat ze haar
oorspronkelijkheid en identiteit behoudt en tegelijkertijd haar niche-potentie
benut. Dit sluit aan op het belang van een sterk en onderscheidend verhaal van stad
en regio. De ontwikkeling van strategie en positionering geeft richting als afwegings
kader en versterkt de trots van bedrijven, bewoners en bezoekers en kenniswerkers.
Samenwerking om te komen tot regionale strategievorming stimuleert uiteindelijk de
economische ontwikkeling in de regio. Voorbeelden zijn de Brainport Industries
Campus (BIC) bij Eindhoven of het Innovatiecluster Drachten (Berenschot, 2020). Zij
laten zien dat het daarbij gaat om de maximale stimulering van een ondernemende
cultuur. Het aanwezige potentieel van dit netwerk is aantrekkelijk voor starters
waardoor organische groei mogelijk wordt. De innovatie in regio’s komt tot verdere
bloei door nieuwe bedrijven, snelgroeiende bedrijven (scale-ups) en nieuwe activiteit
en van bestaande bedrijven (Platform31, 2018). Deze nadruk op de ontwikkeling van
kennisnetwerken en leeromgeving sluit aan op de ontwikkeling van een innovatieecosysteem.
4.2 Een nieuwe focus op de ruimtelijke ordening
De term ‘innovatie-ecosysteem’ wordt gehanteerd vanuit de gedachte dat een organi
satie oog heeft voor het grotere (ruimtelijke) geheel en dat alle deelnemers sterker
staan als ze samenwerken in plaats van concurreren. Hoewel de samenwerking
tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid vanuit een triple helix nog nauwelijks
echt goed van de grond gekomen is, biedt dit denken wel een wenkend perspectief.
De sleutel tot innovatie in een ruimtelijke economie lijkt te liggen in de interacties
tussen diverse stakeholders met elk hun eigenheid qua expertise en achtergrond. Open
innovatie is geen individuele aangelegenheid, maar omvat een collectieve uitdaging
in de maatschappij, bestuur, organisatie en samenwerking. Een goed voorbeeld van
een mogelijke ruimtelijke verschijningsvorm die recht doet aan deze voorwaarden, is
een incubator. Een incubator of ‘broedplaats’ biedt de ruimte en faciliteiten voor ondernemers en de andere partners om elkaar te ontmoeten en doelgericht samen te werk
en. In dit kader wordt het concept van een triple helix (samenwerking tussen markt,
overheid en kennisinstellingen) ook wel uitgebreid naar een Quadruple Helixverband
(samenwerking tussen markt, overheid, kennisinstellingen en de samenleving).

110

Recent onderzoek van Yuri and Liu (2019) toont aan dat sterke innovatie-ecosystemen
voor het onderhoud en versterking van de circulaire economie op gebiedsniveau bestaan uit een breed scala aan stakeholders, waaronder bedrijven, overheden, burgers
en ook onderzoekers (afbeelding 4.3).

Macro-dynamics
of Open Innovation

Micro-dynamics
of Open Innovation
Industry
- Outside-in exploration
- Inside-out exploration
- Coupled proces
- SME’s alliance and
expertise development

Goverment
- Regulation and control
- Standardization
- Facilitating collaboration
- Initiating responsible
innovation

Sustainability
- Knowledge/IP creation
- Product/service development
- Ecological/green economy
- Responsible innovation
- Social innovation/enterprise
- Innovative & trusting culture
- Sharing economy

University
- Scientiﬁc research
- Knowledge transfer
- Entrepreneutral
university
- Trusted intermediary

Society
- Crowdsourcing
- Customer engagement
- Citizen participation
- Social media
- Innovative culture

Afbeelding 4.3. (de rollen van stakeholders binnen een Quadruple-helix model (Yun en Liu, 2019)
(bron: https://www.researchgate.net/figure/The-roles-of-the-quadruple-helix-model-for-open-innovation-micro-and-macro-dynamics_fig4_333795559/download)

De deelnemende organisaties vullen elkaar in activiteiten en verantwoordelijkheden
aan en dragen bij aan synergie voor het systeem als geheel.
•	Kennisinstellingen moeten bijdragen aan goed opgeleide professionals die met hun
eigen discipline, achtergrond, rollen en verantwoordelijkheden kunnen aansluiten
bij de regionale en lokale vragen in de markt en de samenleving.
•	Burger-consumenten kunnen worden betrokken bij de kennisontwikkeling over
hun leefomgeving door zelf informatie te verzamelen in citizens science.
•	Bedrijven zijn geworteld op hun vestigingsplaats en zijn zich steeds meer bewust
van de noodzaak van (sociale) innovatie en kennisontwikkeling.
•	Lokale overheden en regionale adviesorganen proberen als kennisregisseur steeds
meer ten dienste te staan van de innovatiemogelijkheden in de wijk of het bedrijven
terrein.
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Bij grotere samenwerkingsverbanden van verschillende soorten bedrijven, kennis
instellingen, burgers en overheid is de term ecosystemen geïntroduceerd. De meest
bekende voorbeelden in Nederland zijn de Innovatie Cluster Drachten, de High Tech
Campus in Eindhoven en Food Valley in Wageningen (Berenschot, 2020). De gedachte achter ecosysteeminnovatie voor duurzaamheid en circulariteit is de noodzaak tot
samenwerking met en (kennis)uitwisseling tussen alle stakeholders, de benutting
van elkaars netwerken en de bouw van een vertrouwenscultuur met de six capitals
(IIRC). Een ecosysteembenadering gebaseerd op de zes waardesoorten doet recht aan
de complexiteit en het non-lineaire en dynamische karakter van innovatie waarin
onderlinge afhankelijkheden bestaan (Yun & Liu, 2019). Door gebruik te maken van de
uitgangspunten van het ecosysteem-denken en de zes waardesoorten, is het mogelijk
om snel te schakelen op meerdere niveaus: strategisch en tactisch (in het totale ecosysteem) en operationeel (de individuele organisatie) waarbij geen aspecten over het
hoofd worden gezien en de kans op suboptimalisatie enorm wordt verkleind.
Evenals bij een natuurlijk ecosysteem kan de gedachte van diversiteit van planten
en dieren en het landschap relevant zijn voor de opvatting van bijvoorbeeld een
bedrijventerrein of een regio als een ecosysteem. Ontwikkelingen die onhoudbaar
zijn voor het ecosysteem zijn op de lange termijn niet vol te houden. Het gaat hierbij
om balans en draagkracht. Het veelomvattende karakter van het ecosysteem maakt
dat buigzaamheid, flexibiliteit en een gezond evenwicht belangrijke bouwstenen zijn.
Dit is te versterken door gesloten materiaalkringlopen in het duurzaam gebruik van
niet-hernieuwbare grondstoffen en de versterking van clustervorming, maar ook door
balans tussen de verschillende waarde- en functiesoorten in het ecosysteem.
Als de vertaling van het bovenstaande naar het veld van ruimtelijke ordening nog
explicieter wordt gemaakt, dan linkt dit aan het multifunctionele karakter van
gebieden waarin de verschillende groepen zijn vertegenwoordigd. Het gaat om de
complementariteit van wonen, werken, kennisinstellingen en recreëren waarbij de
primaire functies zo goed mogelijk gemengd zijn. Dit is van belang om samenhang
tussen de samenstelling van de bevolking en de nabijheid van aanwezige bedrijven te
faciliteren. Daarbij kan een divers, meer multifunctioneel gebied zich beter aanpassen
aan de verschillende (veranderende) behoeften van gebruikers (Platform31, 2018).
Aantrekkelijke gekoppelde woon-werkmilieus dragen daarmee bij aan de levendig
heid, dynamiek en vitaliteit van een gebied. Een meer flexibele benadering van
ruimtebestemming kan een positief effect hebben op financiële en maatschappelijke
aspecten van gebiedsontwikkeling. Dit illustreert op welke manier functiemenging
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belangrijk kan zijn voor de toekomstbestendigheid van een gebied. Het restproduct
van het ene bedrijf kan de grondstof zijn voor het volgende bedrijf. Denk bijvoorbeeld
aan de slimme koppeling van warmte van het ene bedrijf aan het andere bedrijf.
Eventueel is de te veel opgewekte zonne-energie door de zonnepanelen op het dak
van een school te leveren aan de omliggende buurt.
De actuele situatie is dat overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen lang
niet altijd optimaal samenwerken in een ruimtelijke context van een wijk of een
bedrijventerrein, vaak zelfs in letterlijk gescheiden werelden leven, versterkt door
de investering in hele specifieke deskundigheden en expertises. Dit kan zorgen
voor tunnelvisie door de verschillende specialistische en generalistische rollen
en verantwoordelijkheden. Functiescheiding is immers lang een leidend principe
geweest in de ruimtelijke ordening. Dit heeft geleid tot gebieden met een sterk mono
functioneel karakter. Bijvoorbeeld woonwijken die overdag helemaal uitgestorven
zijn, werklocaties die ‘s nachts helemaal uitgestorven zijn en filedruk. Ook in de
productieketens werd niet buiten de betreffende keten gekeken. Een voorzichtig
positief voorbeeld van de transitie is, dat er (nog voorzichtig) partnerships en enige
uitwisseling ontstaan tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden.
Maar indirect betrokkenen in verschillende netwerken vallen nog gemakkelijk buit
en de boot. De specifieke kansen en problemen zijn context-specifiek: ondernemers
blijven in eerste instantie vooral denken in ‘What’s in it for me?’. En tussen regio’s
is er verschil in aard en omvang van de economische productiviteit (Berenschot,
2020). Op dit moment is Groot-Amsterdam koploper in regionaal-economische groei
waarbij ook Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven aandringen en de meeste regio’s
in Oost-Nederland meer in de middenmoot zitten. Uiteindelijk is er ook in de brede
context van ruimtelijke ordening en toekomstbestendigheid vernieuwing op het
niveau van de organisatie, de wijk en het bredere ecosysteem noodzakelijk.
In de volgende kaders wordt een voorbeeld gegeven hoe dit eruit kan zien.

Duurzame bedrijventerreinen
Duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen kunnen omschreven worden
als (multifunctionele) schone, hele en veilige bedrijvenparken of terreinen waar
mensen met plezier werken, met een eigen park- of bedrijventerreinmanagement
waar bedrijven, overheden en kennisinstituten samenwerken, actief kennis en ex-
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pertise uitwisselen, innoveren en waar bedrijven en bedrijventerrein voortdurend
(samen)werken aan hun toekomstbestendigheid, waardoor deze terreinen steeds
meer zelfvoorzienend worden en er uiteindelijk geen sprake meer is van afval en
CO2 emissies. Elk duurzaam, toekomstbestendig bedrijventerrein, hoogwaardig,
laagwaardig, kantoren of maakindustrie, vergt een stabiel opgezet parkmanagement
met een missie en visie op basis waarvan investeringen gedragen worden door alle
stakeholders en de daarop gevestigde bedrijven en hun medewerkers succesvol en met
plezier hun werkzaamheden verrichten. Daarvoor is een integrale benadering vereist,
met als uitgangspunt de sturing op een balans of evenwicht tussen de waardesoorten,
sociaal-relationeel, intellectueel, menselijk, financieel, natuurlijk en materieel. Het
potentieel van de uitdrukkingen ‘multidisciplinaire aanpak’, ‘integraal beheer’ en
‘duurzame ontwikkeling’ contrasteert met de maatschappelijke en economische
feitelijke situatie van een moeizame samenwerking (BE-positief, 2019). Samenwerking
tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen is een belangrijke kans om te
komen tot kennisuitwisseling en integrale ontwikkeling. Hierbij zijn ook de om
wonenden van belang in verband met bijvoorbeeld in verband met luchtkwaliteit,
werkgelegenheid en geluidshinder.

Duurzame regio’s
Het niveau van de regio is een belangrijk schaalniveau voor het realiseren van meer
duurzaamheid en circulariteit. Een regionaal gebied is groot genoeg om organisaties
van verschillende branches te verbinden en collectieve oplossingen te realiseren in
de bedrijvigheid. De kerngedachte is dat gebieden zich goed ontwikkelen door de aan
wezigheid van visionaire competitieve ondernemers in kennisclusters of netwerken
die elkaar onderling versterken. Ze ontstaat een scala van kleine bedrijven, die daar
direct of indirect mee samenhangen. Bijvoorbeeld ondernemerschap in woonwijken
kan uitgroeien tot creatieve broedplaatsen voor innovatie. Een Repair café staat
vaker in de stad als daarbuiten vanwege de afzetmarkt. Er kan uit worden gegaan van
een samenhangend netwerk van instituties (niet alleen bedrijven) dat elkaar onderling versterkt in de groei van een regio. Een goed functionerend ecosysteem op regio
niveau bestaat uit een goede mix van kleine en grote ondernemingen, innovatieve
starters en technologiebedrijven die een duidelijke link hebben naar de wetenschap
(PBL, 2018).
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Duurzame wijken
Bij duurzame wijken gaat het om realiseren van gebieden waarbij duurzaamheids
aspecten zijn geoptimaliseerd (PBL, 2016). Hoe een wijk duurzaam wordt vormgegeven,
zowel fysieke als sociale processen, zoals informatievoorziening en participatie, heeft
invloed op en is afhankelijk van de tevredenheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de betrokken stakeholders. De duurzame vormgeving van een wijk vraagt
om sociaal, economisch en ecologisch verantwoord handelen. Daarmee kan de
kwaliteit van natuur en milieu worden gewaarborgd voor komende generaties.
Bijvoorbeeld energiezuinige en waterzuinige innovaties en het benutten van restwarmte van bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de robuustheid van de wijk.
Functiemenging is hierbij van belang ten behoeve van toekomstbestendigheid; bij
de economische dimensie dient kapitaalvernietiging in de openbare ruimte voor
komen te worden door bijvoorbeeld de openbare ruimte robuust en flexibel te
houden en waar mogelijk aanpasbaar als de wijk daarom vraagt.

4.3 Meetinstrumenten voor duurzame gebiedsontwikkeling bij meervoudige waardecreatie
Uiteindelijk koppelt dit hoofdstuk ‘integrale samenwerking’ aan ‘integrale meting
van performance’. De bouw en borging van duurzame gebiedsontwikkeling is een
moeilijk proces. De opgave om te werken aan duurzame gebiedsontwikkeling brengt
onder andere bij elkaar: de ambitieuze energiebesparingsdoelen, een veerkrachtige
waterhuishouding, de facilitering van een zorggebouw voor de toekomst en de noodzakelijke transformatie van ruimtelijke gebieden. Dit illustreert dat de opgave in
gebiedsontwikkeling in veel gevallen een combinatie is van wonen, werken en re
creëren. Om doelen te kunnen stellen en richting te kunnen geven aan te nemen
maatregelen, moeten op de verschillende aggregatieniveaus van provincie, regio,
gemeente, wijk, bedrijventerrein en onderneming daartoe de juiste indicatoren word
en bepaald en genormeerd. Hierbij kan het zes waarden model van IIRC inspiratie
bieden.
Voor de opgave van klimaatadaptatie is het belang van openbaar groen, stedelijke landbouw, tuinbouw en een doordachte infrastructuur en inrichting cruciaal. De
vergroening van de stedelijke omgeving door verdichting van bestratingen tegen te
gaan en een groene bodem, groene daken en gevels te bevorderen, draagt tegelijkertijd bij aan een geleidelijke verwerking van hemelwater en de isolatiewaarde van het

115

vastgoed door natuurlijke koeling en verwarming. Ook bomen, parkjes en stedelijk
groen spelen een grote rol in de gebouwde omgeving. Het gaat om mogelijkheden voor
recreatie, ontmoeting, beleving van de natuur en verbetering van de luchtkwaliteit. Dit
draagt ook bij aan sociale veiligheid, sociale cohesie en daarmee leefbaarheid. Daarbij
is ook dienstverlening van belang (sportscholen, culturele voorzieningen en aantal
mode- en luxewinkels) in de geografische nabijheid van de woonplek of de werkplek
(PBL, 2018).
Als wenkend perspectief en stip op de horizon wordt steeds vaker, als alternatief voor
een compleet uitgewerkt ontwikkelplan met ‘blauwdruk’ en ‘vaste eindbeelden’, een
integraal ontwikkelingsplan gemaakt. Dit bevat, naast een brede set aan inspiratiebeelden (collages, referenties), een kaartschets, (abstracte) integrale -letterlijk in kaart
gebrachte- ontwikkeldoelen en een aantal voorbeelduitwerkingen, gekoppeld aan
specifieke opgaven in het betreffende gebied. Dit is te koppelen aan een onderbouwing
van meervoudige waarden en procesontwerp. Het is belangrijk dat er veel aandacht is
voor flexibiliteit om snel en adequaat te kunnen reageren op kansen die voorbijkomen.
Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen uiten in een tijdelijke invulling van deelgebieden
met tijdelijke woningen, zoals Tiny houses, mogelijk maken.
Daarmee wordt het een integrale opgave om de gewenste eisen aan functionaliteit en
waardeontwikkeling van het gebied in kaart te brengen en de performance te meten.
Het gaat erom economie, welzijn, ruimtelijke inrichting, gezondheid en milieu vast te
leggen met de zes waardesoorten. De inbreng van duurzaamheid in de volle breedte
is hierbij een moeilijke opgave. Dit vraagt om de operationalisering van thema’s op
verschillende aspecten die spelen in het gebied door ze uit te werken in indicatoren.
Deze indicatoren zijn met een dashboard in beeld te brengen. Ze zijn bijvoorbeeld in
kaart te brengen door geografische informatiesystemen te gebruiken.
Het is de uitdaging om ook maatschappelijke kosten-baten als indicatoren mee te
nemen naast meer kwantitatieve benaderingen (Geng et al. 2012; Willekes et al. 2019).
Om te illustreren hoe duurzaamheid en klimaatbestendigheid integraal zouden
kunnen worden verankerd, kan inspiratie worden geput uit de DuurzaamheidsPrestatie
van een Locatie (DPL) (afbeelding 4.4). De inspiratie is dat de DuurzaamheidsPrestatie
laat zien dat het mogelijk is dimensies te formuleren waarmee een integraal beeld is
te vormen voor een gebied. Ook laat de overlap van economische (oranje) en milieu
(groene) vakken op de gele driehoek zien dat de verschillende onderscheiden thema’s
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(soms) versterkend zijn voor zowel het sociale als het ecologische of economische
aspect van het gebied.

Duurzame
ontwikkeling

Triple P
People
(leefbaarheid)

Planet
(milieu)

Proﬁt
(economie)

Thema’s
A
Voorraden

B
Lokaal
mileu

C
Minder

1. Ruimtegebrek
2. Energie
3. Materialen

Aspecten

D
Veiligheid

E
Voorzieningen

8. Geluidshinder
9. Geurhinder

G
Kwaliteitwijk
in wording

H
Sociale
cohesie

17. Kwaliteit van
woningen en omgeving
18. Cultuurhistorische
waarde

10. Externe veiligheid
11. Sociale veiligheid
12. Verkeersveiligheid

4. Waterbeheer
5. Afvalinzameling
6. Bodemkwaliteit
7. Luchtkwaliteit

F
Groen
en water

13. Voorzieningen
en winkels
14. Bereikbaarheid
OV en ﬁets

15. Groen in de wijk
16. Water in de wijk

J
I
Economische Duurzaam
ondernemen
vitaliteit

K
Toekomstwaarde

20. Lokale
werkgelegenheid
21. Diversiteit
bedrijvigheid

19. Sociale cohesie

20. Duurzame
bedrijven

23. Functiemenging
24. Flexibiliteit

Afbeelding 4.4. DuurzaamheidsPrestatie van een Locatie (DPL) (Puyleart & Werksma, 2011)
(pdf is te downloaden op https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:a09b9f8e-29d5-4b6e-bac
2-2507670ba4c4?collection=research scroll naar pagina 30)

Bij de integrale visie van een bepaald gebied wordt eraan gewerkt combinaties van
sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies vorm te
geven (zie bijvoorbeeld De Haas & Kranendonk, 2019): de uiteindelijke basis voor de
zes waardesoorten. Elke partij in de gebiedsontwikkeling herkent thema’s binnen
deze verschillende dimensies. Waar verbindingen ontstaan, kan meerwaarde voor
de toekomst maximaal worden gegenereerd. Het gaat om holistisch denken over
proces, product en mens met aandacht voor interne en externe kanten. Bij meer
voudige waardecreatie gaat het over de slimme koppeling van verschillende waard
en vanuit de urgentie en potentie die de stakeholders zien. Bij de zes waardesoorten
van het IIRC gaat het over integrale bedrijfsvoering; de bewustwording, dat door
verantwoording achteraf, bij de strategievorming vooraf de relevante aspecten van
elke waardesoorten betrokken moeten worden. Dit bevordert het inzicht in alle aspect
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en, dat er naar evenwicht gezocht wordt en er aan een balans gewerkt kan worden. Dit
is toe te passen op een bedrijf, maar ook op bedrijventerreinen en wellicht ook op een
wijk en regio. Het helpt om integrale duurzaamheid en het streven naar toekomst
bestendigheid een centrale rol te laten spelen in de visievorming. Het helpt ook om te
waarborgen dat thema’s integraal en in samenhang met de verschillende stakeholders
inzichtelijk worden gemaakt.
Onze aanpak op bedrijventerreinen, wijken en regio’s gaat uit van een geïntegreerde
samenwerking van partijen binnen de triple helix en in wijken de quadruple helix.
Een samenwerking ingericht met de zes waardesoorten en de vaststelling van een
visie en missie, als basis voor plannen van aanpak, maatregelen en acties. Een missie
met meetbare doelstellingen (SMART dus) waarvan de voortgang, succes en/of slagen
gemonitord kan worden op de vastgestelde indicatoren volgens die zes waardesoorten.
Naast scenario-analyse als vorm voor de structurering van problemen en oplossingen,
bieden tools als DPL, in de lijn met Multi-Criteria Analyse (MCA), Maatschappelijke
Kosten-Baten Analyse (MKBA) en scorecard analyse op basis van het zes waarden
profiel van IIRC, ook mogelijkheden om procesgericht ‘scores’ te ontwikkelen (PBL,
2016). Hierbij vindt eerst een discussie plaats binnen de organisatie over de ‘criteria’
(stap 1) en de toekenning van gelijke of verschillende gewichten aan verschillende
sets indicatoren (stap 2). Het gaat om de optimalisering van scores voor de keuze van
het meest robuuste scenario (stap 3) en de expliciete benoeming van uitgangspunten
en onzekerheden (stap 4). Het nut van deze instrumenten ligt er vooral in structuur
te bieden voor complexe en veelsoortige informatie omwille van de besluitvorming.
In dit hoofdstuk is een visie beschreven over de rol van participatie bij duurzame
gebiedsontwikkeling door co-creatie. Centraal staat hierbij dat een grote diversiteit
aan waarde(n), belangen, ideeën en perspectieven wordt gemeten, meegewogen
en gecontinueerd om in een optimale samenwerking tot een toekomstbestendige
balans te komen. De formulering en realisatie van een inhoudelijke focus die past bij
het gebied, is een belangrijk aspect hiervan.
Als de speerpunten van de regio, bedrijventerrein en/of wijk met alle betrokkenen
zijn vastgesteld, levert dat draagvlak op en draagt het bij aan de co-creatie door netwerken te vormen, kennis te clusteren waardoor de cirkel van innovatie in het ecosysteem is te ontwikkelen en te versnellen. Hierbij is een breed palet aan deelnemers
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aan de ontwikkeling van deze integrale gebiedsvisie van belang. De achtergrond van
de samenwerkingspartners komt naar voren in de inbedding van co-creatie en Design
Thinking in innovatie-ecosystemen. Co-creatie en Design Thinking komen het beste
tot hun recht als diverse partijen proberen vorm te geven aan de triple of Quadruple
helix. Een integraal onderdeel van de aanpak op gebiedsniveau en voor organisaties
is de versterking van innovatie. Dit is van levensbelang voor individuen, collectieven,
individuele bedrijven, maar ook voor clustervorming met samenwerkende bedrijven,
overheden, bewoner-consumenten en kennisinstellingen in specifieke niches. Be
drijven werken graag samen met soortgelijke bedrijven of aanvullende bedrijven in
een multifunctionele omgeving.
Het vaak multifunctionele karakter van gebiedsontwikkelingen vraagt erom gebieds
ontwikkeling zo op te tuigen, te vormen en te smeden dat een integrale meting van
performance mogelijk wordt. Het gaat immers om het optimum tussen verschillen
de aspecten, zoals de ruimte voor innovatie en ook bescherming (of beter nog
ver
sterking) van het milieu, de volksgezondheid en sociale cohesie. Dit laat de
potentie zien van de ontwikkeling van dashboards om integrale duurzaamheids
scores inzichte
lijk te maken voor meervoudige waardecreatie op gebiedsniveau.
Zo is de toekomstbestendigheid van de gebiedsontwikkeling en de daar gevestigde
organisaties verder te versterken.
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Hoofdstuk 5. Wienerberger – Op weg
naar een straat met meerwaarde
Tijn Craandijk en Justin Scholten – studenten minor Circulaire Economie
Wienerberger - een internationale onderneming - gelooft in de kracht van keramiek.
Stenen en dakpannen die uit klei zijn gebakken, hebben zich door de eeuwen heen
bewezen als erg bestendig en ze bieden ook milieuvoordelen. Wienerberger wil meer
leveren aan gemeenten voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Maar hoe kunnen ze daar beter in beeld komen? Tijn en Justin onderzochten de
veranderende wereld van aanbestedingen. Ze vonden aanknopingspunten in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, de nieuwe Omgevingswet, de invloed van stake
holders, rapid circular contracting - en is statiegeld op stenen ook een optie?
5.1 Over Wienerberger
Wienerberger heeft als missie: ‘Onze missie is het verbeteren van de levenskwaliteit
van mensen met onze bouwmateriaal- en infrastructuur oplossingen. Het primaire
doel van onze ondernemingsactiviteiten is het duurzaam verhogen van de waarde van het bedrijf in overeenstemming met ecologische, sociale en economische
principes. Dag in, dag uit stellen onze medewerkers alles in het werk om onze visie
te realiseren door hun inzet en hun professionele aanpak. Onze uitstekende samen
werking is gebaseerd op een stevig gewortelde bedrijfscultuur, die wordt gekenmerkt
door gedeelde waarden en de basis vormt voor onze organisatie’ (Wienerberger, 2019).
De visie van Wienerberger is als volgt: ‘Onze visie is om de meest prestigieuze fabrikant
van bouwmaterialen en infrastructuur oplossingen te zijn en de favoriete werkgever
in onze markten’ (Wienerberger, 2019). De missie en visie geven een redelijk beeld wat
voor bedrijf Wienerberger is, alleen het belangrijkste ontbreekt, namelijk het product
waarin ze geloven: keramische stenen.
5.2 Propositie
Wienerberger is een bedrijf dat gelooft in de kracht van keramiek. Door de brede
en internationale ervaring weet Wienerberger hoe ze met bakstenen en keramische
dakpannen een omgeving tot leven brengt. Het bedrijf ziet het als taak om voorop te
lopen in de ontwikkeling van en de omgang met keramische bouw- en bestratingsmaterialen. Daarnaast wil Wienerberger de relaties een complete propositie voor de
volledige keramische gebouwschil en bestrating bieden. De toewijding van Wienerberger voor het bijzondere materiaal keramiek maakt dat ze als geen ander weten
wat keramiek voor iemand kan betekenen. Daarbij heeft de organisatie internationale
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slagkracht. Al de kennis en ervaring wordt voor de klanten omgezet in een ongekende
kwaliteit en service. Het gaat erom in iedere fase gericht advies en ondersteuning
te bieden. Dit verwezenlijkt het bedrijf door processen zo gemakkelijk mogelijk te
maken, maar ook door toegankelijk te zijn in het klantcontact en mee te denken met
de vragen van de klant. Zo krijgen de klanten de service die past bij het kaliber van de
keramische producten. De kracht van keramiek staat namelijk buiten kijf: keramiek
leeft. De klanten van Wienerberger zijn vooral gemeenten en aannemers en handelaars in bouwmaterialen en tuinbestrating.
5.3 Het onderzoek
Wienerberger wil zo duurzaam mogelijk worden en daarom ligt de vraag voor of het
mogelijk is een studentenonderzoek uit te voeren. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn
voor gemeenten in het proces van aanbesteding de belangrijkste eisen en wensen wat
betreft de keuze van materialen voor bestrating in de openbare ruimte?’ Dit onderzoek
biedt een antwoord op deze vraag en een verdieping in de verschillende overwegingen
van gemeenten voor de bestrating van openbare ruimte en zo aan te sluiten op het
doel van Wienerberger om zo duurzaam mogelijk producten te leveren.
Dit onderzoek is gedeeltelijk onderbouwd door deskresearch om basiskennis op te
doen en antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Gesprekken met experts
op het gebied van gemeentelijke aanbestedingen hebben hiervoor gediend als een
belangrijke bron van verdieping. Er zijn expertinterviews gehouden en er heeft
saturatie plaatsgevonden, waarmee de validiteit en het representatieve karakter van
dit onderzoek zo goed mogelijk is geborgd.
5.4 Meerwaarde van keramiek voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
Het product baksteen (keramisch materiaal) heeft naast directe voordelen ook be
langrijke indirecte voordelen. Voordat het keramische materiaal ontstaat, moet het
worden gewonnen. De winning van klei brengt een aantal indirecte voordelen met
zich mee. Het reduceert de stikstof in de bodem bij de winning en het zorgt voor
een daling in de natuurlijke uitstoot van ammoniak (Kleiwinning.nl, z.d.). De directe
voordelen van keramiek zijn dat het mogelijk is om erg duurzaam te produceren.
Keramische stenen laten water door, ze houden het niet vast zwaardoor het hemelwater door de stenen kan weglopen. Op straten van keramische stenen wordt minder
hard gereden dan op straten van beton of asfalt. Het is vooral in woonwijken een veilige
optie en omdat keramische stenen lang meegaan, is de total cost of ownership laag
vergeleken met de alternatieven.
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Relevant voor Wienerberger is dat hun product aansluit bij gemeenten die steeds meer
maatschappelijk verantwoord inkopen via MVI. Het betekent dat ze naast de prijs, de
diensten of werken van producten ook letten op de effecten van de inkoop voor het
milieu en sociale aspecten (PIANOo, z.d.). Zo kijken ze bijvoorbeeld naar de Milieu
Kosten Indicator (MKI) van een product. Deze MKI-waarde geeft aan in welke mate
een product effect op het milieu heeft. Ook kijken ze bijvoorbeeld naar de total cost of

ownership: de verhouding tussen de prijs en de houdbaarheid van een product. Een
product waarvan de prijs hoger ligt, kan worden gekozen als het langer meegaat en de
gemiddelde prijs per tijdseenheid lager ligt dan het goedkopere product.
5.5 Gemeenten en aanbestedingen
De Europese Unie (EU), overheid en gemeenten hebben richtlijnen voor aanbesteding
en. De belangrijkste zijn de ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ en de ‘Consessierichtlijnen’
(Ditters, Stuijts, Vidal, & Van de Water, 2019). In veel landen stelt de overheid een doel
en werken kennisinstellingen de richtlijnen uit hoe ze dit doel kunnen halen. De duurzame richtlijnen zitten aan de voorzichtige kant van duurzame aanbestedingen met
minimumnormen dus er zijn nog flinke stappen te zetten.
Als een gemeente wil aanbesteden, vooral gericht op de openbare ruimte, dan is er een
standaardprotocol dat ze moet handhaven. Dit geeft de doelstellingen van een project
aan met de te doorlopen stappen:
1.	
Het voortraject, het wordt duidelijk dat er een aanbesteding komt voor een bepaalde
ruimte met een bepaald budget.
2. De specificatie, het wordt duidelijk wat het materiaal is en hoe de uitwerking eruitziet
3. De selectie, het wordt duidelijk welke marktpartij leverancier wordt.
4. Het contract, het wordt duidelijk is welke leveranciers zijn betrokken.
5. De bestelling, het wordt duidelijk hoe de bestelling verloopt.
6. De bewaking, het wordt duidelijk via controle of alles verloopt zoals gepland.
7. De nazorg, het wordt duidelijk hoe het onderhoud plaatsvindt.
Stap 3 is voor Wienerberger de belangrijkste stap, want daar ligt de kans om leverancier
te worden van een aanbesteding.
In het aanbestedingsproces van gemennten zijn veranderingen gaande waarbij het
ontwerp en de selectie worden omgedraaid zodat er eerder leveranciers van material
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en betrokken raken. Dit wordt rapid circular contracting genoemd, zoals afbeelding
5.1 laat zien.

Het Proces
‘Traditionele’ aanbesteding
voortraject

ontwerpen

selectie

realiseren

gebruik

Proces Rapid Circular Contracting
voor
traject

selectie

ontwerpen

realiseren

gebruik

Afbeelding 5.1. de verandering in het proces van aanbesteding van gemeenten (bron: KplusV, z.d.).

5.6 Verandering door de Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet die (naar verwachting) ingaat in 2022 betekent voor
gemeenten dat ze stakeholders in het aanbestedingsproces betrekken. Stakeholders
zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen (ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BiZa), z.d.). Ze mogen in de toekomst
meedenken en hun mening geven tijdens een aanbesteding via participatie. Het
vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven,
kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak
en betere besluiten. Dit kan (mogelijk) tijdwinst opleveren.
Voor Wienerberger is dit een interessante ontwikkeling, omdat het betekent dat een
gemeente niet meer de enige belangrijke partij is bij een aanbesteding. Om beter
aan te sluiten op de behoefte van een gemeente en eerder voor een aanbestedings
proces in aanmerking te komen, kan Wienerberger stakeholders informeren over de
(duurzame) voordelen van keramische bakstenen. Samen met het groeiende belang
van duurzaamheid kan het betekenen dat ze meer waarde gaan hechten aan een
duurzaam product dat de keramische baksteen is. Met de komst van de Omgevingswet kunnen deze stakeholders participeren in het aanbestedingsproces en duidelijk
maken waar hun voorkeur ligt.
5.7 Belangrijkste bevindingen
Uit het onderzoek zijn verschillende bevindingen naar voren gekomen die laten
zien hoe een aanbestedingsproces in elkaar zit en welke ontwikkelingen er gaan-
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de zijn. Het aanbestedingsproces verandert door rapid circular contracting, waarbij
leveranciers eerder in het proces betrokken worden. Deze ontwikkeling biedt de
kans om te kijken naar de beste opties die een leverancier te bieden heeft. MVI wordt
steeds belangrijker bij inkopers, het toont aan dat duurzaamheid steeds zwaarder
weegt.
Een andere ontwikkeling is dat de komende Omgevingswet het belang van stake
holders in een aanbestedingsproces laat toenemen. Dit komt doordat ze mogen participeren en hun mening uiten bij nieuwe projecten die invloed hebben op hun woonof werkomgeving. Bakstenen worden (als ze in goede staat verkeren) hergebruikt in
andere projecten van gemeenten. Mochten de stenen niet nodig zijn, dan worden ze
op de tweedehands markt verkocht. Zijn de bakstenen kapot, dan worden ze gedowncycled in nieuwe wegfunderingen.
Ook al groeit het belang van duurzaamheid en MVI, het budget is en blijft uiteindelijk
de belangrijkste factor voor een aanbesteding. Daarnaast zijn de richtlijnen van de EU
voor duurzaamheid vooral voorzichtig kaderstellend en weinig specifiek.
5.8 Het advies voor Wienerberger
Om beter in te spelen op de wensen en behoeften van gemeenten in het aanbestedings
proces is een plan opgesteld. De eerste stap is dat Wienerberger inspeelt op MVI door
de lage MKI-waarde en de betere total cost of ownership duidelijk te maken voor
gemeenten. Dit gaat gepaard met een propositie waarin duidelijk en onderbouwd staat
omschreven wat de voordelen van baksteen zijn.
Omdat het budget de belangrijkste factor is voor een gemeente bij het aanbestedingsproces, is het slim om stakeholders te informeren over verschillende bakstenen met
verschillende duurzaamheidswaarden. Zo kan een stakeholder, die participeert in een
aanbestedingsproces, sturen op de meest duurzame en binnen het budget passende
baksteen.
De volgende stap is promotie van Wienerberger als duurzame producent van straten in
de openbare ruimte richting stakeholders. Dit kan door flyers, de profilering als expert
bij gemeentelijke bijeenkomsten en de opzet van een onlineservice waar vragen over
bestrating in de openbare ruimte zijn te stellen.
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De laatste stap is te onderzoeken of er statiegeld is te vragen voor de keramische
stenen. Hierdoor verbetert de footprint van Wienerberger en neemt de MKI-waarde
van de bakstenen af, omdat de stenen worden hergebruikt en dus meer restwaarde
hebben. Neemt Wienerberger de stenen terug, dan kost het eerst geld, maar na verkoop
van de geretourneerde producten ontstaat er een nieuwe inkomstenbron.
De bovenstaande stappen verbeteren de positie van Wienerberger op verschillende
niveaus. De Omgevingswet betrekt stakeholders in een vroeg stadium in het aan
bestedingsproces, waardoor het belang van stakeholders groeit. Door stakeholders te
informeren over de voordelen van baksteen en het groeiend belang van duurzaamheid te onderstrepen, kan het zijn dat gemeenten eerder voor een duurzaam product
kiezen. Door verschillende bakstenen aan te bieden, is te bepalen welke stenen in het
beschikbare budget passen. Gemeenten kunnen laten zien dat de total cost of ownership laag ligt, net zoals de MKI-waarde. Deze factoren wegen steeds zwaarder door de
opkomst van MVI. Om in de toekomst duurzamer te werken, kan worden onderzocht
in hoeverre de heffing van statiegeld op stenen meerwaarde biedt.
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Hoofdstuk 6. Amvest – Kansen voor
duurzame woonzorgconcepten in
Noord-Brabant
Bryan van Orsouw en Roy Laurenssen – studenten minor Circulaire Economie
Amvest is een gebieds- en woningontwikkelaar die een joint venture vormt met Aegon
en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Samenwerking met alle belanghebbenden is
de werkwijze, maatschappelijk verantwoord ondernemen is het uitgangspunt en de
blik is gericht op de lange termijn. Amvest wil graag woonzorgconcepten tot stand
brengen in Brabantse gemeenten. Bryan en Roy ontdekken dat er bij deze gemeenten
aarzelingen zijn over een particuliere investeerder, vooral als het projecten in het
sociale segment (lagere huren) betreft. Hoe komt dit? Welke aanbevelingen hebben
Bryan en Roy voor deze particuliere investeerder, die duidelijk geen doorsnee parti
culiere woningontwikkelaar is?
6.1 Organisatie
Amvest is door een joint venture van Aegon en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PfZW) ontstaan. Amvest exploiteerde eerst enkel huurwoningen. Doordat kennis,
vaardigheden en ervaringen in de organisatie Amvest zijn gegroeid, is Amvest ook
zelf woningen gaan ontwikkelen. Hierdoor richt Amvest zich sinds 2005 op gebiedsontwikkelingen en -beleggingen. Op die manier wil Amvest als vastgoedinvesteerder,
manager en ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland, woonwijken
realiseren waar mensen met een goed gevoel kunnen wonen. Amvest wil dit bereik
en door ten eerste verschillende belanghebbenden van de ontwikkelingsgebieden te
benaderen en samen te brengen. Daarna zal door het samenbrengen van verschillen
de belangen van die betrokkenen en door intensieve samenwerking een fijn thuis
gerealiseerd worden. Naar de juist combinatie zoeken van ontwikkelingen en
beleggingen, is hierin de rol die is weggelegd voor Amvest.
6.2 Propositie
Amvest gelooft dat goed wonen zorgt voor beter leven. Goed wonen betekent voor
Amvest dat mensen uit verschillende lagen van de bevolking zich thuis voelen in
verscheidene buurten. In de buurten moet ruimte zijn om te wonen, te werken en te
ontspannen. Daarnaast dienen alle voorzieningen zoals zorg, scholing en winkels
in de buurt te zijn. Om dit te bereiken werkt Amvest nauw samen verschillen-
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de betrokkenen zoals bewoners, beleidsmakers, ondernemers en bouwers. In deze
samenwerking voeren urgente thema’s zoals levensloopbestendige wijken, goed
betaalbare ruimten en fijne leefomgevingen altijd de boventoon. Op die manier
ontstaat er niet enkel rendement op de korte termijn maar investeert Amvest juist
in resultaat op de lange termijn. Amvest voert de taak van investeerder en ont
wikkelaar op de volgende manier uit in deze samenwerking. Het Amvest Investment
Management exploiteert 20.000 woningen zodat 50.000 huurders een woning hebben.
De verschillende ruimten zijn in 3 portefeuilles ondergebracht:
1.	Amvest Residental Core Fund.
(Hieronder vallen 20 investeerders waaronder Aegon en het Pensioenfonds Zorg
en Welzijn).
2. Amvest Living & Care Fund.
(Hieronder vallen 2 investeerders: Aegon en Pensioenfonds Zorg en Welzijn).
3. Woning van Aegon.
Daarnaast realiseert Amvest via Amvest Development in de toekomst 10.000 nieuwe
woningen. De woningen bestaan met name uit huurwoningen maar Amvest realiseert
ook koopwoningen en zorgwoningen met de bijbehorende voorzieningen.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid investeert Amvest in maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de volle breedte. Hierbij kijkt Amvest niet enkel naar het milieu.
Amvest investeert in gebieden die sociaaleconomisch kloppen. De woningen die
Amvest daarbij realiseert dienen waar mogelijk met duurzame materialen en zo
kleine mogelijke milieuvoetafdruk gerealiseerd te worden.
6.3 Aanleiding onderzoek
Het onderzoek is een samenwerking tussen betrokkenen vanuit Amvest en studenten
en docenten van de minor Circulaire Economie aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Het onderzoek is tot stand gekomen om verschillende redenen. Ten eerste
is Amvest op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden met betrekking tot de toepassing
van woon-zorgconcepten die Amvest aanbiedt. Amvest richt zich, met betrekking
tot het aanbieden van woon-zorgconcepten, tot drie verschillende segmenten. De
verschillende segmenten zijn het luxe segment, het middensegment en het sociale
segment. Voorbeelden van concepten waarin Amvest momenteel in investeert zijn
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het Futurahuis, Het Gastenhuis, Dagelijks leven en Zorggroep De Laren. Amvest heeft
de afgelopen jaren ca. 70 van dergelijke concepten gerealiseerd in Nederland en wil
dit graag verder uitbouwen. Tegen deze achtergrond is gevraagd om onderzoek te
doen naar de vestigingsmogelijkheden in verschillende middelgrote Noord-Brabantse
gemeenten. Daarnaast hecht Amvest veel waarde aan de duurzaamheidscriteria die
verschillende gemeenten opstellen bij de toepassing van woon-zorgconcepten in de
vorm van nieuwbouw, hybride bouw of herbestemming van bestaande objecten. Om
deze reden is er bij de verschillende Noord-Brabantse gemeenten geïnventariseerd
wat de duurzaamheidscriteria zijn met betrekking tot verschillende vormen van bouw.
De verschillende vragen waar Amvest meer informatie over te weten wil komen,
hebben allemaal betrekking tot het thema duurzaamheid in de zin van sociaal
ren
dement dan wel economisch rendement. Daarmee past het onderzoek in de
context van een circulaire economie. Op die manier was het voor de studenten van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een uitgelezen kans om dit onderzoek in
samenwerking met Amvest op te pakken zodat de studenten, oftewel onderzoekers,
de expertise vanuit de minor Circulaire Economie in de praktijk kunnen brengen.
6.4 Onderzoeksvraag
Het onderzoek betreft een inventarisatie waarin duidelijk naar voren komt naar
welk segment de verschillende Noord-Brabantse plattelandskernen behoeften hebben, welke gebiedsontwikkelingen en/of locaties door de gemeente geselecteerd zijn,
welke bouwvormen met betrekking tot nieuwbouw, hybride bouw & herbestemming
van bestaande objecten toegepast zullen worden bij de geselecteerde locaties en
welke duurzaamheidsaspecten door de verschillende gemeenten worden nageleefd.
Gebaseerd op de wens naar een inventarisatie is de volgende hoofdvraag onderzocht:
Wat zijn in de komende drie jaar de concrete aanknopingspunten in middelgrote
en kleine Brabantse kernen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van duurzame
woon-en-zorgconcepten van Amvest?
Gedurende het onderzoek is, door toedoen van de opgedane bevindingen, opgemerkt
dat verschillende gemeenten in Noord-Brabant een kleine kans van slagen zien in
een samenwerking met een particuliere (zorg)vastgoedinvesteerder als het gaat om
het realiseren van woon-zorgconcepten in het sociale segment. Omdat dit voorbeeld
herhaaldelijk is benoemd in verscheidene interviews met de wethouders en
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beleidsmedewerkers uit de gemeenten, hebben de onderzoekers ervoor gekozen om
ook te achterhalen waar dit probleem vandaan komt. De onderzoekers zijn in verdere
interviews te weten gekomen wat de redenen van het herhaaldelijk genoemde
probleem zijn en de onderzoekers hebben, waar mogelijk, aanbevelingen gegeven hoe
dit probleem eventueel kan worden opgelost. Hierdoor kan de samenwerking tussen
gemeenten en (zorg)investeerders verbeterd worden.
6.5 Onderzoeksmethode
Er is gekozen om een kwalitatief onderzoek uit te voeren door openbare gemeente
lijke documenten te raadplegen en diepte-interviews te houden met gemeente
medewerkers die kennis hebben over de relevante onderzoeksonderwerpen.
De interviews zijn gebruikt om specifieke informatie boven water te krijgen over de
woningbehoefte, de verschillende duurzaamheidsaspecten en de concrete ontwikkel
locaties. De onderzoekers hebben contact opgenomen met 18 gemeenten waarvan er
zeven reactie gegeven hebben. Van deze gemeenten zijn vervolgens verschillende
wethouders, beleidsmedewerkers en externe adviseurs geïnterviewd. De gemeenten waarover het gaat zijn: Boekel, Sint Anthonis, Haaren, Son en Breugel, Waalre,
Oirschot en Someren. Aan de hand van een lijst met interviewvragen, opgedeeld in de
vier thema’s: Zorg en Welzijn, Wonen en Seniorenhuisvesting, Ruimtelijke ordening en
gebiedsontwikkeling en inkomen en behoefte, zijn de gemeentelijke experts bevraagd
naar de relevante onderzoeksonderwerpen. Gezien de situatie omtrent Covid-19
hebben de interviews noodgedwongen plaatsgevonden via Microsoft Teams. Hadden
de interviews op locatie plaatsgevonden dan waren de resultaten wellicht uitgebreider
en specifieker. Echter zijn de onderzoekers ondanks de omstandigheden tevreden
met de resultaten die zijn behaald.
6.6 Bevindingen
Het raadplegen van openbare gemeentelijke documenten maakt duidelijk dat er een
groot vraagstuk ligt op het gebied van seniorenhuisvesting. Door vergrijzing neemt het
aantal vraagstukken op dit gebied toe en de gemeenten zijn dan ook zoekende naar
oplossingen. Als gevolg van de scheiding van wonen en zorg door de Rijksoverheid,
zetten de gemeenten in toenemende mate in op extramurale zorg. De gemeenten
hebben als ambitie om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen waarbij wel in
de zorgbehoeften van deze personen kan worden voorzien.
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De interviews benadrukken de focus op extramurale zorg. Door de toename van extramurale zorg wordt intramurale zorg in grotere mate toegespitst op senioren die zwaar
zorgbehoevend zijn. De gemeenten laten blijken dat toepassing van een woon-zorgconcept een passende en duurzame oplossing is waarmee vraagstukken rondom
intramurale zorg opgelost kunnen worden. Alhoewel de gemeenten veel kansen zien
voor woon-zorgconcepten is er echter wel een ‘’onderstroom’’ te constateren vanuit de
interviews. De gemeenten zien weinig kans van slagen in projecten die woon- zorgconcepten willen realiseren voor het sociale segment. Er is een soort ‘onderstroom’
ontstaan bij wethouders en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten waarbij het faciliteren van woon- zorgconcepten in het sociale segment niet kwalitatief en
kostenbesparend volbracht kan worden door particuliere (zorg)investeerders. Voor de
realisatie van een woon-zorgconcept dient in de meeste gevallen particuliere grond
aangewend te worden waar een hoge prijs aan verbonden is. De kans op het behalen
van een goed rendement op de investering daalt dan ook drastisch. Om dit effect
tegen te gaan worden de (huur)prijzen verhoogd boven het financiële niveau dat een
persoon in het sociale segment zich kan veroorloven. Als gevolg hiervan worden er
meer woon-zorgconcepten gerealiseerd gericht op het midden of hoge segment. De
vraag naar woon-zorgconcepten voor het midden of hoge segment is dan ook laag.
Vanuit de onderzoeksdoelstelling is er ook gekeken naar de voorkeur vanuit de
gemeente voor nieuwbouw, hybridebouw of herbestemming voor de realisatie
van woon-zorgconcepten. Gemiddeld genomen ligt de voorkeur voor nieuwbouw
boven herbestemming. Wederom spreken de gemeente experts hier over de relatief
lagere kosten die verbonden zijn aan nieuwbouw in vergelijking met het relatief
dure alternatief in de vorm van herbestemming.
Alhoewel de zeven gemeente veel overeenkomsten laten zien in hun beleid en
ambities is de wijze waarop deze gerealiseerd worden verschillend. Sommige
gemeenten denken aan kleinschalige concepten gefocust op intramurale zorg, waar
andere gemeenten meer kansen zien voor grootschalige concepten die bestaan uit
een combinatie van wooneenheden met intramurale zorg en aanleunwoningen met
waar nodig opties voor zorgvoorziening. Aanvullend op de overkoepelende resultaten
hebben de onderzoekers ook per gemeente een inventarisatie opgesteld. Tabel 1
illustreert de wijze waarop per gemeente een inventarisatie is opgesteld voor Amvest.
In tabel 1 is de naam van de gemeente en haar kernen aangepast in verband met
gegevensbescherming.
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Gemeente X

Woningbehoefte
Sociaal/midden segment

Duurzaamheidsaspecten
• Gasloos bouwen
• Zonne-energie wordt extra gestimuleerd door de gemeente
•	Nul-op-de-meter

Nieuwbouw dient gebouwd te worden met het streven van Nul-op-de-meter.
Ontwikkellocaties
•	Ontwikkellocatie in kleine kern

Bestaande panden in het dorp/terrein staan leeg en hier is eventueel wel ruimte
voor een woon –zorg bestemmingsplan. Het betreft hier voornamelijk
herbestemming.
•	Ontwikkellocatie in de grootste kern

Locatie gelegen in de grootste kern waar ruimte is voor 600 nieuwbouw
woningen, tot op heden plannen voor 50-70 wooneenheden gereed.

Tabel 1. inventarisatie per gemeente

6.7 Conclusies & aanbevelingen
Met de informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen, ligt het vervolg
daarvan bij Amvest. Het is zaak dat Amvest contact opneemt met de betreffende
personen bij de gemeente om met hen in gesprek te gaan. Amvest kan hierbij gebruik
maken van informatie die verzameld is in dit onderzoek. Aansluitend adviseren de
onderzoekers ook om soortgelijke onderzoeken op te zetten gericht op gemeenten in
andere provincies dan Noord-Brabant. De beweegreden hierachter is de interesse die
gemeenten tonen in woon-zorgconcepten zoals die van Amvest in het oplossen van
problematiek rondom seniorenhuisvesting en het verlenen van zorg.
Daarnaast hebben de onderzoekers aanbevelingen opgesteld voor Amvest. Om
duidelijk te maken wat de doelstellingen van Amvest zijn is transparantie van het
hoogste belang. Een hoge mate van transparantie laat de gemeente precies weten
waarom Amvest een woon-zorgconcept wil realiseren in hun gemeente. Succesvolle
realisatie van een woon-zorgprojecten in verschillende gemeente zal Amvest als
goede partij op de kaart zetten in het onderlinge netwerk van gemeenten. De onder
zoekers raden aan dat Amvest start met de realisatie van woon-zorgprojecten ge-
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richt op het sociale segment. Om de rentabiliteit van deze projecten te vergroten kan
Amvest gebruik maken van zogenaamde leningen van BNG bank. Het rendabel maken van projecten voor het sociale domein komt in de interviews naar voren als knelpunt. Echter is een BNG-lening een financieringsmogelijkheid gezien het feit dat een
BNG-lening beschikbaar kan worden gesteld voor projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gebiedsontwikkeling waarbij een woon-zorgconcept op sociaal gebied wordt gerealiseerd heeft betrekking op maatschappelijk
en duurzaam ondernemen. Een derde feit dat naar voren is gekomen in de interviews is de beperkte naamsbekendheid van Amvest als aanbieder van kleinschalige
woon-zorgconcepten. Om deze reden luidt de aanbeveling van de onderzoekers dan
ook om bij inventarisatie van mogelijke toepassing van woon-zorgconcepten duidelijk
en transparant te zijn over de verschillende producten en diensten die Amvest kan
ontwikkelen en aanbieden. Hier dient gecommuniceerd te worden dat Amvest een
lange termijn doelstelling nastreeft en niet abrupt vertrekt zodra de woon-zorg
faciliteit gebouwd is.
Bronnen
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Hoofdstuk 7. Wonion – Duurzaam
relatiemanagement vereist adequate
segmentatie
Fleur Schipper en Emiel Vandersmissen – studenten minor Circulaire Economie
Sociale woningcorporatie Wonion heeft veel huurders met een laag inkomen.
Betalingsproblemen liggen op de loer. De corporatie onderkent de uitdagingen van
de klimaatproblematiek en wil haar woningbezit verduurzamen. Daarbij ziet ze een
actieve rol voor bewoners weggelegd. Maar tot nu toe bleef huurdersinitiatief uit;
Wonion is zelfs op weerstand gestuit. Uit gesprekken die Fleur en Emiel voerden met
huurders kwam inderdaad wantrouwen tegen verduurzamingsmaatregelen naar
voren. Zou het kunnen helpen om een andere invalshoek te kiezen? Ook zijn er
huurdersdie wél vertrouwen hebben. Zouden zij een ambassadeursrol kunnen
vervullen? Kennis van de huurdersgroep is essentieel en de segmentatie die Fleur en
Emiel aangebracht hebben, biedt concrete handvatten.
7.1 Inleiding
Wonion is een sociale woningcorporatie gelegen in de gemeente Oude IJselstreek.
De corporatie bezit ongeveer 4000 woningen en telt 40 medewerkers, de corebusiness
is het huisvesten van mensen die niet zelf kunnen voorzien in een huisvesting. Naast
deze kernactiviteit is Wonion zich sterk bewust van de uitdagingen die de mensheid
te wachten staat. De samenstelling van onze atmosfeer verandert waardoor klimaat
modellen meer extreme weerspatronen verwachten in de toekomst. Als woning
corporatie is het dan ook van belang, maatschappelijk alsook economisch, om vandaag
en in de toekomst klimaatbestendige woningen aan te bieden aan sociale huurders.
7.2 Propositie
Wonion streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2030, door bestaande
woningen aan te passen zodat deze minder energie verbruiken. Naast klimaat
adaptieve woningen wil Wonion ook de nabije leefomgeving verduurzamen, door
huurders zelf initiatief te laten nemen in het duurzaam aanpassen van de woning en
leefomgeving. Doordat het engagement van de huurder zelf komt, bouwt Wonion mee
aan een bottom-up samenleving waardoor het draagvlak voor duurzame aanpassing
en een sterkere structuur aanneemt.
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De doelgroep van Wonion bestaat voor het grootste deel uit mensen die niet zelf
kunnen voorzien in een huisvesting. Algemeen kenmerkend van deze doelgroep is
dat ze moet rondkomen met een lager inkomen (Wonion, 2020). Uit een woonlastenonderzoek uit 2017 blijkt dat een kwart van de huurders van Wonion een betaalrisico
heeft. Dat betekent dat er elke maand onvoldoende geld is om van te leven, met andere
woorden, niet genoeg geld voor voeding, kleding en participatie in de samenleving,
zoals sporten (van der Werf, 2017).
De woningcorporatie merkt op dat duurzame initiatieven van haar huurders zelf
uitblijven. Ook botst Wonion op weerstand bij haar huurders wanneer er duurzame
aanpassingen gebeuren aan woningen. Te weinig kennis en vaardigheden over deze
duurzame aanpassingen in combinatie met het ontbreken van duurzaam gedrag
zorgen ervoor dat huurders zich niet verbonden voelen met duurzaamheid. Elke duurzame aanpassing waarbij de boodschap niet voldoende duidelijk is, vergroot de weerstand tegen duurzaamheid.
7.3 Communicatie en segmentering
Door de huurder met specifieke communicatiemiddelen te benaderen kan het denken beslissings-patroon van de huurder kritisch veranderen, zodat de huurder in
kwestiehaar eigen weerstand voor duurzaamheid doorbreekt. Wonion kan door een
alternatieve segmentatie een exact beeld krijgen van haar huurders, om op die manier
verschillende communicatiemiddelen op te stellen voor elk verschillend segment.
Segmentatie is een techniek om een doelgroep op te delen in kleinere deelsegmenten.
Deze deelsegmenten hebben dezelfde specifieke kenmerken. De segmentatie van de
doelgroep van Wonion gebeurt in twee fases (Zie afbeelding 7.1). De eerste segmentatie
kijkt naar welke huurders in een duurzame woning wonen, en huurders die wonen
in een standaard woning. Een duurzame woning is een woning die één of meerdere
aanpassingen heeft ondergaan die het energieverbruik direct of indirect vermindert.
De tweede segmentatie verdeelt de twee segmenten verder op basis van het kennis-,
vaardigheids- en gedragsniveau, in verband met duurzaamheid, waarover de huurder
beschikt.
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Huurders Wonion

Huurders in een
duurzame woning

Huurders in een
standaard woning

Huurders met
kennis over
duurzaamheid

Huurders met
vaardigheden over
duurzaamheid

Huurders met
duurzaam gedrag

Huurders met
kennis over
duurzaamheid

Huurders met
vaardigheden over
duurzaamheid

Huurders met
duurzaam gedrag

Huurders zonder
kennis over
duurzaamheid

Huurders zonder
vaardigheden over
duurzaamheid

Huurders zonder
duurzaam gedrag

Huurders zonder
kennis over
duurzaamheid

Huurders zonder
vaardigheden over
duurzaamheid

Huurders zonder
duurzaam gedrag

Afbeelding 7.1. segmentatie doelgroep Wonion in twee fases.

Door de twaalf segmenten verder te koppelen aan zeven duurzaamheidsdimensies
(Zie afbeelding 7.2) krijgt Wonion een exact duurzaamheids-profiel van haar huurders.
Bij elk deelsegment toetsen de volgende zeven dimensies hoe de huurder zich verhoudt tot duurzaamheid.

Duurzaamheidsscepsis
NIMBY
Milieubezorgdheid
Actiebereidheid
Maatschappelijk betrokken
Financiële bereidheid
Techno plus

Afbeelding 7.2. zeven duurzaamheidsdimensies (Intemarketing, z.d.).

Omwille van het coronavirus waar onze globale samenleving op dit moment
door geteisterd is, zijn interviews met de medewerkers en huurders van Wonion
respectievelijk online en telefonisch doorgegaan. Omwille van praktische redenen
zijn vier huurders van Wonion geïnterviewd. Volgende bevindingen zijn dus niet
representatief, maar scheppen wel een beeld van de huurder en zijn kennis, vaardigheden en gedrag met betrekking tot duurzaamheid.

136

Uit de interviews blijkt dat wanneer Wonion duurzame aanpassingen verricht aan
de woning, er een verschil is tussen huurders die wel vertrouwen hebben in de aanpassingen en een deel huurders die geen vertrouwen hebben. Dit wantrouwen is vaak
een uiting van een onvoldoende kennis en vaardigheidsniveau met betrekking tot de
aanpassing.
Verder vinden alle geïnterviewde huurders gezondheid, veiligheid en sociale cohesie
belangrijke thema’s. Daarom is het belangrijk om de focus van de term iets wat vage
‘duurzaamheid’ te verleggen naar concrete termen als een gezond binnenklimaat,
betere algemene gezondheid, grotere veiligheid en sterkere sociale verbondenheid
binnen de wijk. Door acties op te zetten die deze concrete, meer meetbare termen
verbeteren, zal dit de algemene duurzaamheid indirect alsook positief vergroten.
Maar nog belangrijker, de weerstand tegen duurzaamheid verdwijnt en neemt plaats
voor concrete acties die een directe impact hebben op de huurder en zijn nabije
leefomgeving.
Het eerste advies betreft daarom om de kennis en vaardigheden van huurders
omtrent duurzaamheid binnen de woning en algemeen te vergroten. Voor Wonion
is het belangrijk dat het initiatief van de huurders zelf komt. Dit kan gestimuleerd
worden door de huurders die wél de kennis en vaardigheden hebben van alle duurzame aanpassingen in de woning deze over te dragen in bevattelijke woorden
naar huurders die onvoldoende kennis en vaardigheden hebben. Deze huurders
beschikken naast de gerichte kennis en vaardigheden ook over de nodige actiebereidheid en maatschappelijke betrokkenheid.
Wonion moet eerst te weten komen welke huurders kennis en vaardigheden hebben, via een segmentatie op basis van deze kenmerken. Daarna kan deze huurders
mobiliseren om zelf actie te ondernemen. De actie kan in de vorm van workshops en/
of infoavonden zijn en per wijk worden georganiseerd. Van belang is wel dat de focus
tijdens deze info avonden en/of workshops uitgaat naar kennis en vaardigheden van
duurzame veranderingen die energiebesparing in de hand werken en dus een effect
hebben op de huurder zelf. De focus op duurzaamheid en andere termen als klimaatverandering kunnen botsen op weerstand bij sommige huurders.
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Door de huurders op deze manier bepaalde kennis bij te brengen vergroot je niet alleen
het kennisniveau, ook zorgt de organisatie ervoor dat dit alles door de huurders zelf
wordt georganiseerd, wordt er gewerkt vanuit een bottom-up werkmethode, of wordt
co-creatie opgebouwd, of wordt de sociale cohesie versterkt tussen de bewoners van
de wijk en laat de organisatie deze bewoners samenwerken.

Acht kennis- en
vaardigheids
segmenten

Steekproef van
Wonion naar
kennis- en
vaardigheidsniveau

Ambassadeurs
zetten duurzame
wijk initiatieven
op

Communicatie van
Wonion naar
verschillende
segmenten

Mobilisatie van
huurders met
kennis en
vaardigheden

Afbeelding 7.3. vier stappen om bottom-up initiatieven te creëren om het kennis en vaardigheidsniveau
te vergroten.

Het tweede advies gaat over het stimuleren van duurzaam gedrag bij de huurders van
Wonion. Opnieuw is het van belang dat dit het initiatief van de huurders zelf is waarbij
Wonion een coördinerende rol op zich neemt.
Bij het segmenteren kan er gekeken worden naar huurders die wel en huurders
die geen duurzaam gedrag vertonen. Wonion kan aan de huurders die duurzaam
gedrag vertonen voorstellen om zich te engageren tot wijk-ambassadeur. Deze
persoon fungeert als iemand die zich wil inzetten om niet alleen de woning zelf te
verduurzamen, maar ook projecten wilt opzetten als (moes)tuinen of het vervangen
van verharde oppervlakte door groen.
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Vier gedragssegmenten

Steekproef naar
duurzaam gedrag
binnen vier
segmenten

Communicatie naar
verschillende
segmenten

Ambassadeurs
organiseren
projecten en zijn
aanspreekpunt

Mobilisatie van
huurders met
duurzaam gedrag

Deze huurders
aanstellen als wijk
ambassadeur

Afbeelding 7.4. vijf stappen om draagvlak te creëren voor duurzaamheid via de aanstelling van wijk
ambassadeurs.

Een tweedelige segmentatie, getoetst aan zeven duurzaamheidsdimensies, geven
Wonion acht verschillende segmenten met huurders die al dan niet over kennis en
vaardigheden met betrekking tot duurzaamheid beschikken. Daarnaast zijn er vier
gedragssegmenten die aangeven welke huurders duurzaam gedrag vertonen en
kunnen fungeren als een wijkambassadeur om zo huurders die geen duurzaam
gedrag vertonen te betrekken in een duurzame transitie.
Wonion kan hier een beleidskader ontwikkelen dat het mogelijk maakt om te werken
met wijk ambassadeurs. Deze huurders werken vanuit een bottom-up strategie, die
naast draagvlak andere facetten als sociale verbondenheid en vertrouwen in elkaar
en duurzame technologie kan vergroten.
Daarnaast, en daarnaast en bovenal, maken deze twaalf verschillende segmenten het
voor Wonion mogelijk om voor elke deelsegment apart een specifieke communicatie
methode te ontwikkelen. Op die manier kan iedereen, van duurzaamheidscepticus tot
milieuactivist, bijdragen aan een samenleving die rekening houdt met de toekomstige
generaties.
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Hoofdstuk 8. Agem – De customer
journey in beeld met het oog op een
duurzame transitie
Stijn Derksen en Bram Donderwinkel – studenten minor Circulaire Economie
Energiecorporatie Agem is ambitieus en heeft de visie dat de Achterhoek haar
energievoorziening prima zelf kan regelen. ‘Achterhoek energieneutraal’ - dat is waar
Agem voor gaat. Toch loopt de transitie wat langzamer dan gewenst. Het onderzoek
van Stijn en Bram richt zich op de motieven van particulieren om hun woningen te
verduurzamen. Eerder uitgevoerde campagnes hadden niet helemaal het gehoopte
resultaat. Wat kan de particulier helpen om in te gaan op het aanbod om de woning
te verduurzamen? Waar zitten de drempels? Welke differentiatie in het aanbod kan
helpen? Kan Agem iets leren van hoe andere partijen het aanpakken?
8.1 Inleiding
Agem is een afkorting van Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Agem zet zich
in voor energieneutraliteit in de Achterhoek. Agem noemt zichzelf een beweging ‘van’,
‘voor’ en ‘door’ de Achterhoek met betrokkenheid vanuit de gemeenten, bedrijven en
ook het onderwijs. De bijdrage van Agem zit in de levering van energie aan bedrijven,
gemeenten en andere instanties. Ook heeft Agem een energieloket met advisering en
de ontwikkeling van lokale energieproductieprojecten.
De drijfveer voor Agem is het geloof dat de Achterhoek haar energievoorziening prima
zelf kan regelen. Daarbij kan dan zelf worden bepaald ‘hoe’, ‘waar’ en ‘wie’ de energie
opwekt in de regio. Uiteindelijk hoopt men te bereiken dat er in de regio evenveel
energie en warmte geproduceerd wordt als dat er nodig is. De Agem probeert ook om
alle organisatorische, juridische en andere drempels weg te nemen en een rol als
facilitator van lokale duurzame energieprojecten op te pakken (Notitie Agem, n.d.).
8.2 Aanleiding
De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo snel als gewenst, ook niet in
de Achterhoek. De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit Agem welke bestaande initiatieven bezig zijn met de verduurzaming van particuliere woningen. Dit
omdat er onduidelijkheid bestaat over waarom particuliere eigenaren hun woning wel
of niet verduurzamen. Dit raakt aan het effect en de efficiency van de huidige adviezen
van Agem en uitgevoerde campagnes rond dit thema.
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Met dit onderzoek is getracht om bij te dragen aan de kennis van Agem over haar
benadering en advisering van particulieren. Speerpunten hierbij zijn een analyse van
alle maatregelen die aangedragen worden vanuit Agem aan particulieren en het leren
van andere bestaande initiatieven uit de praktijk voor de verduurzaming van particuliere woningen. Daarmee hoopt dit onderzoek verdieping aan te reiken voor Agem om
bij te dragen aan de energieneutraliteit. Voor dit onderzoek is gekeken naar hoe andere bestaande partijen dit vraagstuk oppakken en de huidige communicatielijn van
Agem om te doordenken wat er voor de toekomst beter zou kunnen in het faciliteren
van een klantreis.
8.3 Onderzoekmethoden
In dit onderzoek is aangesloten op het concept van sales funnels (zie afbeelding 8.1).
Dit is een methode om de klantreis te analyseren. Dankzij een salesfunnel kan het
verkoopproces in beeld worden gebracht met de belangrijkste stappen van de huidige
verkoopstrategie. De belangrijkste probleempunten worden in beeld gebracht en het
verkoopproces kan efficiënter en voorspelbaarder worden gemaakt (Marketing Bright).
Onderdeel van deze methodiek is het gebruik van ‘conversieratio’s’. Een conversieratio
geeft de percentages van de klanten weer die in elke stap van de funnel doorgaan naar
de volgende fase. Dit kan helpen om snel inzicht te krijgen in de processen, zodat de
organisatie makkelijker bij kan sturen. De gedachte is dat er makkelijk verbetering
behaald kan worden als we aanpassingen maken bij een fase in de sales funnel met
een lage conversieratio.

Suspects

Leads

Marketing
funnel

Prospects

Klanten

Sales
funnel

Terugkerende
klanten

Afbeelding 8.1. de stappen van een sales funnel.
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Data-analyse: conversies
Om de sales funnel analyse te kunnen toepassen en inzicht te verkrijgen in de uit
gebrachte en uitgevoerde adviezen is een databestand van Susteen (Susteen is in
vorige projecten van Agem de installateur partner geweest) geanalyseerd.
Daarbij is specifiek gekeken naar de interne “verkoopcijfers” van twee in het verleden
door Agem uitgevoerde campagnes: de Achterhoekse bespaaractie en het woning
verbeterplan. Daarmee is geprobeerd om Agem van advies en inzicht te voorzien in
de huidige verkoopcijfers en wat hierin nog verbeterd kan worden. Het databestand is
geanalyseerd met het grafische programma (Tableau) volgens een specifiek format in
een online omgeving.
Deskresearch: Omgevingsanalyse
Om verder te onderzoeken welke gemeenschappelijke initiatieven en samenwerking
er al zijn is gebruik gemaakt van deskresearch. Op het internet is onderzocht welke
initiatieven er in Nederland al bestaan voor dit onderwerp en welke kern- of leerpunt
en hier voor Agem uitgehaald kunnen worden. Dit in aanvulling op een overzichtslijst
met initiatieven die al door Agem is aangeleverd. Van deze initiatieven is een analyse
gemaakt op basis van vijf criteria, Er is gekeken of er gebruik gemaakt wordt van een
quickscan, aanbod, subsidieadvies, financieringsmogelijkheden en of het mogelijk is
om de investering af te betalen met de besparing.
8.4 Analyse van campagnes van Agem en andere initiatieven
Er zijn twee recente campagnes van Agem geanalyseerd: de Achterhoekse bespaar
actie en het woningverbeterplan. Beide acties waren gericht op het besparen van
energie en om woningen te verduurzamen.
Daarbij is gekeken naar de klantreis, waar consumenten meegaan in het com
municatieaanbod van Agem binnen dit programma en op welk moment in de klant
reis bewoners ‘afvallen’. Op basis van de cijfers die aangeleverd zijn door Agem is er
berekend wat de conversieratio’s zijn in de verschillende stappen in het salesproces.
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Conversies bij Achterhoekse bespaaractie
Verstuurde emails

29.347

M>S

5%

Suspects

1.500

S>L

80%

Leads

1.202

L>P

95%

Prospects

1.136

P>K

38%

Klanten

435

Aanmelding

Deelnemers

Adviezen verstuurd

Totaal maatregelingen

Het proces ziet er als volgt uit:
• Er worden vanuit AGEM 29347 mails of brieven verstuurd.
• Van deze brieven komen er 1500 aanmeldingen
•	Van deze 1500 aanmeldingen komen er uiteindelijk 1202 deelnemers op een
voorlichtingsavond
• Naar 1136 deelnemers wordt een advies / offerte verstuurd
• Van de 1136 offertes nemen er uiteindelijk 435 maatregelen.
Dat houdt in dat van alle verstuurde mails of brieven 1% uiteindelijk klant wordt. Wat
opvallend is, is dat er in de eerste stap na het versturen van mails of brieven al 95% van
de mensen afvallen.
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Conversies bij Woningverbeterplan
Verstuurde emails

16.371

M>S

5%

Suspects

846

S>L

78%

Leads

657

L>P

96%

Prospects

634

P>K

44%

Klanten

282

Aanmelding

Deelnemers

Adviezen verstuurd

Totaal maatregelingen

Het proces ziet er als volgt uit:
• Er worden vanuit Agen 16371 mails of brieven verstuurd.
• Van deze brieven komen er 846 aanmeldingen
•	Van deze 846 aanmeldingen komen er uiteindelijk 657 deelnemers op een
voorlichtingsavond
• Naar 657 deelnemers wordt een advies / offerte verstuurd
• Van de 282 offertes nemen er uiteindelijk 435 maatregelen.
Dat houdt in dat van alle verstuurde mails of brieven 1,7% uiteindelijk klant wordt.
Omgevingsanalyse
De omgevingsanalyse had tot doel om de succesfactoren van vergelijkbare initiatieven
in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar de combinatie: 1. Quickscan, 2. aanbod, 3.
subsidieadvies, 4. financieringsmogelijkheden en 5. afbetaling met besparing.
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Naam initiatief /
Onderwerp

C?

Quick- Aanbod
mogelijkheden
scan

Subsidie
advies

Financieringsmogelijkheden

Afbetalen
met
besparing

Dichtbij
Duurzaam

-

X

X

-

X

-

Woning
Abonnement
(WoAb) –
Deventer

-

X

X

X

X

X

Deventer
Energie

C

X

-

-

-

-

Reimarkt
Enschede

-

X

X

X

-

-

Duurzaam
Thuis Twente

C?

X

X

X

-

-

West-Overijssel
(Dalfsen)

C

X

X

X

X

-

Overijsselse
aanpak

-

X

X

X

X

-

Winst uit
je woning

-

X

X

?

X

-

Zonneplan

-

X

X

-

-

-

BRES Breda

C

X

X

?

?

-

HET Hilversum

C

X

X

X

X

-

WDW van
Wijnen Wolters

(Werkt onder woningabonnement) (WOAB)

HOOM !

C

X

X

X

-

-

Bleeve
(Greenhome)

-

X

X

X

?

?

070 energiek

C

-

X

-

-

-

X		 = Aanwezig
-		 = Niet aanwezig
?		 = Niet zeker
C		 = Energie Coöperatie
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Met dit stappenplan is het voor particulieren mogelijk om laagdrempelig te beginnen
met verduurzaming. Wat opvalt uit alle bovenstaande initiatieven is dat de overall
gedachte voor de communicatie met particulieren is: “Keep it simple”. Maak het niet
te ingewikkeld.
Afbetalen met besparing
We zien dat alle bovenstaande opties worden gebruikt door WOAB Deventer. WOAB
staat voor woningabonnement Deventer. Dit is een partij die helpt met het ver
duurzamen van woningen. Een unieke kracht van hun aanpak zit in de optie om de
investering af te betalen met hun besparing als een groot voordeel voor particulier
en om zonder kosten te kunnen verduurzamen, omdat de particulier dan zelf geen
grote investering hoeft te doen. Bij afbetalen met besparing is het de vraag bij wie
het risico ligt. Ligt dit bij de installateur, bij Agem, bij de bank of bij de particulier? In
theorie zou de investering altijd af te betalen moeten zijn met de besparingen door
verduurzaming. Maar wat als de salderingsregeling ineens vervalt? Dit zijn zaken
waar goed over nagedacht moet worden door Agem.
8.5 Conclusie en aanbevelingen
De bevindingen in dit onderzoek tonen aan dat Agem nog veel kan leren van bestaande
initiatieven.
De formule van WOAB Deventer is erg succesvol. Zij bieden de mogelijkheid om
de investeringen af te betalen met de maandelijkse besparing. Ook bieden zij hier
een totaaloplossing en complete ontzorging mee aan. Dit zou voor particulieren
een enorme boost kunnen zijn om te beginnen met verduurzamen. WOAB biedt
investering
en, geeft subsidieadvies geeft en laat afbetalen door middel van de
besparing. Het risico ligt bij WOAB, maar is naar eigen zeggen nihil, omdat zij overtuigd zijn van de kwaliteit van haar producten en dienstverlening.
Vergeleken met gemiddelde conversieratio’s in de markt zijn de conversieratio’s
die hieruit naar voren komen erg hoog. Dit kan zijn omdat het om besparende maatregelingen gaat en het een investering betreft die zichzelf over een aantal jaren terugverdient.
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Uiteindelijk zou het aantal mensen dat klant wordt op twee manieren kunnen worden
beïnvloed.
•	Door bij de bovenste trede van de trechter meer aanmeldingen te krijgen zullen er
onderaan ook meer klant worden.
•	Door de conversieratio’s aan te passen zodat er met hetzelfde aantal aanmeldingen,
meer prospects klant worden.
Om de slagingskans bij particulieren van de dienstverlening van Agem te vergroten
is het aan te raden om de volgende opties in het plan te verwerken:
• Quickscan aanbieden over het verduurzamen van de woning
• Breed aanbod besparingsmogelijkheden voor het verduurzamen van woningen
•	Faciliteren van subsidieadvies over mogelijke beschikbare subsidies voor ver
duurzaming
• Meedenken over financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van woningen
• Mogelijk maken om afbetalingsregeling vorm te geven
Voorbeelden van hoe Agem haar conversieratio’s zou kunnen verbeteren zouden
kunnen zijn:
•	Verdiepend onderzoek doen naar waarom leads niet converteren en op basis van dit
onderzoek de processen bijsturen
•	Onderzoeken of de huidige vorm van communicatie effectief is en wat daaraan
verbeterd kan worden zodat de communicatie effectiever wordt zodat de conversieratio’s omhoog gaan
• Extra nadruk leggen op het belang van verduurzaming
•	Extra benadrukken in communicatievormen waarom het voor mensen financieel
interessant kan zijn om te verduurzamen
Uit het gesprek met een makelaar is naar voren gekomen dat data uit het Kadaster of
van een andere commerciële partij mogelijk zeer nuttig is voor Agem. Ook wordt aanbevolen om periodiek te blijven kijken naar de data en naar mogelijke optimalisaties.
Dit kan als taak toegevoegd worden aan de taken van een medewerker in vaste dienst.
Het is hierbij key dat dit periodiek gebeurt, om blijvend te onderzoeken waar Agem
kan verbeteren.
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Bronnen
Marketing Bright (n.d).

	Notitie AGEM (n.d.)

https://www.marketingbright.nl/sales-funnel/
https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/openbare-ver-

gaderingen_43955/agenda/gemeenteraad_6881/agem-notitie-faq-over-agempdf_367724.pdf
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Hoofdstuk 9. Meervoudige
waardecreatie in de keten
Liard Kranen – themaregisseur Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie
9.1 Inleiding
Het coronavirus heeft de wereld in 2020 ingrijpend veranderd. Het systeem van een
maakindustrie (het gedeelte van de industrie dat materialen tot producten verwerkt),
dat normaalgesproken zwaar leunt op de aanvoer vanuit het ‘Oosten’, is tot stilstand
gekomen. Vliegtuigen vlogen niet en de vertraging bij de Chinese grens voor treinvervoer van containers liep dusdanig op, dat in sommige gevallen de trein zelfs een
langere transporttijd had dan een containerschip (Nieuwsbladtransport, 2020). In
Nederland slonken voorraden van materiaal, zoals halffabricaten voor de Nederland
se maakindustrie. Het werd onmiddellijk duidelijk hoe afhankelijk ondernemers zijn
geworden van productie elders (CBM, 2020). De maakindustrie is een enorme keten
van verschillende schakels, van leverancier tot producent en uiteindelijk de klant.
De recente ontwikkelingen hebben laten zien hoe belangrijk het is voor een bedrijf
om opnieuw na te denken over de regionale inbedding en de afhankelijkheid van
toeleveranciers. Aan de klantzijde is het van vitaal belang om de klantbehoefte als
uitgangspunt te nemen. De daarbij horende (digitale) klantreis, via een uitgekiende
omnichannel strategie, is wezenlijk om als bedrijf de nodige veerkracht op te bouwen
zodat er geen stilstand ontstaat; juist tijdens een crisis als deze. In dit hoofdstuk wordt
daarop ingegaan.
9.2 Regionale inbedding in de maakindustrie
Al een aantal decennia is er sprake van een kostenfixatie in de maakindustrie.
Duidelijk is nu voor vrijwel iedereen dat het anders moet. De klant wil meer lokale,
bijzondere ‘made in Holland’ producten en ondernemingen willen minder afhankelijk
zijn van leveranciers op afstand door de risico’s die daarmee gepaard gaan. Spreiding
van leveranciers is daarom cruciaal (FD, 2020). Maar niet alleen door de coronacrisis
staat de sterk geglobaliseerde toevoerketen onder druk. Uit onderzoek van Gartner
blijkt dat ook al voor deze crisis één derde van de leidinggevenden bij 260 globale
spelers op de supply chain markt overwoog om vanwege network resilience (netwerkbestendigheid) meer regionaal te gaan produceren (Gartner, 2020). Behalve door het
risico in de toevoerketen zijn veel ondernemers ook op zoek naar een andere manier
van zaken doen met een positieve bijdrage aan de maatschappij en met respect voor
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mens en natuur (Baars, 2020). Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de maak
industrie niet meer opereert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde.

Circulaire innovatie in de praktijk
De liftentak van het Mitsubishi conglomeraat heeft in 40 jaar tijd het energieverbruik
van de nieuw te bouwen liften kunnen reduceren tot ongeveer 70%. Daarnaast wordt
al het afval gescheiden en bestaat er een overeenkomst met Madaster om de M-Use®
liften te voorzien van een materialenpaspoort. Deze liften worden aangeboden in een
liftlease constructie. Mitsubishi blijft de eigenaar. Met dit ‘paspoort’ is het mogelijk
om alle componenten van de lift te registreren die tijdens de bouw en gedurende de
levensduur zijn gebruikt. Na de gebruiksperiode zorgt Mitsubishi ervoor dat de onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled worden (Mitsubishi liften, 2020).

Circulaire innovatie in de praktijk
Vanuit de EU komt er regelgeving aan rondom single use plastics 2021 en het verhogen
van het recyclegehalte van alle soorten plastic naar 2025 toe (EC, 2019). Indorama,
producent van polyester plastics voor de verpakkingsindustrie, sloeg de handen
ineen met Ioniqa en met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit
omdat niet alle PET-flessen (gekleurde of vervuilde verpakkingen zijn niet compatibel
met het recycling proces) hergebruikt kunnen worden, die daardoor uiteindelijk op
de vuilstortplaats terechtkomen. De spin-off van de TU Eindhoven Ioniqa ontwikkel
de een innovatieve technologie voor het produceren van PET-korrels uit chemisch
gerecyclede grondstoffen, waarmee al het PET-afval kan worden omgezet in grondstoffen die de basis vormen voor nieuw PET-materiaal (Indorama, 2020).

Circulaire innovatie in de praktijk
Dutch Climate Systems (DCS) ontwikkelde een airconditioning die werkt door middel
van verdamping van water in combinatie met energiezuinige luchtdroging. Met water
als koelmiddel wordt daarmee tot 80% energie bespaard. De apparatuur is voor het
grootste deel opgebouwd uit herbruikbaar plastic en DCS neemt de apparatuur terug
aan het einde van de levensduur, om de aanwezige materialen te hergebruiken (DCS,
2020).
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De overheid heeft daarom als doel om vóór 2030 een flinke stap voorwaarts te zetten
in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage
te leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord (Rijks
overheid, 2017; 2019). De transitieagenda voor de maakindustrie heeft 7 prioritaire
thema’s (zie afbeelding 9.1) om gezamenlijk als maakindustrie een wezenlijke
bijdrage aan het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord te leveren (Transitie
Agenda Circulaire Maakindustrie, 2018).

Circulair ontwerpen
Leveringszekerheid kritieke grondstoffen
Uniforme uitgangspunten en rekenmethoden
Materiaalefﬁcienty
Recycling technologie - sluiten kringlopen
Faciliteren circulaire businessmodellen
Circulair inkopen
Afbeelding 9.1. actieagenda maakindustrie (bron: Transitie Agenda Circulaire Maakindustrie, 2018).

Wat is nu de meerwaarde voor bedrijven van een sterkere regionale focus in de maakindustrie? Door lokaal te produceren, is het bijvoorbeeld eenvoudiger om te sturen op:
•	de natuurlijke waarde (zoals minder vervoersbewegingen en dus minder transportuitstoot en nalevering van milieueisen),
• de sociale waarde (bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden) én
• de intellectuele waarde (lokale synergie via ketensamenwerking).
Voor ondersteuning kunnen ondernemers terecht bij het in 2019 gelanceerde
‘Versnellingshuis Nederland Circulair!’ Dit is een samenwerking van het ministerie
van IenW, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het helpt
individuele bedrijven, maar ook innovatieve projecten om circulaire initiatieven
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mogelijk te maken en/of op te schalen. Dit gebeurt met de afweging wat economisch
en milieutechnisch realistisch is en een wezenlijke bijdrage levert aan de transitie
naar een circulaire economie in Nederland. De focus ligt op het regionale en lokale
bedrijfsleven ‘omdat ondernemers de grootste impact realiseren, richting hun af
nemers, toeleveranciers en uiteindelijk de consument.’ (Versnellingshuis, 2020).
9.3 Omnichannel beleid in crisistijd
Voor een flexibele en innovatieve maakindustrie is naast een overheidsprogramma
zoals het Versnellingshuis nog een thema cruciaal in een snel veranderende wereld:
een ver doorgevoerd digitaal proces. Daarin speelt de klantfocus, oftewel omnichannel
strategie, een grote rol (zie afbeelding 9.2). Door als organisatie een consequente
omnichannel strategie te volgen, is er sneller gelegenheid om risico’s op te lossen in
tijden zoals de coronacrisis.

Omni Channel

Afbeelding 9.2. Omnichannel (bron: NC, PNGwave).

Omnichannel approach:
‘the synergetic integration of consumers touchpoints and communication opportunities to create a unified brand experience regardless of channel, platform or stage in the
selling process’ (Cummins et al., 2016).z
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De omnichannel strategie, waarbij de klant centraal staat in de gehele klantreis
en de schakeling tussen off- en online door cross-channel continuïteit naadloos
verloopt, heeft als bijvangst dat een ondernemer ook adaptiever is. Dit is als ondernemer
cruciaal in een snel veranderende wereld, waarbij we in de toekomst helaas
vaker met pandemieën geconfronteerd zullen worden. De omnichannel strategie, vrij
vertaald naar Cummins, is de naadloze integratie van consumenten contact
punten en communicatiemogelijkheden om een uniforme merkervaring te creëren,
ongeacht kanaal, platform of fase in het verkoopproces. De klant doorloopt zonder zich
daarvan bewust te zijn, een consistent en moeiteloos traject, onafhankelijk van waar
het start- en eindpunt ligt. Of het eerste klantcontact nu in de winkel, per app of via
social media is; er is een zo integraal mogelijke (koop) ervaring (Cummins et al.,
2016; Laquer, 2020). De oorsprong van de omnichannel benadering gaat terug tot het
gebruik van Customer Centricity (klantfocus) door Best Buy (een Amerikaanse keten van
consumentenelektronica) om te concurreren met de elektronische afdeling van
Walmart (wereldwijd grootste retailer qua omzet en aantal medewerkers) in 2003.
Best Buy kon Walmart niet op prijs verslaan. En dus moesten ze een andere manier
vinden om te concurreren. Ze concludeerden in 2003 dat ze veel succesvoller zouden
zijn als ze zich zouden richten op de klantervaring. Best Buy creëerde een aanpak
waarbij de klant centraal stond, zowel in de winkel als online, en bood ondersteuning
na de verkoop (Baird, 2015). Door als ondernemer te luisteren naar de wensen van de
klant, zijn de verschillende off- en online contactkanalen zo op elkaar af te stemmen
dat er een gestroomlijnde interactie ontstaat. Hieronder is te lezen hoe een goed uit
gevoerde omnichannel strategie van nut kan zijn in tijden van crisis.
Hoe kan de juiste omnichannel strategie een bedrijf beter bestand maken tegen
uitdagingen als een corona-uitbraak? Een voorbeeld van een uitgekiende en succes
volle omnichannel strategie is IKEA. Niet de winkel, maar de klant staat centraal.
Eén van de basisprincipes (sinds eind jaren vijftig van de twintigste eeuw) is de ge
zamenlijke besparing op bezorg- en montagekosten; iets wat niet meteen doet denk
en aan digitale innovatie via een uitgekiende omnichannel strategie, maar niets is
minder waar. Door Amazon en andere nieuwe concurrenten met een digitale focus
moest IKEA zichzelf heruitvinden. Als gevolg van deze veranderingen in de detail
handel is de last-mile logistiek, die eenvoudig was (fysieke winkels waren het eindpunt voor de aankoop), niet langer lineair (producten kunnen nu immers worden thuisbezorgd, opgehaald, geretourneerd enzovoorts). En daarmee is ook de voorkoming van
onnodig luchtvervoer door de platte en kenmerkende pakketten van IKEA actueler
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dan ooit, zeker met alle aandacht voor CO2-uitstoot. Door het concept van zelfmontage
is de klant natuurlijk zeer nauw betrokken bij het product en zich meteen bewust van
de duurzaamheidsfocus van IKEA. ‘People, Planet, Positive’ is het credo dan ook.

365

Afbeelding 9.3. IKEA Services (bron: klanten leaflet, 2020).

Offline klantcontact gaat in specifieke focusgebieden via de gedrukte IKEA catalogus.
In Nederland kun je deze sinds 2020 enkel nog online bekijken. De catalogus is daarmee tot een middel geworden om de klant naar de digitale kanalen voor het koop
proces te begeleiden. De stap naar de mix van on- en offline klantcontact is in gang
gezet met de IKEA catalogus-app, waar klanten items op een boodschappenlijstje
kunnen opslaan om die vervolgens online of in de winkel te kopen. Daarbij is ook de
actuele voorraad en locatie voor elk product te vinden. Maar de klant anno 2020 wil
meer service dan 70 jaar geleden (zie afbeelding 9.3). Producten zijn inmiddels ook
weer terug te verkopen aan IKEA en meubels zijn ook als dienst af te nemen. Klanten
kunnen via de digitale kanalen hun orders laten klaarzetten (Click & Collect), thuis
laten afleveren en monteren. Aangezien de vraag naar montage het aanbod overstijgt,
kan de klant in enkele landen, zoals Duitsland, ook voor een externe montageboeking
kiezen via Task Rabbit (Amerikaanse marktplaats voor freelancers): van customer
journey naar custom journey.
Naast de showroom biedt de online omgeving een continu veranderende bron van inspiratie. IKEA biedt unieke digitale functies voor het eigen ontwerp van de klant en zijn
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inrichting. Zo is er een app met Augmented Reality mogelijkheden om te visualiseren
hoe de producten thuis bij de klant in de kamer zouden staan (zie afbeelding 9.4).

Afbeelding 9.4. IKEA AR (bron: Inter Newsroom).

Klanten kunnen tevens met de IKEA Home Planner hun keuken, badkamer of kantoor
in 3D ontwerpen met items uit het assortiment, afgestemd op de eigen kamer
afmetingen. Binnenkort kunnen ze er met de IKEA VR Experience thuis alvast doorheen lopen. Naast de nieuwe digitale klant ontmoetingsplekken is er een hele reeks
van stadscentra touchpoints geopend. Die zijn vooral bedoeld om de klant te in
spireren, oftewel gericht op een thema waar in die specifieke stad veel behoefte aan
is, bijvoorbeeld keukens of de woonkamerinrichting. Of het dient als een algemeen
verkooppunt voor producten die later thuisbezorgd worden. Daarnaast zijn er winkels
opgezet, zoals in Wenen, waar de klant een kleinere reeks van een normale IKEAvestiging direct kan meenemen (zie afbeelding 9.5). Letterlijk een kleinere reeks:
winkels als deze hebben bewust geen parkeerplaatsen (om de uitstoot van CO-2 door
klantcontact te verlagen) en zijn dus enkel voor voetgangers, fietsers en mensen die
met het openbaar vervoer reizen, goed bereikbaar en daar is de collectie ook op af
gestemd. Door calculated risks (een risico dat na zorgvuldige schatting van de waarschijnlijke uitkomst wordt genomen) op een ver doorgevoerde digitale omnichannel
strategie en door de focus op duurzaamheid, is IKEA klaar voor de klant van morgen
(Inter Newsroom, 2020). Voor het risicomanagement betekent dit een nieuwe manier
van kijken naar de rol en de verantwoordelijkheid van een bedrijf in de maatschappij.
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Afbeelding 9.5. IKEA’s Vienna Westbahnhof winkel (bron: Querkraft Architects, 2020).

9.4 Crisissituatie en rol van de omnichannel strategie
Veel ondernemers in de maakindustrie hebben te maken gekregen met een ver teruglopende vraag tijdens de coronacrisis. De vraag naar allerlei producten lag stil. Maar
wat zijn de mogelijkheden voor onderhoud of het refurbishen van reeds geleverde
producten? Of welke aanpassingen zijn er mogelijk op korte termijn in het klant
contact om toch te kunnen blijven leveren? De mogelijkheden van circulaire businessmodelen zijn legio. Toen tijdens de coronacrisis de IKEA-winkels voor klanten dicht
gingen, waren er snel nieuwe oplossingen nodig voor het verdienmodel en services
én ze moesten snel worden opgeschaald. IKEA had maar enkele dagen nodig om de
winkels als logistieke hubs in te zetten. Dit heeft IKEA kunnen doen omdat de ver
doorgevoerde omnichannel strategie het mogelijk maakte alternatieve vormen van
klantcontact te ontwikkelen. Klanten konden via het bestaande principe van Click
& Collect en Express Delivery online orders plaatsen en via speciaal coronaproof
opgezette afhaallocaties hun bestellingen ophalen. De schade viel uiteindelijk mee.
De crisis werd niet zo hevig en langdurig gevoeld in de omzet als werd verwacht. Door
de mix van vindingrijkheid en de optimale benutting van het reeds bestaande omnichannel konden medewerkers daarom gewoon aan het werk blijven. IKEA heeft
daarom contact met overheden om de ontvangen noodhulp zo snel mogelijk terug
te betalen (INGKA Group, 2020). Niet omdat het moet, maar omdat het simpelweg ‘the
right thing to do is’ (De Tijd, 2020).
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Amazon kwam en IKEA bleef, de coronacrisis kwam en ging weer voorbij. Wellicht zijn
er lessen te leren uit de strategie van deze grote retailer voor de Nederlandse maak
industrie en de omnichannel uitdagingen die er nog liggen voor veel ondernemers.
Het is zaak - en uitdaging- om de laatste technologie te omarmen en die te gebruiken
als concurrentievoordeel. Door goed te luisteren naar de klantbehoeftes, is er anno
2020 een op maat gemaakte ervaring aan te bieden, zowel online als offline. Klanten
krijgen zo precies wat ze willen, waar ze het willen en hoe ze het willen.
Het denken in meervoudige waardecreatie is elementair voor een toekomstbestendige
bedrijfsvoering. Een uitgekiende omnichannel strategie zorgt ervoor dat er gerichter
is te sturen op specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering en draagt eraan bij aan
sneller en gerichter te schakelen in tijden van crisis. Als er daarnaast in de maak
industrie regionale stappen zijn te zetten wat betreft samenwerking, dan biedt dit houvast om sterker te staan in een toekomstige crisis.
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Hoofdstuk 10. Aebi Schmidt –
Op weg naar servitization
Job Dekkers en Jari de Kleijn – studenten minor Circulaire Economie
Aebi Smidt, een gladheidsbestrijder op de Europese markt, wil meer circulair gaan
ondernemen. Kansen zien ze in het beter in beeld brengen van hun klantgroepen met
elk hun eigen behoeften. Aan de ene kant van het spectrum de groep die alleen een
machine wil afnemen, aan de andere kant de groep die juist geen eigendom wil, maar
uitsluitend gegarandeerde prestaties. Ook wil Aebi Smidt de circulaire oplossingen die
ze kunnen aanbieden in beeld krijgen, met als nieuwste toevoeging ‘het leveren van
abonnementen voor gladheidsbestrijding’. Dan de vraag: hoe breng je de ideale koppeling tot stand tussen klantgroep en circulaire oplossing? Hoe volg je de klant optimaal?
Wat is daar bedrijfsmatig voor nodig?
10.1 Organisatie
Aebi Schmidt Nederland, gevestigd in Holten, maakt onderdeel uit van de Aebi
Schmidt Group. Het hoofdkantoor van Aebi Schmidt Group is gevestigd in Zürich,
Zwitserland. Het bedrijf heeft een leidende positie op de Europese markt binnen de
gladheidsbestrijding.
Aebi Schmidt is, aan de hand van de nieuwste technologieën, een ontwikkelaar en
producent van machines en voortuigen voor gladheidsbestrijding, straatreiniging
en park-/tuintechniek. Naast deze service geven zij advies en begeleiding voor de
bedrijfsvoering van de gladheidsbestrijding en straatreiniging. Voor klanten bestaat
er bij Aebi Schmidt ook de mogelijkheid om dit volledig uit te besteden.
10.2 Propositie
In de huidige situatie luidt de propositie van Aebi Schmidt als volgt: ‘Wij ontwikkelen
en produceren met de nieuwste technologieën machines en voertuigen voor gladheid
bestrijding, straatreiniging en park-/tuintechniek. Daarnaast geven wij advies en
begeleiding voor uw bedrijfsvoering van de gladheidbestrijding en straatreiniging’
(Aebi Schmidt, 2019a).
Momenteel bevindt Aebi Schmidt zich in een transitie van een lineair naar een
circulair bedrijfsmodel. Een circulaire economie is een dynamisch systeem waarin
waardeontwikkeling plaatsvindt op basis van gebruik in plaats van verbruik (GMB,
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z.j.). Op het moment dat de transitie positief wordt afgerond, heeft dat consequenties
voor de huidige propositie van Aebi Schmidt. Zij gaan zich, naast ‘hardware’, namelijk
richten op twee extra pijlers; ‘software’ en ‘diensten’. Deze pijlers moeten op elkaar
afgestemd zijn om op strategisch niveau met de klanten te communiceren en een
resultaat als uitgangspunt te nemen.

1

Klassieke
fabrikant

Verkoop en installatie
Producten
Onderdelen
Garantie en
onderhoudsdiensten

2

Toegevoegde
waarde
fabrikant

3

Full service
dienstverlener

4

Geïntegreerde
oplossingen
dienstverlener

Remote onderhoud

Predictieve onderhoud

Asset Management

Preventief onderhoud

Advies en ondersteuning

Service level agreements

Voorraadmangement

Informatiemanagement

Pay-per-use/output

Levensduurverlening

Diensten voor derden

Trainingen

Figuur 1. Ontwikkeling Servitization.

Hiermee zet Aebi Schmidt in op de strategische omslag van kosten- naar prestatiegericht denken. Aebi Schmidt typeert deze omslag als ‘servitization’ (Aebi Schmidt,
2019b). De ontwikkeling die Aebi Schmidt, van oudsher een klassieke fabrikant,
hiermee doormaakt is in afbeelding 10.1 ‘Ontwikkeling Servitization’ toegelicht
(Jansen, z.j.). Uit de interviews is gebleken dat Aebi Schmidt geen op zichzelf staande producten meer gaat verkopen, maar een prestatiewaarde. Deze waarde dient
de strategische doelstelling van de klant te beantwoorden, waardoor geïntegreerde
oplossingen worden aangeboden.
10.3 Aanleiding onderzoek
Aebi Schmidt Nederland heeft aangegeven dat zij op verschillende circulaire vlakken
verbetering willen zien binnen de huidige bedrijfsprocessen. Volgens hen ligt hierbij
de voornaamste uitdaging op het gebied van de integratie tussen front- en backoffice
(Oracle Install Base en Contractbeheer). De huidige contracten worden verduurzaamd
aan de hand van het vlindermodel van de ‘Ellen MacArthur Foundation’. Het maken
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van onderscheid tussen klantgroepen is belangrijk, om deze vervolgens individueel te
kunnen bedienen. De doelstelling voor dit onderzoek was om de klantindicatoren in
kaart te brengen, welke de klantfocusgroepen bepalen. Vervolgens was het zaak om de
huidige circulaire oplossingen hieraan te koppelen en uit te werken aan de hand van
de customer journey.
10.4 Onderzoeksvraag
De vraag waar het onderzoek antwoord op moest geven luidde als volgt: ‘Op welke
manier kan Aebi Schmidt de circulaire oplossingen en klantgroepen koppelen om
een strategisch voordeel te behalen?’ De belangrijkste afgeleide vraag had betrekking
op de koppeling van klantgroepen en circulaire oplossingen aan de hand van de
customer journey. Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is er gekozen voor
een kwalitatief onderzoek, waarbij semigestructureerde interviews met werknemers
van Aebi Schmidt de basis vormden.
10.5 Bevindingen
Uit het onderzoek is gebleken dat Aebi Schmidt, zoals in tabel 10.1: ‘Indeling klanten’,
indeelt.
Dominantie van kosten focus
1. Aankoopprijs

Deze klant zoekt minimale uitgaande
kasstroom en wilt geen complexiteit,
lange termijn afspraken of after-market
diensten.

2. Total cost of Ownership

Deze klant zoekt minimale cost of
ownership en wilt geen supply chain
integratie of exclusiviteit.
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Dominantie van prestatie focus
3. Basale prestaties

Deze klant zoekt een optimaal van
bestaande vloot met eigen organisatie
en wilt geen uitgebreide integratie,
exclusiviteit of te veel veranderingen.

4. Totale prestaties

Deze klant zoekt geoptimaliseerde
activiteiten, processen en resultaten.
Een totale uitbesteding behoort niet
tot de wensen.

5. Gegarandeerde prestaties

Deze klant zoekt maximale
uitbesteding met gegarandeerde
prestatie en wilt geen vloot in
eigendom, eigen organisatie of
gebrek aan prestatiemeting.

Tabel 10.1. indeling klanten.
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Afbeelding 10.1. ‘KOOP-model. De vijf verschillende mogelijkheden van het klantorderontkoppelpunt.

In de bovenstaande tabel is te zien dat Aebi Schmidt zijn klanten in twee focusgroepen
indeelt. Het verschil van benadering tussen deze groepen is toegelicht aan de hand
van het klantorderontkoppelpunt-model (KOOP), te zien in afbeelding 10.1: ‘KOOPmodel’ hiernaast (Hoekstra & Romme, 1993).
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Voor Aebi Schmidt geldt dat de twee klantfocusgroepen allebei in een andere KOOP
vallen. Ten eerste de kostenfocusgroep, deze valt in KOOP2. De kostenfocusgroep is
hieraan gekoppeld omdat, een klant uit deze focusgroep, een minimale cost of ownership zoekt. Binnen KOOP2 is het mogelijk om een machine af te nemen die voor de
centrale voorraad wordt geproduceerd. De machine zal zonder specifieke toepassing
en worden toegevoegd aan het machinepark van de klant, waardoor kosten worden
geminimaliseerd. Ten tweede de prestatiefocusgroep, deze valt in KOOP4. De prestatie
focusgroep is hieraan gekoppeld omdat, een klant uit deze focus groep, geoptimaliseerde
activiteiten, processen en resultaten zoekt. Binnen KOOP4 wordt de productie op de
specifieke behoefte van de afnemer afgestemd.
Naast de indeling van klantgroepen bestond de doelstelling van dit onderzoek uit het
beschrijven van de huidige circulaire oplossingen binnen Aebi Schmidt. De circulaire
oplossingen van Aebi Schmidt zijn ontwikkeld aan de hand van ‘The Butterfly’ van de
‘Ellen Mac Arthur Foundation’:
• 
Recyclen:

Verwerken

en

hergebruiken

als

onderdelen

of

als

grondstof

Een goed voorbeeld hiervan is dat er bij het stralen van onderdelen, voor het
toepassen van een poedercoating, gebruik wordt gemaakt van staalgrid. Staalgrid is
gemaakt van kleine straalkorrels afkomstig van onderdelen die zijn afgeschreven
en niet meer gebruikt kunnen worden.
• Refurbishen/Remanufacturing: Het opknappen van het product op circulaire wijze
Daarnaast maakt Aebi Schmidt gebruik van ‘Refurbishment’ om de machines aan
het einde van de levensduur, door middel van enkele reparaties en het vervangen
van onderdelen, weer gebruiksklaar op te leveren.
• Reuse/Redistribute: Het hergebruiken van machines indien mogelijk (2de hands)
Aebi Schmidt stimuleert om economisch afgeschreven, maar technisch goede
machines, een tweede leven te geven. Hiermee spelen zij in op de circulaire op
lossing reuse. Na een grondige servicebeurt met eventueel noodzakelijke reparaties,
stralen, schilderen, kalibratie en functionele tests zijn de machines geschikt om
te worden doorverkocht en opnieuw te worden ingezet bij een nieuwe klant.
• Maintain/Prolong: Het verlengen van de levensduur van producten door goed onderhoud en reparatie. Aebi Schmidt heeft de vraag voor producten die duurzaamheid
bevorderen opgemerkt. Hier spelen zij dan ook op in door de machines modulair te
ontwerpen. Dat maakt het mogelijk om het beste van twee werelden te combineren:
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gestandaardiseerde componenten gebruiken die makkelijk vervangen en verbetert kunnen worden. Daarnaast worden er continue verbeteringen aan de software
toegepast, waarbij machines altijd softwarematig up to date blijven.
• Share “As a service”: Het leveren van abonnementen voor gladheidsbestrijding.
Deze oplossing zorgt voor een verschuiving. Tot slot heeft Aebi Schmidt een nieuw
businessmodel toegevoegd aan hun huidige bedrijfsvoering genaamd servitization.
Dit zorgt voor een verschuiving van verkoop van producten naar het afnemen van
een abonnement voor de levering van diensten. Door deze machines uit te rusten
met de nieuwste software realiseert Aebi Schmidt het optimale resultaat. Hierdoor
kan hetzelfde resultaat worden behaald met minder middelen.
Naast bovengenoemde circulaire oplossingen hebben klanten van Aebi Schmidt
de mogelijkheid om upgrades uit te voeren op hun machines. Daarbij kunnen zij
kiezen voor het ombouwen van het besturingssysteem en de ombouw van droog- naar
natzout. Het ombouwen van het besturingssysteem houdt in dat machines, die
voorheen met knoppen bestuurd werden, nu met een touchscreen display bestuurd
kunnen worden. Dit is ook een vereiste voor de circulaire oplossing ‘Share As a
Service’. De nieuwste software (AutoLogic en WinterReport) werken namelijk
alleen op een touchscreen display. Wanneer een machine is voorzien van de droogzout
optie, gaat het zout door de machine en wordt deze zonder toevoegingen op het wegdek verspreid. Het nadeel van deze optie is dat aan de hand van wind het strooipatroon
verpest wordt. Daarnaast wordt deze vorm van zout minder snel meegedragen door
andere weggebruikers. De optie “natzout” slaat daarentegen sneller neer op het wegdek en wordt dus ook beter meegenomen door andere weggebruikers. Ook heeft het
door de combinatie met water een hoger strooiresultaat.
Om deze circulaire oplossingen te koppelen aan de klantfocusgroepen middels de
customer journey en hiermee een strategisch voordeel te behalen, is het zaak dat
er een aantal bedrijfsprocessen nog beter geoptimaliseerd worden. De koppelingen
binnen de customer journey zijn voor Aebi Schmidt in het leven geroepen als hand
vatten voor de accountmanagers, in combinatie met het onderscheid in het KOOPmodel.
Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige ERP-oplossing nog niet voorziet in de
behoefte van Aebi Schmidt in de toekomst. De huidige organisatie kent verschillende afdelingen, de frontoffice en de backoffice. Hierbij is de frontoffice verantwoorde
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lijk voor het directe contact met de markt en de backoffice voor de administratie,
productie, customer service, etc. Middels de juiste inzet van ERP kan een organisatie
namelijk verschillende afdelingen vanuit verschillende behoeften integraal aan elkaar
verbinden. Hiermee kan een organisatie ook nog beter voldoen aan de succesfactoren
uit het boek ‘CEX Sells: New Inspiration for Valuable Customer Experiences’ van Beate
van Dongen voldoen. De meest complexe vraag binnen een customer journey is: ‘Op
welke manier is een customer journey flexibel te maken?’ Een van de mogelijkheden
is om het op basis van algoritmes te doen. Deze algoritmes hebben een goed ingerichte
backoffice nodig die de customer journey op de volgende manieren ondersteunen:
• Zorg voor data driven journeys, die op gegevens zijn gebaseerd. Om de klant
gedurende zijn reis continu in de gaten te houden en de juiste producten aan te
kunnen bieden is het belangrijk dat er organisatiebreed alles bekend is over de
klant en dat alle verstuurde offertes en getekende contracten op te vragen zijn voor
de medewerkers binnen Aebi Schmidt.
• Maak actief gebruik van de technologische mogelijkheden. Een bijkomend voordeel van het structureel inboeken van bijvoorbeeld contracten kan zijn dat er
gewerkt kan worden met algoritmes. Wanneer een klant een bepaalde aankoop
doet, is het op deze manier mogelijk dat dit aan de hand van zijn contract auto
matisch een complementair product of dienst naar boven komt in het scherm van
de desbetreffende accountmanager. Een andere mogelijkheid is dat elke klant, na
het ondertekenen van het contract, een automatische mail krijg met de product
en of diensten die passen bij zijn aankoop. Om een praktisch voorbeeld te geven:
wanneer een klant kiest voor een upgrade op het gebied van zijn besturingssysteem,
kan hierbij meteen een abonnement voor AutoLogic ES en/of WinterReport aan
geboden worden.
• Zie de customer journey als een continu proces. Zolang een organisatie klant blijft
bij Aebi Schmidt is het van belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van
het huidige machinepark en het machinepark wat de desbetreffende klant in het
verleden heeft gehad. Op deze manier kunnen er constant passende aanbiedingen
gedaan worden. Ook als de accountmanager van de desbetreffende klant weggaat
en er komt een nieuwe voor in de plaats. Daar kan een volledig geautomatiseerd
backoffice systeem, waar de install base en het contractbeheer deel van uitmaken,
een grote rol in spelen.
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10.6 Stappenplan
Voor de realisatie van de integrale verbinding tussen verschillende afdelingen binnen
de organisatie is aan de hand van de bevindingen het volgende stappenplan opgesteld:
1.	Klaarmaken van huidige backofficesysteem voor de automatiseringsslag. In de
huidige situatie kan er nog beter gebruik worden gemaakt van de functionaliteit
van een ERP-systeem, waarbij het mogelijk is om ‘realtime’ de informatie te volgen en te rapporteren richting het management. Daarnaast is het, met het gebruik
van SAP, mogelijk om het proces van verkooporders door middel van algoritmes
te automatiseren. Hierdoor werken de verschillende afdelingen op deze manier op
dezelfde manier, zodat zij geïntegreerd kunnen worden en kunnen voorzien in de
individuele behoeften van klant.
2. Het zorgdragen voor een breed gedragen organisatieverandering binnen de
huidige cultuur. Met behulp van het achtstappenmodel van John Kotter, is de aanbeveling aan Aebi Schmidt gedaan om ervoor te zorgen dat de huidige organisatie
verandering door de hele organisatie wordt gedragen. Hiermee wordt er draagvlak gecreëerd voor de nieuwe missie en visie van Aebi Schmidt, waarin de klant
centraal wordt gesteld in het productieproces. De klant is het vertrekpunt voor de
servitization strategie.
3. Het opleiden van medewerkers met betrekking tot de nieuwe manier van werk
en. Ten slotte kan door middel van trainingen en workshops, welke aangeboden
worden door SAP het opleidingstraject worden gestart om een nieuwe manier
van werken te realiseren. Aan de hand van deze trainingen wordt er tevens zorg
gedragen voor het feit dat de werkvorm voor alle betrokkenen corresponderend
blijft.
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Hoofdstuk 11. Mitsubishi Elevator
Europe – In balans naar een hoger niveau
Falco de Kruijff en Bas Hetem – studenten minor Circulaire Economie
Mitsubishi Elevator Europe (MEE) heeft duurzaamheid al jaren hoog in haar vaandel
staan en heeft ook al het nodige gerealiseerd op dit vlak. Tegelijk zien ze het als een
continu proces en kwam de vraag: hoe nu verder? Biedt het zeswaardenmodel van
het International Integrated Reporting Council (IIRC) misschien nieuwe aanknopings
punten? Falco en Bas deden het onderzoek en: ja! Onverwachte gezichtspunten en
mogelijkheden kwamen tevoorschijn.
11.1 De organisatie
Mitsubishi Elevator Europe (hierna MEE) is een organisatie die sinds 2000
ge
specialiseerd is in het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en monteren van
kwalitatief zeer goede liften. Het oorspronkelijke bedrijf was voor die tijd al meer
dan 47 jaar een vertrouwde naam in Nederland. In het verleden opereerde de organi
satie als EVLI (Eerste Veenendaalse Lift Industrie), nadien als WDE (Wolter & Dros
EVLI) en sinds 2000 als MEE.
MEE, onderdeel van de Mitsubishi Electric groep, is op haar beurt weer een onderdeel van het Japanse Mitsubishi conglomeraat, sinds jaar en dag een bekend begrip
in de branche. Iedereen kent of herkent het logo van Mitsubishi (afbeelding 11.1). Het
logo van Mitsubishi is opgedeeld in drie diamanten. Deze drie diamanten vertegen
woordigen waar Mitsubishi voor staat, namelijk: kwaliteit, betrouwbaarheid en
service. Dit zie je ook terug in de verschillende branches waarin Mitsubishi actief is.
Het hoofdkantoor van MEE is gevestigd in Veenendaal. Vanuit hier worden voor de
Europese markt nieuwe liften ontwikkeld, geproduceerd, opgeleverd en gemonteerd.
Naast het hoofdkantoor beschikt MEE ook over een engineering- en productieafdeling
welke met elkaar verbonden zijn. MEE beschikt voorts over een eigen testtoren,
welke wordt gebruikt voor het testen van de liften en voor cursussen voor monteurs in
opleiding. Bij MEE in Veenendaal werken 225 werknemers met veel plezier om het
beste resultaat te behalen voor de klant (Mitsubishi Elevator Europe, z.d).
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Afbeelding 11.1. de drie diamanten van Mitsubishi (Mitsubishi, z.d.).

11.2 Een korte toelichting op de propositie van de organisatie
Wat MEE kenmerkt is het adviserende en ontzorgende karakter in combinatie met
haar lange termijnvisie en verantwoordelijkheid voor haar producten en diensten. Bij
MEE worden de klanten centraal gesteld. Vanuit haar expertise en kwaliteitsgarantie
worden dan ook producten en diensten aangeboden die gestoeld zijn op ‘total cost of
ownership’. Geen gezeur en geen verrassingen, maar pure ‘quality in motion’ tegen een
betaalbare prijs.
De aanschaf van een liftinstallatie is een forse investering. Bij MEE is het uitgangspunt dat bij een dergelijke investering in een duurzaam product ook een duurzame
lange termijn relatie hoort. Voor MEE betekent dit betrouwbaar partnerschap, waarbij
de aanschaf van de klant ook de verantwoordelijkheid blijft van MEE. Dit realiseren zij
door vanuit persoonlijke aandacht, transparantie en zorgvuldig onderhoud met goed
opgeleid eigen onderhoudspersoneel, de klant optimaal te ontzorgen.
Bij MEE gaat echte duurzaamheid verder dan energiezuinige technieken, duurzame
innovaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit ziet zij namelijk als vanzelfsprekend in de huidige tijd van leven. Want net zoals de klant als individu haar
verantwoordelijkheid neemt voor een duurzame toekomst, neemt MEE dat als bedrijf
ook. Met betrekking tot de duurzaamheid van onze installaties kan zij dan ook heel
duidelijk zijn: de liftinstallaties gaan minimaal 20 jaar mee, punt.
11.3 Een korte toelichting op het transitievraagstuk en de doelstelling van het onderzoek
MEE is al langere tijd bezig met het thema duurzaamheid. Zo hanteert de organisatie in
haar bedrijfsvoering de ISO 14001 milieunorm. Dit is een internationaal geaccepteerde
standaard waarbij speciale aandacht is voor milieu managementsystemen. Door deze
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ISO-norm zijn er al diverse duurzame stappen in de organisatie gerealiseerd (NEN,
2020).
MEE heeft in 40 jaar tijd haar energieverbruik van de nieuw te bouwen liften al kunnen
reduceren tot ongeveer 70%. Daarnaast wordt al het afval gescheiden en heeft MEE
een overeenkomst getekend met Madaster om de M-Use® liften te voorzien van een
materialenpaspoort. Met dit paspoort is het mogelijk om alle componenten van de lift
te registeren die tijdens de bouw en gedurende de levensduur zijn gebruikt. Hiermee
kan de financiële waarde, de levensduur en kwaliteit van de lift gegarandeerd blijven
(Mitsubishi Elevator Europe, 2017).
In de strategie van MEE wordt expliciet rekening gehouden met doelstellingen
op het gebied van duurzaamheid. Zo scheidt de organisatie al sinds 2000 afval,
stuurt de organisatie op volledige recycling en is in 2017 de overstap gemaakt naar
groene stroom. Hiermee is de jaarlijkse CO2-uitstoot op elektrisch gebied van 156.200
kilogram teruggebracht naar 0 kilogram. Daarnaast is het bedrijf in 2017 overgestapt
naar stenen mokken en houten roerstaafjes om ook op dit onderdeel het milieu te
ontlasten (Mitsubishi Elevator Europe, z.d.). Zo zijn er al diverse initiatieven uitgevoerd
die helpen bij de verduurzaming van MEE. Het investeren in duurzame transitie is een
continu proces, waarbij er vanuit verschillende beleidsterreinen een opgave ligt om
blijvend te verduurzamen. Met dit onderzoek wordt beoogd een bijdrage te leveren aan
de mogelijkheden om bij de meervoudige waardecreatie een verdere verduurzaming
te realiseren. Er wordt specifiek gekeken naar de diverse aanknopingspunten binnen
meervoudige waardecreatie en wat MEE hierin kan verbeteren.
In de publicatie van Van Aken, Riepma en Westerdijk (2019) wordt de toekomstige
economie gekarakteriseerd als “een systeem dat alle waarden bevat die voor alle
betrokkenen in het systeem een hogere waarde en rechtvaardige verdeling van
waarden opleveren.” De economie gaat in essentie om het creëren van waarde waarbij niet alleen de financiële waarde, maar ook het samenspel van waarde-soorten
die de welvaart dragen zoals ecologische, sociale, intellectuele en fysieke waarde
worden meegenomen. Maar wat wordt er dan precies verstaan onder de economie
van de toekomst zoals hiervoor beschreven? Voor welke betrokkenen en onder welke
rechtvaardige verdeling van de verschillende waarden kan deze waardecreatie ge
realiseerd worden? Om tot een gedegen onderzoek te komen wordt gebruik gemaakt
van een Multicapital Scorecard (zes-waarden-model) van het International Integrated
Reporting Council (IIRC).
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Het vertrekpunt bij de definitie van circulaire economie is ‘Integrated Thinking,
Control & Reporting’. Dit betekent dat een organisatie vanuit een duurzame missie,
visie en een integrale bedrijfsstrategie, vanuit alle organisatiedisciplines stuurt
op ‘SMART’ geformuleerde doelstellingen en zich over de behaalde resultaten in
tegraal naar alle stakeholders verantwoordt. De IIRC is een mondiale coalitie van
investeerders, bedrijven, accountants, niet-gouvernementele organisaties, wet- en
regelgevers met een gedeelde visie over het communiceren en het publiceren van het
proces van waardecreatie in een jaarrapportage (IIRC, 2013). Het IIRC streeft ernaar
om het proces van integrated thinking en reporting, dat resulteert in een efficiënte
en productieve waardeverdeling/-allocatie, van een betere bijdrage te voorzien voor
de elementen stabiliteit en continuïteit in de bedrijfsvoering. Hierbij worden zes
dimensies onderscheiden waarop een organisatie zichzelf kan verbeteren op het
gebied van duurzaamheid en meervoudige waardecreatie (afbeelding 11. 2). De zes
dimensies zijn:
1. Financial capital
2. Manufactured capital
3. Intellectual capital
4. Human capital
5. Social & Relationship capital
6. Natural capital

Financial

Financial

Mission and vision
Manufactured

Manufactured

Governance

Risks and
opportunities

Intellectual

Strategy and
resource allocation

Intellectual

Business model

Inputs

Business
activities

Performance

Outputs

Outcomes

Outlook

Human

Human
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Social/relationship

External environment
Natural

Natural

Value creation (presevation, diminution) over time

Afbeelding 11.2. ‘het model van IIRC (IIRC, 2013).
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In afbeedling 11.2 is te zien hoe het model van IIRC werkt. Van Aken (et al. 2019) stellen
dat een organisatie door middel van activiteiten input creëert die omgezet worden in
uitkomsten: output en outcomes. Met de output worden onder andere gerealiseerde
uitkomsten, het gerealiseerde financiële resultaat en CO2-uitstoot bedoeld. De out
comes hebben betrekking op de output. Dit zijn de neveneffecten, in positieve dan
wel negatieve zin, die de output teweegbrengt voor bijvoorbeeld de samenleving of de
organisatie.
De Multicapital Scorecard kan ook worden gezien als een model voor een syste
matische organisatie-analyse, waarbij een organisatie als een systeem op zes
dimensies kan worden geanalyseerd. Zo is het mogelijk om na een ‘0-meting’ aan
de hand van kritische succesfactoren en performance-indicatoren doelstellingen te
formuleren, die vervolgens bij een ‘1 meting’ kunnen worden getoetst op de behaalde
resultaten. In het model wordt dan gekeken naar de aard van de input, throughput en
de gerealiseerde output. Bij een juiste balans tussen de (proces)doelstellingen op deze
zes dimensies, is het tevens mogelijk om de gewenste synergie-effecten te bereiken.
De bereikte synergie kan worden uitgedrukt in de gerealiseerde ‘outcome’ van een
organisatie.
De zes dimensies hebben allen een relatie met elkaar. Wanneer bijvoorbeeld de
materiële waarde van een gebouw afneemt vanwege de afschrijving, neemt ook de
financiële waarde af. Als een gebied ecologisch gezien niet meer interessant is, en
dus in waarde afneemt, neemt ook de financiële waarde af. De huidige economie is op
zoek naar een oplossing om hier iets aan te doen. Er dient anders nagedacht te worden
over dit soort oplossingen. Er dient een ander soort waarde benoemd te worden aan
processen die duurzaam verlopen. Als iets gedurende de levensjaren constant in waarde hetzelfde blijft of zelfs toeneemt door al het periodieke onderhoud wat uitgevoerd
wordt, zullen er weinig tot geen afschrijvingen mee gemoeid zijn. De materiële waarde
blijft hoog, de financiële waarde blijft hoog en de ecologische waarde blijft ook stabiel.
De doelstelling voor dit onderzoek voor MEE is om te inventariseren op welke
wijze MEE haar bedrijfsactiviteiten nog verder kan verduurzamen conform de richtlijnen voor meervoudige waardecreatie van de IIRC. Allereerst wordt stilgestaan bij de
huidige situatie; Wat doet MEE op dit moment aan duurzaamheid en hoe verhoudt
zich dit in de organisatie (IST)? Diverse KSF’s, KPI’s en doelstellingen zijn neergezet
door de verschillende afdelingen. Na de analyse van de huidige situatie wordt gekeken
naar welke KSF’s en KPI’s men dient aan te passen/ toe te voegen om te komen tot een
nog duurzamere organisatie (SOLL).
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Voortkomend uit de doelstelling voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag ge
formuleerd:
Op welke wijze kan Mitsubishi Elevator Europe op basis van meervoudige waarde
creatie als kapstok voor duurzame transitie verduurzamen?
11.4 Een korte toelichting op de methode van onderzoek
Voor dit onderzoek is er gekozen voor een diagnostiek die kwalitatief van aard is. Het
is immers het doel om tijdens het onderzoek duidelijkheid te creëren in de huidige
aanknopingspunten van de Multicapital Scorecard en de aanknopingspunten om
deze in de toekomst te kunnen verbeteren. Door middel van desk- en fieldresearch
is informatie vergaard om de subvragen te beantwoorden waarmee de hoofdvraag
beantwoord is. De informatie die nodig is om het onderzoek gedegen te kunnen onderbouwen, is gevonden in jaarverslagen van grote bouwbedrijven, diverse onderzoeken
en hiernaast is informatie vergaard door middel van interviews en tijdens brainstormsessies met belanghebbenden.
11.5 De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek, al dan niet uitgelegd aan de hand
van de toegepaste (en beproefde) managementmodellen
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat MEE vanuit de verschillende beleidsterreinen over het algemeen goed in control is. Deze beleidsterreinen komen overeen
met de zes dimensies uit het zes-waarden-model van de IIRC. Voor alle dimensies
wordt gewerkt met relevante KSF’s en KPI’s die nu gehanteerd worden binnen het
bedrijf. Bij alle bedrijfsonderdelen wordt gewerkt met kritische succesfactoren (KSF’s), waarop wordt gestuurd en waarbij in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van
key perfomance indicator (KPI’s). Een belangrijk aandachtspunt is wel dat er op dit
moment onvoldoende aandacht wordt besteed aan het delen van de verschillende
KSF’s en KPI’s van bepaalde afdelingen met werknemers van andere afdelingen. De
werknemers weten over het algemeen wel op welke variabelen hun afdeling stuurt,
maar van andere afdelingen is niet duidelijk op welke variabelen zij sturen. Ook zijn de
KSF’s en KPI’s nog niet expliciet vastgelegd maar slechts mondeling toegelicht.
11.6 Het opgestelde advies en de hieruit voortvloeiende (duurzaamheid)aanbevelingen
MEE is over het algemeen goed in control. Bij iedere dimensie staan bruikbare en
relevante KSF’s en KPI’s die nu gehanteerd worden binnen het bedrijf, dus er worden
geen dimensies verwaarloosd. Echter is het wel zo dat de huidige KSF’s en KPI’s niet
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duidelijk gecommuniceerd worden naar de werknemers toe. De werknemers weten
over het algemeen wel op welke variabelen hun afdeling stuurt, maar van andere
afdelingen is niet duidelijk op welke variabelen er gestuurd wordt. Ook zijn de KSF’s
en KPI’s nog niet genoteerd en alleen mondeling besproken. Hieruit zijn de volgende
adviezen opgesteld voor MEE om in de toekomst nog beter in control te zijn:
Ten eerste moet er budget vrijkomen voor duurzame innovatie. Innovatie kan op vele
manieren geïntegreerd worden. Voor MEE is het van belang dat men investeert in
incrementele innovaties. Van een incrementele innovatie is sprake bij een geleidelijke
verbetering aan een product, dienst of proces (Croes, Peters & Van Schenkhof, 2017).
Geleidelijk dienen processen duurzamer te verlopen. In de huidige situatie is er nog
géén budget opgesteld voor duurzame innovatie. Zodra een budget wordt opgenomen
dient het ook gecommuniceerd te worden naar de stakeholders en het personeel. Het
is belangrijk dat in de toekomst voor alle verschillende dimensies in de verschillende
afdelingen kritische succesfactoren worden benoemd, waarin ook expliciet aandacht
wordt besteed aan duurzaamheid en circulariteit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er
KSF’s worden opgesteld die gaan over materiaalgebruik bij de dimensie Manufactured.
Hierin kan gemakkelijk een incrementele innovatie doorgevoerd worden die ervoor
kan zorgen dat een proces duurzamer gaat verlopen. Een mogelijke innovatie kan inhouden om het materiaal dat voor een lift wordt gebruikt slimmer te hergebruiken
zodat er minder materiaal gerecycled dan wel weggegooid wordt. Er kan daarnaast
gedacht worden aan het beter inkopen van de verschillende componenten. Door bijvoorbeeld Just In Time (JIT) in te kopen, wordt de voorraad in het magazijn verkleind,
is per definitie een kleinere plek voor opslag nodig en wordt er op transportkosten
bespaard. Met het nieuwe ERP-systeem is dit wellicht beter te monitoren en sneller
te realiseren.
Daarnaast moeten er halfjaarlijkse managementrapporten opgemaakt worden voor
het personeel en de stakeholders. Door de rapporten op te nemen wordt het voor het
personeel inzichtelijk wat de KSF’s en KPI’s zijn voor de andere afdelingen. Er kan op
deze manier ook duidelijk vormgegeven worden voor welke afdelingen een bepaalde
KSF of KPI nou impact heeft. Zo kan er meer gekeken worden naar de processen dan
naar de afdelingen, om zo beter aan te sluiten bij het concept van meervoudige waardecreatie.
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Als laatste bleek er nog onvoldoende aandacht te worden besteed aan jaarlijkse
functioneringsgesprekken, waardoor er onvoldoende input vanuit het werknemersveld wordt gegenereerd. Momenteel schieten de functioneringsgesprekken er vaak
bij in. In de functioneringsgesprekken met het personeel moet voorts geëvalueerd
worden wat de verbeterpunten zijn voor MEE als organisatie. Zo is MEE beter in staat
om innoverend te denken wat zorgt voor een duurzame relatie met de werknemers.
Overigens moet er niet alleen gekeken worden naar de werknemerstevredenheid
maar ook naar de klanttevredenheid. In de huidige situatie wordt reeds gekeken naar
de hoeveelheid klachten die per jaar binnenkomen. Er moet alleen nog een vervolgstap gemaakt worden, namelijk: het totaal aantal in één keer afgeronde klachten als
percentage van het totaal afgeronde aantal klachten. Als de klachten van de klanten in één keer afgerond worden, zegt dit veel over de klanttevredenheid. Wanneer de
klanttevredenheid hoog is, scoren organisaties gemiddeld 50% meer omzet. Daarnaast
realiseren organisaties met een hogere klanttevredenheid ook een hogere winst voor
aftrek van belastingen en afschrijvingen (Facto, 2018).
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Hoofdstuk 12. Maikenshof –
Een vergaderlocatie met toekomst
Melle van Aar, Wouter Hermsen en Freek Witjes – studenten minor Circulaire Economie
Maikenshof is eigenaar van negen luxe groepsaccommodaties in het bosrijke en
heuvelachtige Berg en Dal. Er worden vooral zakelijke evenementen georganiseerd.
Maikenshof is zich bewust van het nut van verduurzamen, en heeft de vraag: hoe kan
ik mij het best op de toekomst voorbereiden? Het zes waardenmodel blijkt een goede
leidraad bij de interne en externe analyse en ook blijkt dat er duurzame winst te
behalen valt in de samenwerking met leveranciers. Genoeg opties, maar niet allemaal
tegelijk uit te voeren. Wat dan te kiezen? Ook hier helpt het zes waardenmodel!
12.1 Inleiding
De laatste jaren zijn de Nederlandse overheid en samenleving zich bewuster gaan
bezighouden met duurzaamheid, dat ontgaat ondernemer Berno Hermsen niet.
Hij is de eigenaar van Maikenshof recreatie, een organisatie die sinds 1988 luxe groep
accommodaties in de omgeving van Nijmegen verhuurt. Het bedrijf is de afgelopen
jaren gegroeid en op dit moment worden er 9 groepsaccommodaties verhuurd. Een
belangrijk onderdeel van het bedrijfsmodel van Maikenshof Recreatie zijn de zakelijke
evenementen die er worden georganiseerd. Gasten verblijven en vergaderen in de
accommodaties en de facilitaire voorzieningen worden door Maikenshof beschikbaar
gesteld. Daarbij kunnen de gasten genieten van de groene omgeving en recreatie
mogelijkheden. De accommodaties zijn namelijk gelegen in de heuvel- en bosrijke
omgeving van Berg en Dal.
Als ondernemer ziet Berno de laatste jaren de begrippen duurzaamheid en circulari
teit vaker terugkomen in het nieuws. Als ondernemer ziet hij de waarde en nut in
van het verduurzamen, zo plaatste hij al uit eigen initiatief zonnepanelen. Zoals veel
kleinere ondernemers zat Berno wel met een brandende vraag: hoe kan ik met mijn
bedrijf op de veranderende eisen voorbereid zijn? En: wat kan ik doen om al duur
zamer te worden? Dat zijn de vragen die aan drie studenten van de minor Circulaire
Economie gesteld zijn.
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12.2 Onderzoeksmethode
Het onderzoek is ingekaderd tot één accommodatie door de hoofdvraag: hoe verlopen
de processen van accommodatie “Eversbosch” op dit moment en hoe kunnen deze
duurzamer worden ingericht met inachtneming van meervoudige waarde voor alle
betrokkenen? Het onderzoek bestaat uit drie fasen. Fase een bestaat uit het verzamel
en van informatie over de huidige processen en werkwijzen. Fase twee bestaat uit een
analyse daarvan op basis van meervoudige waarde en duurzaamheid. Fase drie bestaat
uit het zoeken en aanbevelen van mogelijk alternatieven voor de bedrijfsprocessen die
duurzamer kunnen worden ingericht. De gegevens worden voornamelijk door middel
van intern en extern deskresearch vergaard. Methoden zijn: een interne partner en
procesanalyse, een concurrentieanalyse, een analyse van de omgeving en de daarin gevonden mogelijke samenwerkingspartners in de keten. Om daarvoor een indruk
van de branche en veranderende eisen te krijgen, wordt gestart met een analyse van
de wet- en regelgeving en een macro-omgeving trendanalyse.
12.3 Externe omgeving Maikenshof
Inleidend voor het onderzoek is een gedegen beeld van de trends en ontwikkeling
en binnen de branche. Daarbij is ook de aanname van de ondernemer getoetst: dat
er de aankomende jaren verschillende wetten zullen worden aangenomen die betrekking hebben op de zakelijke evenementenbranche, is zeer waarschijnlijk. In 2015
heeft de EU het parijs-akkoord of klimaatakkoord ondertekend. Dit akkoord heeft het
doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius.
De EU-lidstaten hebben daarom zichzelf ten doel gesteld om in 2030 minimaal 40%
minder CO2 uit te stoten. Nederland heeft daarom zelfs de klimaatwet doorgevoerd
met als doelstelling dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verlaagd moet zijn. Als gevolg
hiervan zullen er verschillende maatregelen door de overheid worden genomen om
de doelstellingen te behalen. Niet uitgesloten is dat dit leidt tot strengere wetgeving.
Hiernaast zal stimulering van duurzaam ondernemerschap plaatsvinden middels
subsidies. Een voorbeeld hiervan is de DEI+ subsidie. De DEI+ subsidie stimuleert het
hergebruik en recyclen van grondstoffen. Een andere belangrijke ontwikkeling die
gevonden is, is dat de bevolking over het algemeen bewuster consumeert en duur
zamer leeft (zie bijvoorbeeld cijfers over toename in vegatarisch/veganistisch eten).
Ook bij het organiseren van evenementen worden vaker ‘groenere’ accommodatie
gekozen.
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12.4 Interne analyse
Een belangrijk onderdeel van verbeteren van de processen met oog op meervoudige waarde, is onderzoeken waar de bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden.
Maikenshof heeft geen eigen restaurant en maakt daarom gebruik van cateraars,
om die reden richt dit onderzoek zich vooral op de bestaande samenwerkingen. Zo
wordt de samenwerking voor catering, drankjes (koffie) en snacks, afvalverwerking
en kantoorartikelen onderzocht. De belangrijkste conclusie is dat een aantal van de
huidige partners met oog op duurzaamheid beter kunnen worden ingezet. Zo biedt
de afvalverwerker een programma aan waarin efficiënt en met minder uitstoot
afval wordt opgehaald en kijkt de afvalverwerker samen met de ondernemer naar
de mogelijkheden op het gebied van verduurzamen. Ook de koffieleverancier biedt
Rainforest Alliance gecertificeerde bonen en energiezuinige machines. De leverancier
van kantoorartikelen beschikt over een groot assortiment met langer bruikbare of
duurzamer ontwikkelde artikelen en biedt daarover gratis advies aan. Concluderend
kan in samenwerking met diverse partners in de keten meervoudige waarde worden
behaald. Eerlijk en veilig voor het begin van de koffie waardeketen, efficiënter voor
Maikenshof en langer bruikbaar materiaal voor de gasten.
12.5 Externe analyse samenwerkingspartners in de omgeving
In de regio zijn een aantal vooruitstrevende organisaties te vinden, oordelend op basis
van gebruik biologische-, lokale- en circulaire producten en/of bijvoorbeeld gebruik
van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo worden circulaire koekjes van
gered brood (‘Van Eigen Deeg’), sociaal vruchtensap in recyclebare flessen uit de Ooijpolder (MooijSap) en drie alternatieve cateraars aanbevolen.
12.6 Hoe onderscheidt Maikenshof zich écht
Concurenten zitten ook niet stil. In de directe omgeving zijn concurrenten veel bezig
om in de gehele keten energieverbruik en uitstoot te beperken, voedsel- en materiaalverspilling tegen te gaan en nieuwe methoden van werken te ontdekken. Een kleine
greep uit duurzaamheidsalternatieven:
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• MVO-principes nastreven
• Duurzaam inkoopbeleid (keurmerken prevaleren, biologisch, lokaal en vegetarisch/
veganistisch)
• Groene energieopwekking
• Afvalscheiding
• Beperken verpakkingsmateriaal
• Stimulering van biodiversiteit middels nestkasten en bijenhotels
Ook is er een certificaat voor een duurzame locatie te behalen; het Green Key
certificaat. Dit certificaat is als het ware een kwaliteitsbeheersysteem en benchmark
voor duurzaam ondernemen als (onder andere) vergaderlocatie.
12.7 Korte- en lange termijnaanbevelingen
In totaal worden er 12 concrete alternatieven aanbevolen, maar als ondernemer kan
de opdrachtgever niet zomaar alle alternatieven doorvoeren. Hoe kies je nu wat je
concreet op korte en lange termijn gaat doen? Daarin kun je als onderzoeksgroep geen
keuzes maken, maar wat je wel kunt doen is op een simpele manier de toegevoegde
meervoudige waarde van de aanbevelingen visueel maken, met als uitgangspunt
vier van de ‘six capitals’. Op deze manier zijn de duurzame alternatieven inzichtelijk
gemaakt en kosten en toegevoegde waarde voor Maikenshof en haar omgeving in
beeld gebracht.
Daarmee kan de ondernemer op praktische wijze zelf kiezen welke waarde hij belangrijk vindt om te verbeteren op de korte en lange termijn, om zo de stap te zetten naar
een duurzaam businessmodel.
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Hoofdstuk 13. Koninklijke Landmacht –
De verwerking van afvalwater in
missiegebieden
Jeroen Dries en Niels van Heur – studenten minor Circulaire Economie
Militairen op missie zijn in principe zelfverzorgend als het gaat om hun watergebruik.
Water is immers niet op alle plekken beschikbaar volgens de standaarden die wij
kennen. Het kenniscentrum Logistiek van de Landmacht wil graag verduurzamingsslagen maken in de ‘waterketen’ in missiegebieden. Jeroen en Niels nemen het zes
waardenmodel als uitgangspunt voor hun analyse. Ze ontdekken mogelijkheden,
wijzen onder andere op het belang van kennismanagement en hebben tenslotte aanbevelingen hoe één en ander geïmplementeerd zou kunnen worden.
13.1 Inleiding
Het was nog schemerig toen we vertrokken, de zonsopkomst was prachtig maar
de temperatuur schiet omhoog. Alle vrije ruimte in de auto is ingenomen door drink
water, volgens de voorspelling wordt het ongeveer 50 graden dus drinken is van
levensbelang. Vandaag staat een patrouille gepland, we bezoeken het lokale dorpshoofd en een aantal projecten in uitvoering. Het is mooi om te zien hoe samen met de
lokale middenstand een brug wordt gebouwd en een waterput geslagen voor schoon
drinkwater en irrigatie. Volgens de planning zijn we de hele dag onderweg maar
vanavond kunnen we na de mooie indrukken van de dag weer lekker douchen en eten
op onze basis, midden in deze uitgestrekte wildernis.
Deze fictieve beschrijving kan zomaar een overpeinzing zijn van een militair op
missie. In missiegebieden is vaak een gebrekkige infrastructuur en een tekort aan
lokale voorzieningen. De eenheden van de Landmacht zijn daarom zelfvoorzienend
in hun primaire behoefte. Dit maakt dat de waterketen bij inzet daarom een essentieel
systeem is.
Binnen Defensie zijn duurzaamheidsdoelstellingen verwoord in de ‘Defensie energie
en omgevingsstrategie 2019-2022’ (Bijleveld-Schouten & Visser, 2019). Bij het kenniscentrum Logistiek zijn diverse onderzoeken en experimenten voor een duurzame
waterketen uitgevoerd, ondanks dit is er nog geen geïntegreerd ontwerp. Om het
Kenniscentrum Logistiek in staat te stellen te reageren op de duurzaamheids
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doelstellingen, is de waterketen onderzocht op mogelijkheden voor een duurzame en
circulaire transitie. Hiervoor zijn de centrale vraag en onderzoeksvragen beantwoord:
“Op welke wijze kan de waterketen in missiegebieden verduurzaamd worden om te
voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Defensie?”
1.	
Hoe is de huidige generieke waterketen in missiegebieden volgens de systeem
benadering samengesteld?
2. Op welke manier kan de waterketen duurzamer worden ingericht?
3. Hoe kunnen de al uitgevoerde experimenten, onderzoeken en incrementele ver
beteringen bijdragen aan de toekomstige verduurzaming van de waterketen?

Bron

Zuivering

Opslag

Gebruik

Afvalwater

Lozing

Afbeelding 13.1. Houtskoolschets waterketen.

In dit artikel zijn de uitkomsten van het onderzoek naar een duurzame waterketen
opgenomen. Op basis van afbeelding 13.1, de gebruikte literatuur en interviews is een
eenvoudige systeemvoorstelling van de generieke waterketen opgesteld. Vervolgens
zijn hieruit variabelen afgeleid die de waterketen beïnvloeden. Deze variabelen zijn
verkend op mogelijkheden voor verduurzaming. De synergie tussen beide onderdelen
is vervolgens inzichtelijk gemaakt in de Multicapital scorecard.
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13.2 Eenvoudige systeemvoorstelling
De waterketen bij inzet van Defensie valt onder de Logistieke Diensten, dit is het
best te omschrijven als het bij langdurige inzet zowel fysiek als psychisch inzetbaar
houden van militairen (Opleidings en Trainingscentrum Logistiek, 2005). Logistieke
Diensten kennen drie voorzieningsniveaus. Het Minimale niveau voorziet in de basisbehoefte en draagt de militair bij zich. Het beperkte niveau bestaat uit een aanvulling
die tijdelijk wordt toegevoegd, dit zijn onder ander een mobiele keuken en douche.
Het uitgebreide niveau bevat alle faciliteiten en is vooral statisch. Bij deze statische
inzet ontstaat er een samenloop van verantwoordelijkheden met de Genie. Deze is als
constructeur van de Landmacht verantwoordelijk voor de infrastructurele inrichting
van basissen bij inzet.
Om de functionaliteiten uit de waterketen inzichtelijk te krijgen zijn de twee meest
relevante documenten gebruikt, het handboek Logistieke Diensten (Opleidings en
Trainingscentrum Logistiek, 2005) en van het kenniscentrum Genie de Beleidsstudie
Waterketen 2020 (Brand, 2019). Door de functionaliteiten uit beide documenten te vergelijken zijn de overeenkomsten en verschillen vastgesteld. Op basis van de afgeleide
functionaliteiten is een eenvoudige systeemvoorstelling (afbeelding 13.2) opgesteld
voor de mobiele inzet op het beperkte niveau.

Geneeskundig systeem
Decentrale
opslag

Voedselbereiding

Ruw water
winning
Centrale
opslag
Zuivering

Waterlozing

Afvalwater
verwerking

Decentrale
opslag
vuilwater

Mobiele Diensten Module

Waterwinning
Bron

Geneeskundig
systeem

Vuil water
centrale
opslag

Consumptie
Decentrale
opslag
Toilet

Decentrale
opslag
vuilwater

Douche

Overige
Wasgoed
Decentrale
opslag
Materieel
onderhoud

Decentrale
opslag
vuilwater

Afbeelding 13.2. eenvoudige systeemvoorstelling (In ‘t Veld & Slatius, 2015).
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In de keten zijn vier ‘stromen’ onderkend: 1) Waterwinning, 2) Geneeskundig systeem,
3) Mobiele Diensten Module en 4) Overige. Daarnaast is er gestippeld een centrale
opslag van water en afvalwater opgenomen, dit komt alleen voor als waterzuivering
op locatie niet mogelijk is.
13.3 Variabelen
Met gebruik van het Six Capitals model voor meervoudige waardecreatie (International
Integrated Reporting Council, 2020), zijn uit de systeemvoorstelling componenten
en variabelen voor verduurzaming afgeleid. Hiervoor zijn de input, transformatie en
outputzijde van het systeem beschouwd op basis van het Financial, Manufactured,
Intellectual, Human, Social and relationship en Natural Capital. Het Six Capitals
model is bij uitstek geschikt om bedrijfsprocessen in een breed perspectief te analy
seren en te zoeken naar synergetische verbeteringen tussen de capitals. In tabel 13.1 is
een overzicht van de capitals en variabelen opgenomen.

Capital

Beschrijving

Variabelen

Financial

Het beschikbaar kapitaal voor investering

•	Water-

of bedrijfsvoering. Binnen Defensie kent het
financiële aspect een andere invulling, dit

kwaliteit
•	Kwantiteit

capital is daarom niet uitgewerkt in euro’s.

water

In de analyse zijn hoeveelheden bekeken,

• Energie

waarbij ervan uitgegaan is dat grotere

• Transport

hoeveelheden meer kosten meebrengen.
Manufactured

Het kapitaal wat gerelateerd is aan objecten
en infrastructuur. Door het ontbreken van
onroerende zaken bij militaire missie is
uitgegaan van het materieel en de infra-

•	Materieel
en middelen
•	Infrastructuur

structuur wat in gebruik is.
Intellectual

Het ontastbare kapitaal van een organisatie.

• Kennis

Dit bestaat uit het intellectuele eigendom en
het kennis eigendom van een organisatie.
In deze analyse is alleen ingegaan op de
kennis binnen de waterketen.
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Human

De competenties, capaciteiten, ervaring

• Personeel

en motivatie van personeel.
Social and
relational

Het geheel van sociale structuren en relaties
binnen de organisatie en met partners.

•	Lokale
gemeenschap

Hiervoor is een variabele onderkend
Natural

Alle hernieuwbare en niet hernieuwbare

•	Duurzaam

middelen en processen binnen de

Denkkader

organisatie die bijdragen aan de

Defensie

waardecreatie.
Tabel 13.1. overzicht Capitals en variabelen.

13.4 Mogelijkheden voor verduurzaming
De tien onderkende variabelen zijn daarna onderzocht met het 9R model. Met behulp
van dit model zijn aanknopingspunten voor verduurzaming en meervoudige waardecreatie vastgesteld in de drie fasen van het 9R model:
• Ontwerpfase: Rethink, Redesign, Reduce;
• Gebruiksfase: Reuse, Repair, Remanufacture;
• Hergebruikfase: Repurpose, Recover, Recycle.
Ontwerpfase
Door gedurende deze fase duurzame uitgangspunten te hanteren kan de meeste winst
worden bereikt, de stappen zijn van invloed op alle volgende stappen. Duurzaamheid
krijgt steeds meer aandacht, ondanks dit beschikt nog lang niet iedereen over een
duurzaam denkkader. Door in opleidingen en trainingen aandacht te besteden aan
duurzaamheid kan hier verandering in komen.
De besturing en organisatie van de waterketen beslaat momenteel meerdere afdeling
en en niveaus. Door de organisatie van de keten samen te brengen kan deze integraal
bestuurd worden. Personeel met specifieke kennis kan in de keten groeien, wat
leidt tot langdurige ervaring. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te besparen op de
hoeveelheid en de kwaliteit van het water, de echte duurzaamheid hiervan komt
door de meervoudige waarde die dit oplevert. Door machines zo te ontwerpen dat ze
makkelijk te repareren zijn, kunnen onderdelen makkelijk vervangen worden. Bij
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voorkeur zijn deze duurzaam te recyclen of misschien zelfs bruikbaar voor andere
doeleinden.
Gebruiksfase
De gebruiksfase kenmerkt zich door het uitvoeren van en werken met de procedures
en systemen die zijn ontworpen. In deze fase heeft Reuse een grote invloed, door de
mogelijkheid componenten te vervangen, hoeven geen complete installaties of infrastructuur vervoerd te worden. Indien het kan zijn componenten lokaal aan te kopen,
dit heeft een positieve invloed op de lokale economie.
Gedurende of na een missie is het noodzakelijk om de gebruikte middelen te onderhouden. Door te zorgen dat de installaties gereviseerd kunnen worden, zijn deze in
“nieuwstaat” terug te brengen. Het is ook een optie dit onderhoud in co-creatie met de
fabrikant af te stemmen. Aan het einde van de levensduur kan de lokale gemeenschap
wellicht de installatie nog gebruiken. In de crisisgebieden waar Defensie opereert is
schoon water vaak schaars.
Hergebruikfase
In de hergebruikfase wordt gekeken hoe de grondstoffen en materialen aan het einde
van hun levensduur opnieuw van meerwaarde kunnen zijn. Wanneer grondstoffen
hergebruikt kunnen worden, kan er een extra cyclus plaatsvinden in de levensduur.
Door te kijken waar deze energie, of warmte, teruggewonnen kan worden is voordeel
te behalen. Daarnaast zijn er alternatieve mogelijkheden om energie te betrekken,
bijvoorbeeld warmte van aggregaten en airco’s.
Op dit moment blijft aan het einde van het proces altijd afvalwater en residu over.
Voor deze restanten kan gekeken worden naar opties waarbij de lokale gemeenschap
dit gebruikt. Bijvoorbeeld gewassen laten groeien op basis van restwater en meststof
uit organisch residu. Wanneer installaties en infrastructuur niet gerepareerd of her
gebruikt kunnen worden is er nog de optie recyclen. Daarbij is het belangrijk om dit zo
duurzaam mogelijk te doen.
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13.5 Multicapital Scorecard
Op basis van de interviews zijn de variabelen en afgeleide aanknopingspunten ge
analyseerd en is in afbeelding 13.3 een overzicht van onderlinge relaties opgesteld.
Hierin zijn de resultaten van het 9R model weer gerelateerd aan de six capitals. Waardoor de relatie tussen de aandrijvers en de knooppunten van de capitals en variabelen
naar voren komt.
FINANCIAL CAPITAL
Waterkwaliteit

Kwantiteit water

Transportkosten

Energie

MANUFACTURED CAPITAL
Materieel & middelen

Infastructuur

INTELLECTUAL CAPITAL

Kennis

HUMAN CAPITAL
Personeel
SOCIAL CAPITAL
Lokale gemeenschap
NATURAL CAPITAL
Duurzaam denkkader

Afbeelding 13.3. Synergie Capitals/Variabelen.

Het duurzaam denkkader en de opgedane kennis worden door het personeel gebruikt
om het Financial en Manufuctured capital te beïnvloeden. Door het toepassen van
Rethink, Redesign en Reduce ontstaan nieuwe inzichten. Dit op zich beïnvloedt en
versterkt weer de kennis en het duurzaam denkkader.
Het Financial en Manufactured capital beïnvloeden elkaar in alle opzichten. Door het
toepassen van Reuse, Repurpose, Recover en Recycle kunnen de input-, transformatieen outputzijde van alle functionaliteiten verbeterd worden wat leidt tot synergie
tussen de processen.
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De processen in de functionaliteiten worden duurzamer, waardoor het gebruik van
Natural Capitals verminderd. Daarnaast kunnen door Recycle en Repurpose de reststromen geschikt gemaakt worden voor de lokale gemeenschap. In een later stadium
kan door het aangaan van partnerschap met MKB-bedrijven in co-creatie gewerkt
worden aan verdere verbetering.
Als laatste is in figuur 4 een Multicapital scorecard opgesteld, deze is afgeleid van
de Balanced Scorecard (Ahaus, 2014). Wanneer concrete gegevens zoals tijd, geld en
energie worden ingevoerd maakt dit framework de duurzaamheid van de waterketen
inzichtelijk.
Bijvoorbeeld door de opgevoerde bulkvoorraad drinkwater te voorzien van een
uitgifte systeem, kan dit gebruikt worden om water voor consumptie te betrekken.
Met behulp van duurzame veldflessen wordt daarmee de hoeveelheid aan verpakt
drinkwater verlaagd. Dit versnelt het proces, vermindert het gebruik van polyethyleen
flessen en verlaagd de transportkosten. Daarnaast is er ook minder infrastructuur
en materieel nodig zoals; opslagruimte, verpakkingsmateriaal en pallets. Door
gegevens van deze verandering in de scorecard op te nemen, kunnen resultaten
van experiment
en gerelateerd worden aan de duurzaamheidsvariabelen. Het is
mogelijk de Multicapital scorecard (afbeelding 13.4) toe te passen op meerdere
logistiek diensten, door deze integratie kan synergie ontstaan tussen alle diensten.

MULTICAPITAL SCORECARD

Recycle
Recover
Repurpose
Reuse
Remanufacture
Repair
Reduce
Redesign
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Afbeelding 13.4. Multicapital scorecard.
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13.6 Conclusies en Aanbevelingen
Door het combineren van een duurzaam denkkader en het toepassen van Redesign
en Reuse in de keten veel winst is te behalen. Dit uit zich vooral op de variabelen: 1)
energie; 2) transport; 3) materieel en middelen en 4) infrastructuur. Daarnaast blijkt dat
afstemming tussen beide Kenniscentra en de eenheden noodzakelijk is om de hele
keten te optimaliseren. Verder onderzoek is noodzakelijk om de Multicapital scorecard te voorzien van concrete indicatoren en doelstellingen.
Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen:
•	In co-creatie tussen het Kenniscentrum Logistiek en Genie de waterketen integraal
besturen;
•	Door centraal kennismanagement de kennis en informatie uit de waterketen borgen;
• Stimuleren van een Duurzaam Denkkader Defensie;
• In gebruik nemen van de Multicapital scorecard;
• Uitvoeren van verder onderzoek om de ontbrekende informatie in te vullen.
13.7 Mogelijkheden voor implementatie
In co-creatie tussen het Kenniscentrum Logistiek en Genie de waterketen integraal
besturen.
Door een leading kennisautoriteit aan te wijzen kan de verdeeldheid in verantwoordelijk
heid verminderd worden. Daarnaast is het belangrijk dat er systematisch overleg plaatsvindt tussen de kenniscentra, de eenheden en de overige stakeholders in de waterketen.
Stimuleren Duurzaam Denkkader Defensie
Om personeel bewust te maken van duurzaamheid kan dit opgenomen worden in de
initiële- en loopbaanopleidingen. Met het ‘train de trainer’ principe worden slechts
enkele instructeurs opgeleid, die vervolgens de rest instrueren.

Ontwerp
3mnd

•
•
•
•
•

Leading kennisautoriteit
Aanwijzen projectkader
Projectteam samenstellen
Projectplan opstellen
Aanvragen budget

Voorbereiding
2mnd

• Aanmaken opleidingscapaciteit
• Aanpassen Learning Support
Package
• Opstarten systematisch overleg
• Opvragen TNO-rapport
• Hackaton voorbereiden

Realisatie
5mnd

• Invoeren lesson learned
systeem
• Duurzaamheid in opleidingen
• Organiseren Hackaton
• Aanvullend onderzoek

Nazorg
2mnd

• Opleiding evalueren en
verbeteren
• Onderzoek toepassen op
meerdere diensten
• Validatie onderzoek in
FLSB 2.0

Afbeelding 13.5. fasering.
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Door centraal kennismanagement de kennis en informatie uit de waterketen borgen
Bij veel initiatieven ontbreekt de vastlegging, de opgedane kennis en ervaring gaat
hierdoor verloren. De aangewezen kennisautoriteit kan een Lessons Learned systeem
laten invoeren.
In gebruik nemen van de Multicapital scorecard
De Multicapital scorecard in zijn huidige vorm is te gebruiken om richting te geven
aan komende onderzoeken, experimenten en verbeteringen. FLSB 2.0 en de uitgestelde Hackathon waterketen kunnen hiervoor als proeftuin dienen.
Uitvoeren van verder onderzoek om de ontbrekende informatie in te vullen
Het onderzoek is beperkt door het ontbreken van informatie en uitkomsten van de
experimenten. De onderzoeksresultaten van FLSB 1.0 zijn opvraagbaar bij TNO. Verder
onderzoek is noodzakelijk om de variabelen van de Multicapital scorecard te voorzien
van concrete indicatoren en doelstellingen.
Bronnen

	Ahaus, C. (2014). Balanced Scorecard & INK-managementmodel (4e ed.).
(F. Diepman, Red.) Deventer: Vakmedianet.

	Bijleveld-Schouten, A., & Visser, B. (2019). Kamerbrief over Defensie energie en
omgeving strategie 2019-2022. Den Haag: Ministerie van Defensie.
	Brand, T. (2019). Beleidsstudie Waterketen 2020 (v0.4 ed.). Vught: Kenniscentrum
Genie.

	In ‘t Veld, M., & Slatius, B. (2015). Analyse van bedrijfsprocessen (11e ed.).
Groningen: Noordhoff Uitgevers.

	International Integrated Reporting Council. (2020, 04 25). The International
Integrated Reporting Council (IIRC). Opgehaald van Get to grips with the six
capitals:
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Hoofdstuk 14. Blue Engineering –
Een tweede kans voor kunststoffen
Virgil Chia en Luuk Boersma – studenten minor Circulaire Economie
Het Venlose Blue Engineering innoveert, ontwikkelt en zoekt naar duurzame
oplossingen waarbij het gebruik maakt van de ‘Blue economy’ (gebaseerd op principes
van de natuurkunde en de natuur). Blue Engineering heeft vastgesteld dat in de kunststoffenbranche weinig openheid is over het hergebruik van kunststoffen. Zelf wil het
kunststoffen meer circulair gaan toepassen. De vraag is: wat zijn de mogelijkheden?
En hoe kunnen we die het best realiseren? Biedt ketensamenwerking misschien
voordelen?
14.1 Aanleiding
De directe aanleiding voor het onderzoek is een vraagstuk vanuit Blue Engineering.
Blue Engineering is een engineering bedrijf gevestigd in Venlo dat gespecialiseerd is
in ontwikkelingen binnen de “blue economy”. De blue economy is een ecosysteem dat
zich door de natuurkunde en de natuur laat leiden. Dit gebeurt vanaf grondstoffenselectie tot ontwikkeling van product en productieprocessen. Blue Engineering heeft
een focus op toekomstbestendige/ duurzame projecten.
Het doel van de blue economy is om de milieu impact van het menselijk handelen te
verlagen. Om dit doel te halen worden onder andere duurzame materialen gebruikt
en worden die materialen hergebruikt of gerecycled aan het eind van de levensloop.
Blue Engineering houdt zich ook bezig met de circulaire economie. In het kort is de
circulaire economie een economisch systeem waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. De vraag hier is welke grondstoffen het beste
binnen de circulaire economie gebruikt kunnen worden. Hierin wordt niet alleen naar
financiële kosten gekeken, maar ook naar milieukosten.
Zo heeft Blue Engineering bijvoorbeeld de “Wolky tolky” gemaakt. De Wolky tolky is
een lokaal weerstation wat ingezet kan worden voor de bewerking van het land. Het
systeem werkt op een zonnepaneel dus er is geen externe energiebron nodig. Ook
investeren ze in duurzame startups als Flora Fluids. Flora Fluids maakt 100% op plant
en gebaseerde alternatieven voor bestaande producten zoals boter. Daarnaast zijn ze
ook mede-initiatiefnemer van Innoveins, een project waar organisaties samen komen
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binnen zogenoemde clusters om sneller en beter te innoveren op het gebied van plant
en techniek.
14.2 Probleemstelling & doelstelling
In een vooronderzoek van Blue Engineering bleek dat er weinig openheid is op
het gebied van kunststoffen hergebruiken. Verwerkingsbedrijven geven hier niet of
nauwelijks informatie over vrij. Hierdoor is het opstellen van een levenscyclusanalyse
(LCA) voor een groot deel gebaseerd op aannames. Blue Engineering wil hier meer
informatie over hebben zodat er beter besloten kan worden welke materialen zij het
best kunnen gebruiken met oog op het milieu.
De meest gebruikte materialen bij Blue Engineering zijn Metalen (staal, RVS en
aluminium), kunststoffen (spuitgiet of extrusie kunststoffen zoals PP, ABS etc.) en
elektronica (per definitie composieten). Het doel van dit onderzoek is om van één
van de materialen uit te zoeken of het inzetbaar is binnen de circulaire economie. Dit
materiaal wordt opgesplitst in één aantal verschillende sub stromen, vervolgens
wordt per sub-stroom onderzocht of het past binnen een circulair systeem.
14.3 Onderzoeksvragen
Vanuit de probleemstelling is er één hoofdvraag opgesteld, door de hoofdvraag te
beantwoorden wordt er advies (en implementatieplan) opgesteld. De deelvragen worden geformuleerd door de hoofdvraag af te bakenen om zo gerichter onderzoek te
doen, de deelvragen wordt aan de hand het TEA-model opgesteld. De hoofdvraag luidt
als volgt;
“Hoe kan Blue Engineering kunststoffen toepassen in hun producten zo dat ze een
hogere mate van circulariteit bereiken waardoor ze minder grondstoffen aan de aarde
onttrekken.”
14.4 Onderzoek en resultaten
Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Want het is goedkoop, makkelijk te verweken, licht en voor iedere wens kan een speciaal kunststof
worden ontworpen. Het wordt overal voor toegepast. Een groot nadeel is dat kunst
stoffen vaak niet duurzaam zijn. Van de ontelbare soorten worden er enkele gerecycled.
Blue Engineering wil weten welke kunststoffen zij het best kunnen gebruiken, niet
alleen vanwege de prijs, maar ook als het gaat om duurzaamheid. De hoofdvraag
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van dit onderzoek luidt: “Hoe kan Blue Engineering kunststoffen toepassen in hun
producten zo dat ze een hogere mate van circulariteit bereiken waardoor ze minder
grondstoffen aan de aarde onttrekken.” Deze vraag is beantwoord aan de hand van het
10R-en model. Dit model legt de focus op een circulair gebruik van grondstoffen in 3
categorieën.

Circular
economy

Strategies

Increasing circularity

Smarter
product
use and
manufacture

Extend
lifespan of
product and
its parts

Useful
application
of materials

Linear
economy

R0 Refuse

Make product redundant by abondoning its function or by
offering the same function with a radically different product

R1 Rethinke

Make product use more intensive (e.g. by sharing product)

R2 Reduce

Increase efﬁciency in product manufacture or use by
consuming fewer natural resources and materials

R3 Reuse

Reuse by another consumer of discarded product which is
still in good condition and fulﬁls its original function

R4 Repair

Repair and maintenance of defective product so it can be
used with its original function

R5 Refurbish

Restore an old product and bring it up to date

R6 Remanufacture

Use parts of discarded product in a new product with the
same function

R7 Repurpose

Use discarded product or its parts in a new product with a
different function

R8 Recycle

Process materials to obtain the same (high grade) or lower
(low grade) quality

R9 Recover

Incineration of material with energy recovery

Afbeelding 14.1. het 10R model (Kirchherr, 2017).

De eerste categorie is “duurzaam gebruik maken van grondstoffen”. Hier wordt
gekeken welke grondstoffen het best toegepast kunnen worden. In dit onderzoek
is gekeken naar welke kunststoffen die door Blue Engineering worden toegepast
gerecycled worden. De kunststoffen die ze toepassen zijn: PLA, PET en PETg, POM,
Teflon, ABS, PC, PA6 en PA12, Igludur van Igus. Uit dit rijtje worden alleen PET en PLA
gerecycled.
Ook is onderzocht of er duurzamere alternatieven zijn voor de niet recyclebare
materialen. In veel gevallen blijkt dat er geen duurzaam alternatief is, echter is het
in sommige gevallen wel zo. In plaats van het lastig te verwerken PLA kan vaak ABS
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worden toegepast. Daarnaast zou PETg in sommige gevallen door ABS vervangen
kunnen worden, al zijn de eigenschappen dusdanig verschillend dat het lang niet
altijd mogelijk is. Tevens zijn er een paar kunststoffen die vervangen kunnen word
en door een recyclebaar metaal, al is metaal duurder en verschillen de materiaal
eigenschappen ten aanzien van kunststoffen.
In de tweede categorie, verlengen van de levensduur van producten en onderdelen,
is de enige plek waar kunststoffen goed scoren. Kunststof onderdelen zijn vaak
eenvoudig en goedkoop te maken. Dit zorgt ervoor dat onderdelen vaak vervangen
kunnen worden als een product versleten is of beschadigd is.
Tot slot is de derde categorie “voorkomen dat materialen gebruikt worden”. Blue
Engineering gaf aan dat wanneer het kan zij willen voorkomen dat kunststoffen
gebruikt worden. Dit is echter een lastig te realiseren doel in veel gevallen.
Deze conclusies uit het uit het onderzoek zijn vertaald naar een drietal mogelijkheden
die Blue Engineering kan benutten om het kunststof gebruik te verminderen om zo
een hogere mate van circulariteit te bereiken.
•	Het verminderen van virgin material, door het gebruik van recyclede kunststoffen te
verhogen in de diverse producten.
•	Ketenregie ontwikkelen om duidelijkheid te krijgen waar kunststoffen vandaan
komen en belanden. Dit om hergebruik te stimuleren van kunststoffen en indien
dit niet meer mogelijk is de optie recyclen benutten.
•	Samenwerking aangaan met bedrijven in de regio, om potentiële schaalvoordelen
van inkoop over kunststoffen te behouden.
De keuze die moet worden gemaakt ligt tussen het verminderen van virgin materials
en samenwerking van de regio aangaan. Beiden oplossing hebben de potentie om het
kunststof gebruik te verminderen zonder dat er extra kosten hoeven worden gemaakt.
Daarnaast zou samenwerking in de regio kunnen bijdragen om op kleine schaal grondstoffen/onderdelen in te kopen, indien er bedrijven zijn die vergelijkbare producten
afnemen. Ketenregie is een logistiek proces, het kan worden gebruikt om een lagere
LCA te krijgen doordat er alleen geproduceerd wanneer er een order binnenkomt. Hierdoor worden de voorraden kleiner en worden onderdelen en grondstoffen just in time
geleverd wanneer deze nodig zijn.
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14.5 Implementatieplan
Om een hogere mate van circulariteit bereiken voor Blue Engineering en zo de
mogelijke oplossing effectief te benutten zijn een aantal stappen nodig.
Voor het reduceren van virgin materials is een onderzoek nodig om te bepalen
welke kunststoffen worden gebruikt voor welk product en in welke hoeveelheid.
Wanneer dit bekend is kan Blue Engineering het 10R model toepassen om de LCA van
de verschillende producten te verbeteren. Binnen dit model worden de verschillende
onderdelen of volledige machines ontleed waardoor er meer inzichten worden verkregen over welke materialen in welke hoeveelheden worden gebruikt. Het wordt ook
duidelijk of de verschillende materialen eventueel kunnen worden hergebruikt voor
andere doeleinden en of er een mogelijkheid is om te vervangen met alternatieven.
Wanneer de hoeveelheden bekend zijn kan Blue Engineering ook makkelijk een keuze
maken welke kunststoffen zij nodig hebben op kleine schaal en of het wenselijk is dat
deze op kleine schaal worden ingekocht. Daarbij komt ook dat de kunststoffen die in
grote hoeveelheden worden gebruikt goedkoper kunnen worden ingekocht als deze
in korrelvorm beschikbaar zijn. De afweging hiervoor is dat het mogelijk moet zijn
voor Blue Engineering om de onderdelen 3D te printen. Daarnaast kan er ook gekeken
worden of de kunststoffen die afgekeurd zijn of versleten zijn een ander doel kunnen
krijgen om te voorkomen dat het op een afvalberg terecht komt en zo te zorgen dat er
beter met het milieu wordt omgegaan.
Bron

	Kirchherr, J. (2017, september 2). Conceptualizing the circular economy:
An analysis of 114 definitions. Utrecht, Utrecht, Nederland.
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Hoofdstuk 15. Bronkhorst High-Tech –
In een flow de keten rond
Maurice Scheers en Ronald Boot – studenten minor Circulaire Economie
Bronkhorst High-Tech B.V. biedt low flow fluidics handling oplossingen. Het opereert
wereldwijd, terwijl het de cultuur van het oorspronkelijke familiebedrijf heeft weten
te behouden. In de missie van Bronkhorst is Maatschappelijk Verantwoord Onder
nemen impliciet opgenomen; toch blijkt er op het vlak van duurzaamheid nog veel te
winnen. De goederenstroom is nu nog lineair: producten worden na hun laatste
levensfase misschien gerecycled, maar zouden ook als afval kunnen eindigen. Bronkhorst heeft er geen zicht op. Hoe kan Bronkhorst hier verantwoordelijk worden? Wat is
daarvoor nodig? Welke kansen liggen er al?
15.1 Organisatie
Bronkhorst High-Tech B.V. ontwikkelt en produceert slimme, duurzame en klant
specifieke low flow fluidics handling oplossingen vanuit een levendige basis in Ruurlo
in de Achterhoek. De nauwkeurige en betrouwbare massflowmeters en -regelaars voor
vloeistoffen en gassen vinden hun weg in laboratoria, proefinstallaties, machines en
een grote verscheidenheid aan industrieën.
Bronkhorst is een wereldwijde organisatie met vestigingen voor verkoop en ondersteuning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Noord-Duitsland, Nederland, Zwitserland,
Japan, China, Taiwan, Zuid-Korea, India en de VS. Daarnaast heeft de organisatie een
uitgebreid aanvullend netwerk van distributeurs en servicekantoren in Europa en de
rest van de wereld opgebouwd, waarbij lokale expertise en service wordt aangeboden.
In 2020 telt de onderneming 15 vestigingen, meer dan 30 distributeurs en in totaal ca.
600 medewerkers (Bronkhorst®, 2020).
Het huidige management van Bronkhorst heeft de door de oprichters in gang gezette
cultuur als familiebedrijf weten te behouden. Het typisch Rijnlands ondernemings
model legt de nadruk op het middellange- en langetermijndenken, waarbij continuïteit
van de onderneming belangrijker is dan het nemen van een snelle kortetermijnwinst.
Medewerkers hebben aandacht en waardering voor elkaar en krijgen volop ruimte om
zich verder te ontplooien. Als zakenpartner streeft de onderneming naar langdurige
relaties, waarbij nauwe samenwerking met klanten, toeleveranciers en kenniscentra
leiden tot innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten en oplossingen voor het
meten en regelen van doorstroming en druk (Bronkhorst®, 2020).

195

15.2 Propositie
Met het uitgebreide productassortiment aan gas- en vloeistof-flowmeters en regelaars
kan Bronkhorst zowel standaard als op maat gemaakte oplossingen bieden voor
diverse toepassingen. Het meetbereik van de thermische massflowmeters en -regelaars
kan worden gekozen tussen 0,014 mln/min en 11000 m3n/h voor gassen en 5 mg/h tot 1
kg/h voor vloeistoffen. Bronkhorst’s Coriolis massflowmeters en regelaars voor gassen
en vloeistoffen zijn verkrijgbaar met een bereik van 50 mg/h tot 600 kg/h. Verder levert
de organisatie elektronische drukmeters en -regelaars met een minimumbereik van 2
mbar en een maximumbereik van 400 bar. De meest recente ontwikkeling is een serie
ultrasone vloeistofmeters voor flows van 4 ml/min tot 1500 ml/min. De producten van
Bronkhorst vinden hun afzet over de hele wereld en worden voor zeer uiteenlopende
toepassingen ingezet. Van fundamenteel onderzoek tot product- en procesontwikkeling,
maar ook bij de fabricage van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, medicijnen, gecoat glas,
isolatiemateriaal, zonnecellen, LED-verlichting en zeep (Bronkhorst®, 2020).
15.3 Aanleiding
Bronkhorst heeft als missie: “Met low-flowtechnologie een wezenlijk verschil maken
bij het oplossen van maatschappelijke thema’s” (Board, 2020) . In deze missie heeft
Bronkhorst het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) impliciet op
genomen. Bronkhorst handelt daar bewust naar met bijvoorbeeld zonnepanelen,
lokaal inkopen en instrumenten zo energiezuinig mogelijk maken. De marktsegmenten
waarin Bronkhorst actief is, dragen bij aan elf van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG), zoals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.
In de huidige opzet heeft Bronkhorst een lineaire goederenstroom. Verschillende
componenten worden door Bronkhorst geassembleerd tot producten en voorzien van
knowledge. Vervolgens verkoopt Bronkhorst deze producten los of als onderdeel van
een systeem en verzendt deze in een recyclebare verpakking. In principe komen de
verkochte producten en systemen na de levensduur niet terug bij de firma. Gedurende de levensduur ziet Bronkhorst een deel van de verkopen terug voor reparatie of
onderhoud. Voor et grootste deel heeft Bronkhorst geen inzicht in het gebruik en de
instandhouding door de eindgebruiker. Het is goed mogelijk dat deze producten – die
voorzien zijn van waardevolle edelmetalen, niet afbreekbare elastomeren en kunststoffen – worden gerecycled, maar het kan ook zijn dat de producten volledig als afval
eindigen.
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15.4 Onderzoeksvraag
In de huidige lineaire productstroom heeft Bronkhorst geen zicht op de laatste
levensfase van de verkochte producten. Bronkhorst neemt op dit moment niet de
verantwoordelijkheid – buiten de wettelijke verplichtingen – voor de ecologische
impact die de verkochte instrumenten aan het einde van de levenscyclus als ‘afval’
hebben. Dit past niet binnen de missie van Bronkhorst, waarin staat beschreven dat de
organisatie graag een “wezenlijk verschil maakt bij het oplossen van maatschappelijke
thema’s”. Vanuit deze discrepantie is de behoefte ontstaan om de huidige propositie te
herzien en waar mogelijk circulair te maken. Daarnaast wordt het steeds belangrijk
er voor een bedrijf om duurzaam te zijn, aangezien afnemers en leveranciers steeds
meer selecteren op de maatschappelijke opstelling, milieuprestaties en sociaal gedrag
(Duurzaam Ondernemen, 2015).
Wil Bronkhorst relevant blijven in de toekomstige markt, dan is een oriëntatie naar
nieuwe ‘groene’ proposities noodzakelijk. In het onderzoek is een antwoord gezocht
op de volgende hoofdvraag:
“Welke aanpassingen in het businessmodel van Bronkhorst zijn noodzakelijk om
de waardepropositie van de EL-FLOW® Select binnen drie jaar meer circulair en
toekomstbestendig te maken?”
In het onderzoek is gefocust op één productvariant, de EL-FLOW® Select. De EL-FLOW®
Select heeft de grootste potentiële retourstroom van instrumenten, wat nodig is voor
een haalbare businesscase. Indien succesvol, is generalisering mogelijk naar meer
producten binnen het productportfolio van Bronkhorst.
15.5 Onderzoeksmethode
De transitie naar een circulair verdienmodel is in dit onderzoek benaderd volgens het
stappenplan in de Whitepaper ‘Circulaire verdienmodellen’ van KPMG Advisory N.V.,
Copper8, & Kennedy van der Laan (2019). Dit stappenplan is weergegeven in afbeelding
15.1. Het stappenplan vormt tevens de basis voor de hoofdvraag en de volgende zes
deelvragen:
1. Welke circulaire intenties heeft Bronkhorst?
2. Welke aanpassingen zijn nodig in de huidige missie, visie en strategie?
3. Welk circulair businessmodel is het meest geschikt?
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4. Wat zijn de financiële implicaties van het gekozen verdienmodel?
5. Welke ketenpartners zijn bereid om samen te innoveren naar een circulaire propositie?
6. Wat is de circulaire impact van de gekozen waardepropositie?

i

m p a ct

Circulaire
intenties
Circulaire
missie, visie,
strategie

Circulair
businessmodel
Verdienmodel

Afbeelding 15.1. stappenplan (bron: KPMG Advisory N.V., Copper8, & Kennedy van der Laan, 2019).

15.6 Bevindingen
In het laatste decennium is er een verandering te zien in de markt, waarin klanten
onverminderd productkwaliteit eisen en daarbij verwachten dat bedrijven zorgvuldig
met de natuur en de zeventien SDG’s omgaan (Rijksoverheid, 2020). Bedrijven die
milieubelastend zijn terwijl concurrenten dat niet zijn, lijken marktaandeel te ver
liezen terwijl hun producten soms kwalitatief beter zijn. Dat blijkt uit de Nationale
Duurzaamheidsmonitor 2015, waarin staat beschreven dat 39% van de ondernemingen
let op de milieuprestaties bij de selectie van een nieuwe leverancier en 32% kijkt naar
sociale aspecten. Dat duurzaamheid ook belangrijker wordt in de maatschappij blijkt
uit het feit dat in 2013 slechts 13% van de ondernemingen duurzaam ondernemen als
basisvoorwaarde zag voor succes en continuïteit, waar dat in 2015 bijna 26% was. Dat
vraagt om een waardepropositie van een organisatie waarmee deze als leverancier de
afnemers en stakeholders duidelijk laat zien op welke manier wordt bijgedragen aan
een betere wereld (Duurzaam Ondernemen, 2015).

198

Met een circulair ingerichte goederenstroom is Bronkhorst in staat om een nieuwe
duurzame waardepropositie aan te bieden op basis van een product-dienstcombinatie
(PDC) en kan de organisatie leren, innoveren en produceren in duurzame cyclische
processen en sluitende ketens (Peters, Van Schenkhof, & Croes, 2017). Co-design,
co-creatie en gezamenlijk onderzoek zijn gebruikelijke werkwijzen van Bronkhorst,
waarbij vaak ook klanten, leveranciers of externe kenniscentra betrokken zijn (Bronkhorst®, 2020). In de praktijk blijkt deze gezamenlijke benadering te stoppen na levering
van het product of systeem; de loop is in dit geval niet gesloten. Deze situatie biedt
voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe duurzame waardepropositie.
15.7 Intenties
De transitie naar een circulaire economie begint met een morele paradigmashift
vanuit het Rijnlandse denken (Kuiken, 2009). Een organisatie als Bronkhorst heeft
commerciële doelen nodig om bestaansrecht te behouden, maar is deze organisatie
toekomstbestendig met enkel commerciële intenties? Wordt ernaar gestreefd
om binnen de natuurlijke grenzen van de aarde te opereren met behoud van het
sociaal fundament? De intentie moet zijn om waarde te creëren op een circulaire
wijze, die bijdraagt aan dit streven. Dit kan gaan om financiële waarde, sociale waarde
of ecologische waarde: het streven naar een kleinere footprint (KPMG Advisory N.V.,
Copper8, & Kennedy van der Laan, 2019).
Bij Bronkhorst is de ‘P’ van People als onderdeel van het duurzame gedachtengoed
van People, Planet en Profit reeds verankerd in het DNA . Dat geldt ook voor andere
belangrijke kenmerken uit het ‘Rijnlands’ stakeholder denken. Ook aan duurzaamheid
(planet) besteedt Bronkhorst zichtbaar aandacht. Zo worden de instrumenten steeds
energiezuiniger ontworpen en maken de gebouwen gebruik van warmtepompen en
zonnepanelen. Ook is er een milieustraat waar afvalverzameling gescheiden plaatsvindt en is Bronkhorst al sinds 1992 ISO 14001 gecertificeerd. Echter, in de zoektocht
naar een juiste balans tussen de 3 P’s lijkt de balans nog wel door te slaan naar winstmaximalisatie (profit). De circulaire economie vraagt om een andere benadering en
kijkt naar waarde in verschillende vormen. Het balanceren gaat in dit geval verder dan
de 3P’s. Hier is nog winst te behalen. De kern is dat een organisatie niets verloren laat
gaan en dat grondstoffen eindeloos en zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt
in een circulair systeem. Het profit aspect stijgt in deze economie niet uit boven dat
van people en planet (ThinkWithPeople, z.d.).
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Het inrichten van een keten om op deze circulaire manier te werken vraagt om
een transitie en investering waartoe Bronkhorst nog niet de intenties heeft. Wil dit
veranderen, dan is het van belang dat de noodzaak wordt ingezien, evenals de toe
gevoegde waarde van een circulaire economie. Dit kan door onder andere te kijken
naar voorbeeld-productiebedrijven, het uitwerken van diverse scenario’s, praktische
voorbeelden tonen van meervoudige waardecreatie en vooral het overdragen van
kennis.
15.8 Missie, visie en strategie
Een groot aantal ondernemingen gebruikt tegenwoordig de term ‘circulaire economie’
of ‘Sustainable Development Goals (SDG)’ in de communicatie (Rijksoverheid, 2020).
De missie, visie en strategie laten zien hoe er binnen de organisatie wordt gewerkt aan
deze onderwerpen. De beleidsmatige vertaalslag naar duurzaam beleid en de bijdrage
aan de SDG’s is geen eenvoudige opgave. PricewaterhouseCoopers (2020) geeft aan de
hand van de eigen ervaring drie aanbevelingen die kunnen helpen bij het integreren
van de SDG’s:
1. Committeer je als bestuur en integreer de SDG’s in de strategie;
2. Leg een duidelijke focus en selecteer maximaal vier doelen en
3. Kijk wat je al doet en wat verbeterd kan worden.
Circle Economy (2020) heeft een framework ontworpen voor de inbedding van zeven
circulaire strategieën in de missie, visie en strategie. De hoofdstrategieën zijn:
1. Werk samen om gezamenlijke waarde te creëren;
2. Design voor de toekomst;
3. Gebruik digitale technologie;
4. Bewaar en breid uit wat al gemaakt is;
5. Geef prioriteit aan regeneratieve bronnen;
6. Heroverweeg het bedrijfsmodel;
7. Gebruik afval als hulpbron.
In de missie van Bronkhorst is het maatschappelijk aspect vanuit de MVO-gedachte
impliciet opgenomen. Dit aspect is beperkt zichtbaar in de visie en slecht zichtbaar
in de strategie. Duurzaamheid is in geen van de drie opgenomen. Binnen Bronkhorst
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is het algemeen bekend onder medewerkers dat er wordt gewerkt aan 11 van de 17
SDG’s. De bijdrage hieraan vindt echter op een indirecte wijze plaats, doordat de
instrumenten van Bronkhorst worden toegepast in klantapplicaties. In de strategie
zijn geen concrete acties opgenomen voor het verwezenlijken van de bijdragen aan de
gekozen SDG’s. Hierdoor is het leveren van een directe bijdrage niet geborgd. Bronkhorst lijkt hierdoor – onbewust – haar verantwoordelijkheid te verleggen naar de
afnemers wat een ongewenst en vooral onterecht beeld op kan leveren, namelijk het
zogenoemde Greenwashing.
Wil Bronkhorst dit voorkomen en werkelijk bijdragen aan een goed rentmeesterschap
over de aarde, dan is transitie naar een meer circulaire organisatie een oplossing.
Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de missie, visie en strategie, met als uitgangpunt
oprechte circulaire intenties. Voor het ontwikkelen van een strategie kan gebruik
worden gemaakt van een Community of Pratice (CoP). Deze community vereenvoudigt
het inrichten van de keten en concreet maken van de strategie. Vervolgens kunnen
één of meerdere van de zeven strategieën van Circle Economy worden opgenomen
en dient er een scheiding te komen in directe en indirecte bijdragen. Een focus op
maximaal 4 directe SDG’s is effectiever en impactvoller (PricewaterhouseCoopers
B.V., 2020). De bijdragen aan de SDG’s kunnen gekoppeld worden aan het Six capitalmodel (The IIRC, 2013), dat een vertrekpunt is voor integrated reporting (The IIRC, 2013)
en transparantie biedt naar de buitenwereld. Tevens moeten MVO en duurzaamheid
strategisch worden verankerd in de organisatie, evenals de implementatie van de
circulaire economie. Om van missie en visie tot een concrete strategie te komen, wordt
aangeraden gebruik te maken van de Balanced Scorecard-methode (Ahaus, 2010) in
combinatie met een geïntegreerde multicapital-scorecard.
15.9 Businessmodel
Het businessmodel van Bronkhorst is duidelijk ingericht voor een lineaire economie,
maar bevat sterke eigenschappen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een circulair businessmodel passend bij een circulaire economie. Een circulair businessmodel met bijbehorende verdienmodellen stelt bedrijven in staat om economisch verantwoord te handelen in harmonie met de draagkracht van het natuurlijk ecosysteem
van de aarde.
Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat circulaire businessmodellen te
categoriseren zijn in drie kenmerken (Faber & Jonker, 2019):
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1. Het sluiten van grondstofketens;
2. Verdienstelijking;
3. Intensievere benutting van functionaliteit.
Structuur aanbrengen in het onderzoek naar deze drie kenmerken binnen de or
ganisatie is aan te bevelen. De theorie van de Value Hill, Figuur 10, biedt hiervoor
een eenvoudige fasering. Het is gebaseerd op de verschillende gebruiksfase (pre-use,
use en post-use) van het product. In de pre-use fase wordt vooral gekeken naar het
‘circulair ontwerp’, denk hierbij aan ontwerpkenmerken als constructie, materiaal
gebruik en levensduurverlenging. Terwijl bij de use fase gekeken wordt naar ‘optimaal
gebruik’, met een focus op onderhoud, reparatie en verdienmodellen (bijv. productas-a-service). In de laatste fase, de postuse¬, heeft ‘waarde herwinnen’ de aandacht.
Hoe kunnen de geretourneerde instrumenten zo hoogwaardig mogelijk opnieuw
gebruikt worden (bijv. reuse, refurbish en recycle)? Door per fase te kijken naar de drie
onderkende kenmerken ontstaat een totaalbeeld van de organisatie en worden de
benodigde aanpassingen voor een meer circulair businessmodel meer tastbaar.

add
value

Retain
value
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manufacturing

remanufacture
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PRE-USE

USE
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Afbeelding 15.2. Value Hill in een circulaire economie. (Aangepast overgenomen uit: Achterberg,
Bocken & Hinfelaar, 2016).
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Fundamenteel onderzoek behoort al tot de kernactiviteiten van Bronkhorst, dit vormt
de basis van de overige kernactiviteiten. Veruit het grootste deel van de inkomsten
haalt Bronkhorst uit de verkoop van standaard instrumentatie, maar er is ook een
inkomstenstroom van de afdeling Service & Support, waar klanten betalen voor
reparatie, ombouw, kalibratie of (digitale) ondersteuning. De afdeling Customized Flow
Solutions genereert inkomsten uit verkoop van producten en systemen, maar ook uit
het verkopen van unieke kennis en kunde toegespitst op de klant. Het Bronkhorst
Trainingscentrum genereert inkomsten via de verkoop van klanttrainingen en
cursussen op het hoofdkantoor en op locatie. Kortom Bronkhorst beschikt in house
over voldoende bouwstenen om een gedegen onderzoek naar een meer circulair
businessmodel te faciliteren en een transitie te realiseren. Een businesscase kan
proefondervindelijk en pragmatisch vaststellen wat het beste functioneert.
15.10 Verdienmodel
Bronkhorst heeft laten zien dat het in de afgelopen decennia in staat is geweest om te
transformeren van een klassieke product manufacturer naar een full serviceprovider,
waarbij het principe service-as-a-business van toepassing is (Gossink, 2020). Met zijn
wereldwijde serviceafdelingen, voor service en kalibratie, beschikt de organisatie
over een ingerichte retourketen. Gecombineerd met de zeer lange levensduur van de
instrumenten – waarbij vooral de mechanische componenten een levensduur hebben
die vele malen hoger is dan de ene cyclus die het nu doorbrengt als onderdeel van een
flowmeter – beschikt Bronkhorst over belangrijke bouwstenen voor een incrementele
transitie naar een integrated solution provider (service-is-the-business) op basis van
een circulair verdienmodel.
De markt is aan het veranderen, er is steeds meer aandacht voor ‘servitization’
(Gossink, 2020). Gebruikers willen in steeds grotere mate ontzorgd worden, mede
veroorzaakt door complexe producten en schaarste op de technische arbeidsmarkt.
Gebruikers richten zich liever op hun core business en willen voor service en reparatie
volledig terugvallen op de technische expertise van de producent of leverancier.
Bronkhorst heeft alles in huis om hiervoor de ideale partner te zijn, maar dit gaat
verder dan wat zij nu aanbieden. Het aanbieden van een meetsignaal of flow op basis
van een Pay-per-Use of Verhuur verdienmodel zijn de meest circulaire oplossingen.
Bronkhorst blijft in dit geval economisch en juridisch eigenaar van het instrument,
waardoor de retourstroom van het instrument geborgd is. Uit de eerste verkenningen
blijkt Bronkhorst nog niet klaar te zijn om de risico’s te dragen voor het opzetten van
deze vormen van waardecreatie.
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Afbeelding 15.3. klantorderontkoppelpunt (bron: NEVI, z.d.).

Bij Koop-Terugkoop is de gebruiker (tijdelijk) economisch en juridisch eigenaar van
het instrument, hierdoor is de retourstroom niet gegarandeerd en is dit verdienmodel
iets minder circulair. Het lijkt op dit moment wel de beste optie voor Bronkhorst, mits
hieraan de juiste voorwaarden gekoppeld worden. De gebruiker koopt het instrument
met de garantie dat Bronkhorst het instrument terugkoopt. Om de gezondheid van
het instrument optimaal te houden – voor het gebruik en de terugkoop – gaat de
gebruiker een serviceovereenkomst aan met Bronkhorst. Indien een instrument
bij Bronkhorst is voor service, kan naast deze service ook een aanbod gedaan
worden voor een vervangend (nieuw type) instrument. Het ingenomen instrument
wordt beoordeeld op herbruikbaarheid en verkocht als refurbished instrument. Is
dit niet mogelijk, dan wordt het uiteengenomen in losse componenten. De her
wonnen componenten kunnen op een later moment geassembleerd worden (KOOP3,
afbeelding 15.3) in combinatie met nieuwe componenten (voornamelijk printplaatjes)
en klantspecifieke details. Zo doorlopen deze componenten twee of meerdere levenscycli. Een refurbished instrumentenlijn zal in de eerste jaren geen high volume vraag
aankunnen, maar is wel low cost aan te bieden zonder afbreuk te doen aan het huidige
portfolio en opgebouwde imago.
15.11 Conclusie
Het huidige businessmodel is ingericht voor een lineaire economie, maar bevat
sterke eigenschappen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een circulair
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businessmodel. Aan de hand van de drie categorieën van Faber en Jonker (2019) en de
fasering van de Value Hill kan dit circulaire businessmodel worden opgebouwd (2016).
Aanpassingen in de missie, visie en strategie zijn noodzakelijk, waarin de intenties
expliciet opgenomen worden. Middels een Community of Practice (CoP) is de keten in
te richten en is de strategie te concretiseren. Een businesscase kan proefondervindelijk
en pragmatisch vaststellen wat functioneert. Het doel moet zijn om binnen een
horizon van enkele jaren de kernactiviteiten meer circulair in te richten, teneinde een
schoolvoorbeeld te zijn in de maakindustrie.
Een nieuwe circulaire propositie biedt kansen voor nieuwe klanten, maar daarvoor
dient Bronkhorst bereid te zijn verandering aan te brengen in de organisatie. Zo heeft
meer verdienstelijking tot gevolg dat financiële transacties over een langere termijn
lopen. Koop-Terugkoop in combinatie met een servicecontract lijkt de beste keus
voor Bronkhorst. Geretourneerde instrumenten gaan één op één door als refurbished
instrument of worden gedemonteerd. De herbruikbare onderdelen worden later toe
gepast in nieuw-geassembleerde refurbished producten. Het servicecontract zorgt
voor behoud van kwaliteit. De groeiende vraag naar ‘servitization’, de bestaande
retourketen en de lange levensduur van de instrumenten zijn de eerste bouwstenen
voor een transitie naar integrated solution provider. Een refurbished instrumentenlijn
zal in de eerste jaren geen high volume vraag aankunnen, maar is wel low cost aan
te bieden zonder afbreuk te doen aan het huidige portfolio en imago. De klant heeft
namelijk andere verwachtingen van een separate ‘green-productlijn’.
De circulaire voordelen van de nieuwe proposities zullen de footprint van Bronkhorst geleidelijk reduceren. Bronkhorst dient de uitgangspunten van een circulair
businessmodel in kleine stappen in te voeren om het een duurzaam bestaan te geven.
Het incrementele proces dient te beginnen bij een gedetailleerd onderzoek voor de
EL-FLOW®, op een kleine schaal en met betrouwbare partners. De in de praktijk
bewezen theorie kan vervolgens worden gegeneraliseerd over de rest van het port
folio van de organisatie. Als gevolg hiervan groeit de circulaire impact op een gedegen
wijze door het minder verbruiken en het steeds duurzamer gebruiken van grond
stoffen. Bronkhorst neemt daarmee de verantwoordelijkheid in de huidige ecologische
crisis en toont gedrag van goed rentmeesterschap over de aarde.
“We kunnen het paard naar de bron leiden, maar niet dwingen te drinken.”
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Hoofdstuk 16. Coffee Fresh –
Meer kennis van zaken
Hidde Heijink en Milan Wijnstok – studenten minor Circulaire Economie
Coffee Fresh opereert in de business-to-business markt en ziet daar veranderingen
plaatsvinden. Duurzaamheid en service worden steeds belangrijker. Coffee Fresh is al
redelijk ver op het vlak van duurzaamheid en MVO. Acht procent van het persooneelsbestand heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar Coffee Fresh wil meer, het wil
groene koploper worden. Hidde en Milan gingen met de vragen aan de slag en zien
kansen voor het Internet of Things. Dit in te zetten bij onderhoud van de hardware,
het volgen van het klantgebruik en verduurzaming van retourstromen, biedt pers
pectieven.
16.1 Kernwaarde en ambities Coffee Fresh
In de business-to-business koffiemarkt hebben de afgelopen jaren belangrijke
veranderingen plaatsgevonden. Waar er in het verleden uitsluitend werd gekeken
naar de kwaliteit van het product, zijn tegenwoordig de wijze waarop de klant met
diensten wordt ontzorgd en er aandacht wordt besteed aan duurzaamheid steeds
belangrijker in de waarde propositie aan de klant. Deze ontwikkelingen zetten ook in
de toekomst door en vragen om een heroriëntatie op de bedrijfsstrategie, de waardestrategie en de waardepropositie.
Coffee Fresh wil de groene koploper in de markt worden en hiermee haar markt
aandeel vergroten. Deze ambitie wilt Coffee Fresh realiseren door duurzaamheid en
optimalisatie in de levenscyclus van de machines nog sterker te implementeren.
Verder wilt Coffee Fresh door middel van servitization meer waarde toevoegen voor
haar klanten.
Deze ambities sluiten goed aan bij de missie van Coffee Fresh:
‘De beste kop koffie op de werkvloer: daar staat Coffee Fresh voor. Automaten,
ingrediënten en snelle technische service zijn onze speerpunten. Wij nemen de tijd
voor persoonlijk advies en verzorgen – vanuit onze vijf vestigingen – met passie voor
ons vak koffievoorzieningen ‘op maat’. Door te investeren in maatschappelijk ver
antwoorde producten en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, dragen
we bij aan een duurzame samenleving. Al onze ambitieuze doelen en activiteiten voor
een duurzamere toekomst hebben we gebundeld onder de naam Close Future, want
de toekomst is dichterbij dan je denkt.’ (Coffee Fresh, z.d.).
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16.2 Klantpropositie van Coffee Fresh
Coffee Fresh is de totaal leverancier voor de koffievoorziening. Coffee Fresh ontzorgt
de klant volledig van de aanschaf en het onderhoud van alle koffievoorzieningen en
aanverwanten artikelen door deze te leveren, onderhouden en retourstromen om een
juiste manier te verwerken. Coffee Fresh is binnen 4 uur bij de klant wanneer zich
calamiteiten voor doen. Daarnaast hecht Coffee Fresh veel waarde aan duurzaamheid, dit wordt gedaan door middel van Close Future waarbij de aandacht uitgaat naar
klimaat en energie, gezondheid en samenleving, mobiliteit en service, automaten en
assortiment en afvalbeheersing. Deze vijf onderdelen zijn gekoppeld aan prestatie
indicatoren en deze worden gemeten. Zodat Coffee Fresh inzichtelijk maakt hoe zij
een bijdrage levert aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals
van de Verenigde Naties. (Coffee Fresh, z.d.).
16.3 Transitievraagstuk en doelstelling
De hoofdvraag luidde als volgt: “Welke verschillende mogelijkheden zijn er voor Coffee
Fresh om de bestaande propositie aan haar klanten te verduurzamen en daarmee de
marktpositie te versterken?”. Deze hoofdvraag is gekozen om een bijdragen te leveren
aan het verder verduurzamen van de organisatie van Coffee Fresh.
Door aan het eind van het project een antwoord te geven op bovenstaande hoofdvraag, is een advies tot stand gekomen hoe Coffee Fresh als organisatie haar marktaandeel kan vergroten door duurzaamheid en optimalisatie in de levenscyclus van de
machines nog sterker te implementeren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor
dienstverlening. Door op voorhand nog beter te kijken naar duurzaamheidscriteria bij
de keuze van hardware, het advies aan de klant en het gebruik in de eerste levenscyclus is het mogelijk om voor de klant een beter sociaal, economisch en ecologisch
rendement te genereren. Op het moment dat gedurende de gebruiksfase de mogelijkheden voor reparatie of vervanging toenemen kan de levenscyclus van de hardware worden verlengd. Teruggenomen apparaten worden waar mogelijk gerefurbished
en in een nieuwe propositie aan een andere gebruikersgroep aangeboden. Daarmee
wordt de levensduur van de hardware verlengd en kan een verkleining van de footprint worden gerealiseerd. Dat is de reden waarom in het onderzoek is gefocust op de
mogelijkheden van het verduurzamen van (het gebruik van) de hardware.
16.4 Samenvatting methode van onderzoek
Dit onderzoek betreft zowel deskresearch als fieldresearch. Bij fieldresearch zijn in-

209

terviews afgenomen onder medewerkers van Coffee Fresh. Zo is de inkoper van de
hardware bevraagd over het huidige inkoopproces van de hardware aan de hand
van de criteria van de NEVI-factoren. De huidige levenscycli van de hardware en de
gemaakte afspraken met de partners zijn in kaart gebracht aan de hand van de MVOprestatieladder. Hierbij is er niet alleen gesproken met de verantwoordelijke voor de
klantenrelaties binnen Coffee Fresh, ook is er met de persoon die verantwoordelijk is
voor duurzaamheid diep ingegaan op de duurzame kenmerken in de huidige levenscycli. Zo is er bekend wat Coffee Fresh nou precies doet aan duurzaamheid, deze zaken
zijn verdeeld in de aspecten van people, planet en profit. Tot slot is er bij de
verantwoordelijke voor de retourstroom bij Coffee Fresh achterhaald wat er met de
restgrondstoffen gebeurt als de eerstelevenscyclus voorbij is en hoe dit wordt vormgegeven. Bij de deskresearch zijn bestaande onlinebronnen geraadpleegd om achter
de huidige mogelijkheden op de markt te komen op gebied van internet of things bij
zowel machines als retourlogistiek. Verder is onderzocht wat de duurzame mogelijkheden bij bestaande koffiemachines op dit moment al zijn. Ook is er onderzocht welke
duurzame mogelijkheden er op het gebied van retourlogistiek al gebruikt worden.
16.5 Resultaten en bevindingen onderzoek
Coffee Fresh blijkt op veel punten al heel milieubewust en op sociaal verantwoordelijke
wijze te ondernemen. Dit blijkt uit verschillende keurmerken zoals: ISO 14001:2015, ISO
9001:2015, SKAL, UTZ et cetera.
Daarom is geadviseerd om servitizition te implementeren door gerbuik te maken van
de mogelijkheden van digitale technologie met betrekking tot Internet of Things (zie
figuur 16.1). Dit wil zeggen dat machines worden uitgerust met smart technologie en
een connectie met internet. Daarmee is het mogelijk om de machines op afstand te
monitoren en data te verwerven voor analysedoeleinden. Van gebruik tot verbruik van
draaiuren tot manuren. Alles wordt zo live meetbaar gemaakt. Dit moet ervoor zorgen
dat de klant gericht advies gegeven kan worden en dat op een proactieve wijze gehandeld kan worden in plaats van reactief reageren op fouten.
Dankzij het gebruik van nieuwe internettechnologie, kan het gedrag van werknemers
in kaart worden gebracht en kan worden aangestuurd op een gedragsverbetering.
Een beter gedrag leidt tot meer vitaliteit. De inname van grote hoeveel
heden
cafeïne houdende dranken als koffie en thee kunnen voor gezondheidsklachten
zorgen, bijvoorbeeld maagklachten, maagzuur, rusteloosheid, verhoogde angst of
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nervositeit, slapeloosheid en een verhoogde hartslag. Ook zitten er veel calorieën in
koffie en thee met suiker (Harteman, 2020). Verder is het volgens dezelfde bron belangrijk om 1,5 tot 2 liter vocht per dag binnen te krijgen. Met een koffiemachine binnen
het bedrijf die deze data per persoon bij kan houden door middel van internet of things
draagt dit bij aan een vitalere werkvloer. Op deze werkvloer is er dus de mogelijkheid
om voorraden et cetera bij te houden en te verwerken (van Mil, 2018).
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Afbeelding 16.1. Level 1 diagram of the Smart Espresso Machine software portion (California
Polytechnic State University, 2018a) .

Afbeelding 16.1 geeft weer wat de verwachtingen zijn van het toepassen/implementer
en van Internet of things binnen bedrijven en organisaties. Niet alleen ter verduur
zaming maar ook om de concurrentie voor te blijven zal internet of things het
verschil wellicht kunnen maken. Vanwege de voordelen, zoals weergegeven in
afbeelding 16.2, kan de concurrentiepositie van Coffee Fresh verbeteren. Door de
nieuwe producten en diensten die zij kan gaan leveren waardoor de klantervaring
verbeterd wordt zullen zij meer klanten aan kunnen trekken. En daarnaast zullen de
operationeel kosten omlaaggaan door dat de processen efficiënter zullen verlopen.
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Impact van IoT
Q3: Wat is volgens u in de komende jaren de invloed van de opkomst van het Internet de Dingen
binnen de sector waar u actief bent?
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Afbeelding 16.2. Iot voorbeelden en toepassingen (internet of things, z.d.).

16.6 Het advies aan Coffee Fresh en hieruit voortvloeiende (duurzame)aanbevelingen
Het advies aan Coffee Fresh is om te investeren in internet of things, zowel voor
de hardware (machines) als voor de retourstroom. Hierbij wordt er ook geadviseerd
om de extra service, de vitale werkvloer, aan de klanten voor te stellen. Deze extra
service is bij de bevindingen toegelicht en door de vitalere werkvloer kan er een
hogere toegevoegde waarde voor de klant ontstaan. Doordat deze extra service
volgens het Six Capital model waarde kan toevoegen aan de partners van Coffee
Fresh spreken we hier over een verbetering van het aspect Social and relationship.
De keuze om het advies te richten op internet of things is gemaakt omdat hier de
meeste winst op gebied van duurzaamheid te behalen valt. Daarnaast zullen ook de
kosten verminderen, zo is er dus sprake van meervoudige waardecreatie. Omdat de
klanten de hardware van Coffee Fresh leasen zal de data die gegenereerd wordt door
de slimme machines bij Coffee Fresh terecht komen. Door middel van deze data kan
Coffee Fresh het gehele proces monitoren. In plaats van het leveren van hardware is
Coffee Fresh de strategische keuze aan het maken om servitization in hun propositie
naar de klant toe te voegen waardoor de toegevoegde waarde wordt vergroot.
Als eerst wordt er geadviseerd om in ieder geval het onderhoud van de hardware te
monitoren. Doordat de monteurs via de data van te voren binnen krijgen welk onderdeel wanneer het best gerepareerd/vervangen kan worden, zullen er geen onnodige
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kosten gemaakt worden. Daarnaast zal de levenscyclus van de hardware verlengd
worden omdat deze hardware op de juiste manier onderhouden wordt. Hiernaast
wordt er ook geadviseerd de bevoorrading te monitoren aan de hand van de data. Zo
kan er precies op het juiste moment bijgevuld worden en hoeft er alleen nieuwe voorraad te komen wanneer dit niet nodig is. Hierdoor ontstaan er geen onnodige kosten
en is er ook sprake van minder emissie vanwege een efficienter logistiek proces.
Daarnaast is geadviseerd de retourstromen te monitoren met behulp van slimme
apparaten. Door de kwaliteit en de precieze grondstoffen van de retourproducten
te meten en vervolgens te scheiden zijn de grondstoffen makkelijker en efficiënter
te hergebruiken. Verder kan, net zoals bij de bevoorrading, de hoeveelheid worden
bijgehouden. De grondstoffen worden zo dus efficiënt getransporteerd. Dit scheelt niet
alleen in kosten maar ook in uitstoot.
Door deze “groene” keuzes en daarbij de verlaging van de kosten zet Coffee Fresh
goede stappen naar hun doel om groene koploper van de markt te worden en hierdoor
haar concurrentiepositie te verbeteren.
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Hoofdstuk 17. Elis – Circulaire kansen
voor bedrijfskleding
Chrissy Menting en David Bouwman – studenten minor Circulaire Economie
Elis is een internationaal opererende dienstverlener op het gebied van bedrijfstextiel
en hygiëne met diverse toepassingen. Het hoofdkantoor staat in Arnhem. De onder
neming heeft al een behoorlijk duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld komt alle
textiel aan het einde van de levensduur terug bij Elis. Daar staat tegenover dat de
productie van textielgarens wereldwijd een erg milieubelastend proces is. De vraag
is: zijn er andere vezels dan polyester/katoen om bedrijfskleding van te maken?
Vezels die veel minder milieubelastend zijn maar wel volledig voldoen aan de eisen voor
bedrijfskleding? Ja, die vezels zijn er. In samenwerking met twee toonaangevende
ketenpartners kan Elis hier een nieuwe stap zetten naar circulariteit.
17.1 Elis als organisatie
Elis is een internationaal multi-servicebedrijf op het gebied van textiel, hygiëne,
facilitaire diensten en onderhoudsservices. Elis verhuurt, reinigt, repareert en
vervangt producten indien nodig. Zo voorziet Elis elke dag opnieuw 400.000 klanten
in 28 landen in Europa en Latijns-Amerika van services zodat zij veilig en hygiënisch
kunnen werken. Daarnaast neemt Elis in de meeste landen waarbinnen zij werkzaam
zijn de leiderspositie in de markt in. (Elis – Over ons, 2018). In het businessmodel van
Elis blijven zij eigenaar van alle producten die naar klanten gaan, wat ervoor zorgt
dat alle stromen weer terug bij Elis komen. De producten worden gewassen door Elis
en weer gedistribueerd naar de klant. Op dit moment is de textielstroom bij Elis een
closed loop; alle textiel komt aan het einde van de levensduur weer terug bij Elis.

Afbeelding 17.1. logo van Elis (bron: Over ons, 2018

(https://nl.elis.com/). Copyright 2018, Elis.
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Visie:
“In een steeds complexere en versnipperde wereld spelen bedrijven die meerdere
diensten aanbieden een belangrijke rol. Dankzij de oplossingen die zij aanreiken
beantwoorden ze en anticiperen ze op de behoeften van gebruikers die zo ongestoord
verder kunnen bouwen aan hun succes. Dit zijn, en daar zijn wij heilig van overtuigd,
de bouwstenen waar onze organisatie op steunt: altijd aandachtig zijn, toegewijd en
alert om nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.” (Elis – Over ons, 2018)
Missie:
“Onze klanten zien ons als hun partner. Wij ontwerpen, ontwikkelen en bieden
oplossingen op maat aan die voor hen en hun eindgebruikers meerwaarde bieden.”

(Elis – Over ons, 2018)
Waarden:
De basis van Elis is gebouwd op de volgende waarden: respect voor anderen, voorbeeld
functie, integriteit en verantwoordelijkheid. Deze waarden bieden een referentiekader
en inspireren Elis om na te denken over onze acties en keuzes. Vanuit deze waarden
ontstond ook de vraag naar dit onderzoek. Elis vindt namelijk dat zij met hun voorbeeldfunctie in de industrie de verantwoordelijkheid hebben om met respect voor
mens en natuur haar werkzaamheden uit te voeren. (Elis – Over ons, 2018)
17.2 Elis en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij Elis hoog in het vaandel. Zo
doet Elis er alles aan om haar maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid
verder te laten groeien. Dat kan zijn door verbruik van water, energie of reinigings
middelen te beperken, door ecologische innovaties te implementeren of door de
impact van leveringskanalen te verminderen. Elis probeert ervoor te zorgen dat zij
oplossingen en diensten verlenen die bijdragen aan de Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen prestaties van Elis als bedrijf maar ook aan de Maatschappelijk Ver
antwoord Ondernemen prestaties van haar klanten.
Naast doelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, heeft
Elis ook doelen opgesteld specifiek gericht op duurzaamheid: meewerken aan de
ontwikkeling van een duurzamer bedrijfsmodel; bied een verantwoord, kwalitatief
portfolio van producten en diensten aan; de ecologische voetafdruk van het bedrijf
verkleinen; en zorgen voor de voldoening van haar medewerkers (Elis – Verantwoord
zakendoen, 2018).
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water savings
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per kilogram of laundry
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Afbeelding 17.2. behaalde doelstellingen duurzaamheid van 2010 tot 2020 (bron: Verantwoord
zakendoen, 2018
(https://nl.elis.com/over-ons/verantwoord-zakendoen/) copyright 2018, Elis).

17.3 Onderzoeksmethoden
Er zijn veel verschillende vormen van onderzoeksmethoden die ten grondslag
kunnen liggen aan een onderzoek. Er is in dit onderzoek voornamelijk gefocust op
desk- en fieldresearch. Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens
ten behoeve van een doelstelling. In het onderzoek is voor iedere deelvraag literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van veel verschillende bronnen maar
voornamelijk van rapporten binnen de textielindustrie. Voor deskresearch is gekozen
om informatie te verwerven over de industrie maar ook om mogelijkheden voor Elis in
kaart te brengen die circulaire en industrieel wasbare bedrijfskleding mogelijk maken.
Fieldresearch is uitgevoerd in de vorm van een kwalitatief onderzoek.
Dit gaat terug te zien zijn in de interviews met experts uit het werkveld. Er zijn
verschillende interviews gehouden met partners van Elis maar ook met experts
buiten het werkveld. Denk hierbij aan iemand met specifieke kennis van textiel,
verschillende medewerkers van Elis maar ook in andere lagen van de keten. Zo is
er ook een gehouden met de doekleverancier voor het product en met verschillende
medewerkers van de leverancier van Elis. Voor deze aanpak van fieldresearch is
gekozen, omdat er op deze manier input gaat zijn uit de praktijk door verschillende
schakels in de keten. Doekleveranciers, leveranciers van Elis, specialisten en natuurlijk Elis zelf. Allemaal kennen zij op hun eigen gebied hun valkuilen en mogelijkheden.
Daarnaast zijn er zo mogelijkheden om dieper op een onderwerp in te gaan met een
expert. Ten slotte hebben we door de interviews de meest recente ontwikkelingen in
de keten voor handen.
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17.4 Transitievraagstuk en doelstelling
Het streven naar een circulaire economie is een wereldwijde agenda, waarbij
Nederland zich als koploper wil positioneren. Het huidige klassieke model in de textiel
industrie is sterk lineair; de verkoop van het product aan de consument gericht, is het
eindstation. Een circulair model betekent dat de kleding terugkomt. Dit vergt uiteen
lopende inspanningen in de gehele waardeketen waarbij de keten zich uiteindelijk
moet omvormen. (Centexbel, 2020)
Elis kan hier een belangrijke rol in spelen, dit omdat zij een belangrijke en grote speler
in de textielindustrie zijn. De verwachting is dat de initiatieven van Elis de circulariteit
van de industrie verder kunnen versterken doordat er kruisbestuiving en kennisoverdracht zal gaan plaatsvinden.
De doelstelling van dit onderzoek splitst zich uit op twee pijlers: het zoeken naar
mogelijkheden voor circulaire bedrijfskleding met toegevoegde waarde voor de
Nederlandse textielindustrie, dat daarnaast past binnen de huidige processen van
Elis. Dit is niet alleen van toegevoegde waarde voor Elis maar ook op de wereldwijde
textielwasserij industrie. Dit met als doel om, als marktleider in vele landen, de ver
antwoordelijkheid voor een circulair model in de textielindustrie te pakken.
Bij het vormgeven van nieuwe bedrijfskleding moet naast de circulaire eisen, het
product ook blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van Elis en de klant. Een andere
belangrijke pijler van het onderzoek is daarnaast dat het product industrieel wasbaar
moet zijn. Hierbij is het belangrijk dat Elis niet zijn processen moet veranderen.
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Afbeelding 17.3. een lineaire en circulaire economie (bron: Textielrecyclage tot op de draad, 2020
(https://www.centexbel.be /nl/expertise/textielrecyclage) copyright 2020, Centexbel).
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17.5 Belangrijkste bevindingen onderzoek
De westerse wereld leeft in een lineaire wegwerpcultuur, dit leidt tot gigantische
hoeveelheden afval. Jaarlijks gooien we in Nederland 235 miljoen kilogram textiel
weg. De UNEP (UN Environment Programme) meldt dat de textielindustrie daarnaast
verantwoordelijk is voor 10% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Ook meldt UNEP
dat de textielindustrie 20% van het wereldwijde afvalwater produceert. Hiermee staat
de textielindustrie op de tweede plaats van ’s werelds grootste waterverbruik. 1,9
miljard liter drinkwater wordt elk jaar gebruikt voor het verven van kleding. Vaak
wordt dit water na gebruik, zonder het weer voor te behandelen in de rivier geloosd.
Helaas komt daarnaast een groot deel van de afgedankte kleding – ongeveer 40% –
nog in de verbrandingsoven terecht.
De Ellen MacArthur foundation is een instelling die tot doel heeft een generatie te inspireren om opnieuw na te denken, opnieuw te ontwerpen en een positieve toekomst
op te bouwen door een circulaire economie. De vier facetten, ofwel stappen, richting
circulair textiel worden als volgt geformuleerd:
• Effectief gebruik maken van middelen en bewegen naar hernieuwbare input.
• Het verwijderen van schadelijke stoffen.
•	Transformeren hoe kleding ontworpen, verkocht en gebruikt wordt om wegwerp
kleding te stoppen; dit met een focus op kwaliteit en verlenging van de levensduur
van een product.
•	Verbeteren recycling door transformeren kledingontwerp, collectie en herverwerking
Gebruik van duurzame grondstoffen
Uit meerdere gesprekken is de conclusie getrokken dat het doek Ecogreen 260 gram,
bestaande uit 65% rPET en 35% Lyocell het beste alternatief is voor Polyester/Katoen
voor Elis. rPET is kwalitatief net zo goed als nieuw polyester, maar behoeft minder
grondstoffen. Daarnaast zorgt het voor uitstekend kleurbehoud; ook na industrieel
wassen. Lyocell heeft de luxe uitstraling van zijde, is zo sterk als polyester en neemt
beter vocht op dan katoen (50% meer vochtopname). Lyocell wordt zelf soepeler na
het was proces. Naast deze voordelen is natuurlijk de ecologische impact van de stof
ontzettend belangrijk. In Figuur 4 is een analyse te zien van HAVEP uit de Ecochain
analyse. Hierbij is de impact van 500 broeken van Polyester / Katoen (huidige materiaal
Overall) tegenover 500 broeken van rPET / Lyocell gezet. De ecologische voortgang is
enorm op CO2-uitstoot (12%), energie (9%) en waterverbruik. (97%) Daarnaast is het ook
biologisch afbreekbaar.
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Vermindering schadelijke stoffen
Bij het produceren van rPET / Lyocell wordt 15% minder chemicaliën gebruikt dan
bij het produceren van Polyester / Katoen (zoals te zien in de hiernaast getoonde afbeelding). Echter, het grootste verschil met Polyester/Katoen zit in het hergebruik van
deze chemicaliën. Het chemicaliën proces van TenCate is namelijk een gecertificeerd,
gesloten systeem. In dit gesloten systeem wordt meer dan 99% van de chemicaliën
teruggewonnen en hergebruikt.
Verbetering kwaliteit en levensduur
Lyocell heeft een gladde vezel waardoor het heel zacht aanvoelt op de huid. Daarnaast
heeft het materiaal ook een sterk vochtabsorberend vermogen en ventileert goed.
Lyocell absorbeert het zweet vanaf de huid, waardoor bacteriën geen kans krijgen om
te groeien en je frisser ruikt. Lyocell stoffen zijn dus perfect voor de gevoelige huid.
Kwalitatief hangen er dus veel voordelen aan Lyocell voor de drager (HAVEP – Doeken
van duurzame grondstoffen, 2020). In principe kan de nieuwe, duurzame en circulaire
overall minstens even lang mee. Dit blijkt uit de was test; na 100 x wassen is er nog
geen verslechterde kwaliteit. Dit gaat dan over 100 wasbeurten op 75 graden Celsius
volgens ISO 15797 én droger na elke wasbeurt.
Recyclen aan einde levensduur
Er komen steeds meer mogelijkheden voor biologisch afbreekbare bedrijfskleding
op de markt, rPET / Lyocell is hier een voorbeeld van. rPET / Lyocell is gemaakt van
hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen waarvan 98% aan het einde van de levensduur
biologisch afbreekbaar is. rPEt/Lyocell wordt dus biologisch afgebroken waardoor je
geen afval hebt maar een eindproduct dat weer wordt omgezet in koolstof en water,
een circulair systeem (Ricca Clean, 2019).
Besparing

CO2

500 broeken

10 kg

100 MJ

m3

12%

9%

97%

Afbeelding 17.4. ecologische besparing van rPET/Lyocell tegenover Polyester/Katoen
(bron: HAVEP intern).
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17.6 Advies en aanbevelingen
Met de nieuwe Overall van 65% rPET en 35% Lyocell is een virgin stof omgezet in
een hernieuwbare, duurzame grondstof. Een duurzame grondstof die bijna geen afval achterlaat, maar omgezet wordt tot natuurlijke stoffen, is toch een bijna volledig
circulair systeem bereikt. Alle vier de stappen voor circulair textiel van de Ellen
MacArthur foundation zijn namelijk doorlopen.
Een zo goed als circulaire, nieuwe overall met vele voordelen ontworpen door drie
marktleiders in hun vakgebied (ook m.b.t. duurzaamheid): TenCate (doekleverancier),
HAVEP (productie textiel) en Elis (verhuurder richting klant). Een prachtige samenwerking van drie toonaangevende organisaties. Zo kan Elis een ontzettend grote
stap maken, samen met iedereen die aansluit, om te bewegen richting een circulaire
textielindustrie maar ook een betere wereld voor bedrijf, mens, dier en milieu! Een
nieuw product, van nieuwe grondstoffen met andere financiële, sociale en ecologische
gevolgen zonder aanpassingen van processen of structuren in de keten.
Het nieuwe, circulaire textiel past helemaal binnen de propositie van Elis. Zij dragen
uit dat zij de verantwoordelijkheid willen nemen als grote organisatie en zich in zetten
voor circulariteit. Hoe kan je dit beter doen dan met een circulair product?
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Hoofdstuk 18. Ubbink – Het kanaal
dat niet in rook opgaat
Stijn Korteling & Daniel Holthof – studenten minor Circulaire Economie
Ubbink is een Doesburgse onderneming die oplossingen biedt voor een gezond
binnenklimaat. Ubbink heeft vestigingen in Europa en is onderdeel van een beursgenoteerd Duits concern. Hoewel Ubbink al hard werkt aan het energie
zuiniger
maken van zijn producten en systemen, heeft het geen zicht op wat er na de eindfase met de producten gebeurt. Een goede kans dat deze na te zijn afgedankt in de
vuilverbrandings
oven terechtkomen. De materialen waaruit de producten zijn
opgebouwd moeten recyclebaar zijn, maar een minstens zo grote uitdaging ligt er in
vormgeven van de retourstroom. Biedt een ander businessmodel perspectief?
18.1 De organisatie
Ubbink werkt aan oplossingen voor energie-efficiency en een gezond binnen
klimaat voor gebouwen. Ubbink zoekt continu naar slimme innovaties, gericht op
ver
werkingsgemak. Ubbink biedt producten binnen de thema’s Energie, Binnen
klimaat & Comfort en Bescherming van de gebouwconstructie (Ubbink, z.d.).
Ubbink is in 1896 opgericht in Doesburg en heeft vestigingen in België, Frankrijk, Italië
en het Verenigd Koninkrijk. In 2000 werd Ubbink onderdeel van het Duitse Centrotec
SE. Deze aan de Nieuwe Beurs in Frankfurt genoteerde onderneming ontwikkelt en
produceert producten die bijdragen aan energiebesparing, verhoging van het (woon)
comfort en bevordering van de gezondheid.
Met zusterbedrijf Centrotherm vormt Ubbink de Ubbink-Centrotherm Group. Samen
hebben zij een sterk Europees netwerk van flexibele lokale ondernemingen en agent
en, die goed ingevoerd zijn in hun eigen markten (Ubbink, z.d.).
18.2 De propositie
Gestuurd door de klantwens, heeft Ubbink continu aandacht voor het optimaliseren
van hun bedrijfsprocessen, zowel bij fabricage van de producten als bij de inkoop
ervan. Daarnaast streeft Ubbink ernaar om alle bedrijfsprocessen zo te verbeteren,
dat de ecologische footprint wordt gereduceerd. Als maatschappelijk verantwoorde
onderneming probeert Ubbink tijdens het designproces van alle producten continu
verbeteringen door te voeren als het gaat om recycling. Hun doel is om de beperkt
beschikbare grondstoffen optimaal en duurzaam te benutten.
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18.3 Missie
De missie van Ubbink luidt als volgt: “Het verbeteren van de energie efficiency en het
binnenklimaat van gebouwen in geheel Europa (Ubbink, z.d.).”
Uit de missie kan men opmaken dat Ubbink organisaties de oplossing biedt om duurzamer te worden. Ubbink produceert en verkoopt vele producten en systemen die een
bijdrage leveren aan deze missie. Ubbink biedt deze oplossingen aan organisaties
binnen heel Europa. Naast deze oplossingen wil Ubbink uiteindelijk 100% circulair
worden.
Ubbink hanteert dezelfde definitie van circulaire economie als de overheid. Namelijk:
“Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van
producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde creatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel van
het systeem nastreeft. Het idealiter oneindig kunnen laten circuleren van grondstoffenstromen maakt een economie circulair.” Ubbink. (z.d.).
Om het pad naar 100% circulariteit te volgen, heeft Ubbink een taskforce Circulariteit in
het leven geroepen die zicht bezighoudt met hergebruik, het zoeken van alternatieven
voor fossiele grondstoffen en energiezuinige productie (Ubbink, z.d.). Een onderzoek
naar een duurzame manier van het logistieke proces komt deze doelstelling ten goede.
18.4 Aanleiding project
Na een eerste gesprek met Ubbink kwam naar voren dat Ubbink de producten, nadat
deze via de groothandel aan aannemers/installateurs worden verkocht, uit het oog verliest.
Ubbink hecht er veel waarde aan om tijdens de productie en het transport van haar
producten, de aarde zo min mogelijk te belasten. Zo ook met de toekomst van de
producten na gebruik. Ubbink wil hierbij voorkomen dat haar producten worden
verbrand of tot bermpaaltje worden gedegradeerd. Hierdoor wil Ubbink dat de gebruikte producten bij een reststroomverwerker terechtkomen die het product recyclen tot
nieuwe grondstof dat gebruikt kan worden voor nieuwe producten.
18.5 Doelstelling en probleemstelling
Het probleem dat Ubbink ondervindt, is dat de producten simpelweg in een restafval-
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container kan worden gegooid waardoor de producten verbrand worden bij een afvalverwerker. Dit komt omdat Ubbink geen zicht heeft op haar producten.
De doelstelling van dit onderzoek is het vinden van een manier om de producten van
de productgroep “Bouwproducten” op een duurzame manier te vervoeren naar een
recyclebedrijf om de producten een nieuw leven te geven. Uiteindelijk is het doel om
een advies te geven zodat Ubbink een stap dichter kan zetten naar het doel om 100%
circulair te worden. Dit advies heeft betrekking op het proces van het vervoer van de
producten van Ubbink.
18.6 Hoofd- en deelvragen
Ubbink wil ervoor zorgen dat ze zicht houdt op de producten. Als Ubbink weet waar de
producten zich bevinden kunnen deze naar een reststroomverwerker geleid worden
die de producten tot regranulaat verwerkt. Hierdoor kunnen de grondstoffen van deze
producten worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. Hierbij is het vervoer
tussen de schakels erg belangrijk. In dit kader heeft het onderzoeksteam de volgende
hoofdvraag geformuleerd: Welke meerwaarde kan Ubbink realiseren in het vervoer ten
aanzien van hergebruik van de productgroep “Bouwproducten”? Om de hoofdvraag te
beantwoorden zijn er 4 deelvragen geformuleerd:
• Welke stakeholders zijn er bij het terughalen van producten betrokken?
• Wat doen “concurrenten” wat betreft de retourstroom van hun verkochte producten?
•	Hoe kan Ubbink ervoor zorgen dat klanten gemotiveerd zijn om het product te laten
recyclen?
•	Hoe kunnen de producten van de klanten naar een gespecialiseerde kunststof afvalverwerkers worden getransporteerd?
18.7 Implementatie
Om een circulair businessmodel te implementeren moet er eerst onderzoek gedaan
worden naar een informatiesysteem dat het nieuwe model zal ondersteunen.
Wanneer het onderzoek is uitgevoerd, zal dit informatiesysteem gebouwd moeten
worden. Met behulp van dit informatiesysteem zal er een pilot gestart worden waarin
een deel van de producten binnen de productgroep “bouwproducten” als Product as
a Service (PaaS) wordt verkocht. Deze PaaS overeenkomst wordt gesloten met aan
nemers en/of groothandelaren. In de PaaS overeenkomst staat beschreven dat degene
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die het product koopt/verkoopt de reglementaire verplichting heeft om op het moment
dat het product de levenscyclus heeft doorlopen, aangeeft bij Ubbink dat de producten
zijn gedemonteerd. Vervolgens komt het product in een retourtraject terecht, waarin
de recycler er weer grondstof van maakt. Deze grondstof wordt vervolgens weer ge
leverd aan Ubbink.
Voor Ubbink moet er een medewerker ingezet worden die dit systeem kan bijhouden
en kan onderzoeken in hoeverre de producten juist in het systeem terecht komen naar
mate deze verder vorderen in de keten. Als bijvoorbeeld een bouw en sloopbedrijf de
opdracht krijgt om een gebouw af te breken moet Ubbink een overzicht hebben van
welke producten er zich in het gebouw bevinden, hier komt het informatiesysteem
aan bod. Het madaster zou hier een goede optie voor kunnen zijn.
Het materiaal waarmee producten worden gemaakt zal wel veranderen van virgin
materials naar Regranulaat. Wanneer er meer producten als PaaS worden verkocht,
zal de afdeling inkoop een transitie moeten maken van inkoper naar controleur van
de grondstoffenstroom binnen de keten.
De infographic (afbeelding 19.1) is de leidraad voor het circulaire proces dat Ubbink in
de toekomst kan implementeren. Dit businessmodel wordt toegelicht aan de hand van
de theorie met de 7 bouwstenen die er nodig zijn voor een businessmodel.
Montage /
Demontage

Doorverkoop
groothandel

Circulair

Productie
virgin materials

Productie
Ubbink producten

Inzamelen
retourstroom

Shredderen
retourstroom

Compounderen
‘nieuwe’ grondstof

Afbeelding 18.1. Jonker, J. (2018).

224

7 bouwstenen voor een circulair businessmodel: Jonker, J. (2018).
1. Kringlopen: in de kern is circulair ondernemen een kringloop waarin grond
stoffen producten en onderdelen meerdere keren worden gebruikt. Als Ubbink het
businessmodel gaat implementeren wordt er een retourstroom van Ubbinkproducten
gerealiseerd. Dit maakt de kringloop compleet.
2. Waardecreatie: op het gebied van meervoudige waardecreatie zijn er 4 aspecten
waar Ubbink zich op gaat ontwikkelen. Namelijk op intellectueel, natuurlijk, materieel
en sociaal en relationeel vlak.
3. Strategie: recyclen: de waarde van de grondstof van Ubbink wordt gedeeltelijk of
volledig behouden bij het hergebruik van de kunststoffen. Zo krijgt de grondstof een
nieuw leven in de vorm van een nieuw product.
4. Conversie: wat betreft de conversie gaat het om restmaterialen, reststromen en restwaarde die omgezet wordt tot een nieuw product. Bij hergebruik van kunststoffen van
Ubbink is dit aan de orde. Verdienstelijk: de producten van Ubbink worden verkocht
als dienst, het eigenaarschap blijft bij Ubbink zelf.
5. Organisatie: De samenwerking binnen organisatie en binnen de keten is een voorwaarde voor CBM. Ubbink zou al zijn middelen en connecties in de keten moeten
inzetten om een circulair keten te organiseren.
6. Verdienmodel: Het verdienmodel dat Ubbink gaat handteren is het Product-asa-Service model.
7. Partijen: Partijen waarmee moet worden samengewerkt staat in zijn in tabel weergegeven, deze partijen zijn betrokken bij het proces van het businessmodel dat gemaakt is.
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Primaire
stakeholders

Interne belanghebbenden

Externe belanghebbenden

Research & Development

Verwerkers (Van Werven)

Inkoop
Magazijn & expeditie
Secundaire
stakeholders

Verkoop & Marketing

Groothandelaren (Rensa)
Klanten (aannemers &
installateurs)
Inzamelaars (SUEZ)

Interface
stakeholders

Leveranciers (Ultrapolymers)

Tabel 1. stakeholders.

8. Resultaten: De resultaten die behaald kunnen worden bevinden zich niet alleen
op het financiële aspect. De planmanager bij AVR gaf aan dat het momenteel niet
financieel rendabel is om een retourstroom te realiseren. Ten eerste is dat financieel
nog niet uitgezocht en daarnaast zijn er andere waarden die net zo belangrijk zijn.
Deze zijn beschreven bij punt 2.
18.8 Onderzoeksmethode
Om de deelvragen te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van deskresearch
en fieldresearch in de vorm van kwalitatief onderzoek. Zo zijn er interviews gehouden
met verschillende experts in de keten om de belangen van de schakels in de keten te
begrijpen en om te zetten in een circulair gedachtegoed.
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18.9 Conclusie
Uit het onderzoek kwam al snel naar voren dat het vervoer binnen de keten al in
zekere mate goed geregeld is. Echter bleef het probleem dat Ubbink nog steeds niet weet
waar de producten precies heen gaan. Dit bleek uit gesprekken met bedrijven zoals Van
Werven en AVR. Aangezien er geen zekerheid is over het percentage van de producten
dat uiteindelijk bij de afvalverwerker terecht komt dat het product recycled, bestaat er
nog steeds een kans dat de Ubbink producten worden verbrand. Als Ubbink controle
wil hebben over wat er met de producten gebeurt, dan moet Ubbink zelf er voor zorgen
dat de producten niet in het restafval terecht komen. Om dit te kunnen realiseren zou
Ubbink een transitie moeten maken naar een andere verkoopmethode die er voor
zorgt dat er zicht wordt gehouden op de producten en daarmee de producten naar
aan het einde van de levenscyclus via een afvalverwerker kunnen worden gerecycled.
Deze afvalverwerker reccycled het product tot regranulaat.
Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen, adviseert het onderzoeksteam
Ubbink dat zij het transport naar afvalverwerkers niet hoeven te regelen. Dit komt
mede voort uit het feit dat deze al geregeld zijn door andere partijen. Het onderzoeksteam adviseert Ubbink om zich meer te focussen op haar eigen producten door middel
van een ander businessmodel, die Ubbink zal steunen om zicht te behouden op haar
producten na verkoop aan de aannemer/installateur.
Ubbink zal een transitie moeten maken naar een circulair businessmodel waarin het
product als een service wordt aangeboden. Hierdoor kan Ubbink zicht houden op haar
“verkochte” producten en deze laten leiden naar een afvalverwerker die het product
kan recyclen tot nieuwe grondstof.
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Hoofdstuk 19. Integrated thinking
Usha Ganga – themaregisseur Integrated thinking, control & reporting
19.1 Inleiding
De voorgaande hoofdstukken hebben u hopelijk al van alles gebracht. Wellicht zijn
dit nieuwe inzichten in de circulaire economie, inspiratie voor uw eigen circulaire
projecten, vertrouwen in de haalbaarheid van de energietransitie. Toch is het bijzonder
dat wij zo gemakkelijk deze kennis met u hebben kunnen delen. Dat is allemaal te
danken aan onze gemeenschappelijke taal: het Nederlands.
Taal maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren en is een van de onderscheidende vermogens die wij als samenleving hebben en ons onderscheiden van
het dierenrijk. Zonder communicatie ontstaat geen gemeenschappelijk begrip en kun
je doelen dus ook niet makkelijk bereiken. Volgens de beroemde taalkundige Naom
Chomsky is taal zelfs voorwaarde voor denken: “language is essentially a system
for expression of thought” (Droste, 2005). Daarom gebruiken alle menselijke gemeenschappen een vorm van taal als communicatie- en verbindingsmiddel.
In onze economie kennen we al sinds jaar en dag een eigen gemeenschappelijke taal:
de financiële taal die in geld wordt uitgedrukt. Bij de invoering van de euro zag men
wat de gevolgen zijn van de semantische verwarring die is ontstaan: omdat niemand
een gevoel had bij de waarde van € 1,-, ontstond weerstand en verwarring, en kostte het
sommigen jaren om dat inzicht ook voor de euro te hebben. Hoekstra (2019) bespreekt
in zijn boek hoe één gemeenschappelijke taal, het systeem van nationale rekeningen
(the System of National Accounts), ertoe leidde dat er een gemeenschappelijke taal
ontstond die de basis legde voor macro-economische communicatie tussen beleids
makers, statistici en academici. Dit leidde ertoe dat de communicatie en coördinatie
van economen wereldwijd efficiënt en effectief werd, met als grootste succesverhaal
het Bruto Nationaal Product als belangrijkste graadmeter van economisch succes. De
financiële taal is sindsdien ingeburgerd en wordt niet alleen door economen, maar
door de gehele samenleving met vertrouwen gebruikt.
De noodzaak om waardecreatie op andere waardesoorten gelijk te trekken aan
financiële waardecreatie blijkt evident uit de coronacrisis. Het is ongelooflijk dat
een bedrijf als Booking.com sinds 2018 voor $ 14 miljard aan financiële waarde
creëerde voor haar aandeelhouders door het terugkopen van aandelen, en daardoor
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al in april 2020 in grote financiële problemen komt door de coronacrisis. Dit betekent
dat voor andere belanghebbenden sprake is van financiële waardevernietiging omdat
Booking.com onvoldoende vlees op de botten heeft om de coronacrisis te doorstaan.
Dat betekent financiele steun door de Nederlandse staat omdat Booking.com besluit
gebruik te maken van de NOW-regeling voor doorbetalen van de salarissen van haar
personeel (Mulder, 2020).
Een van de redenen dat dit soort waardevernietiging mogelijk is, is omdat we ons nu
in de besluitvorming vaak nog exclusief richten op de financiële waarde die gecreëerd
wordt voor aandeelhouders, en die we gerapporteerd zien in de waarde van het GDP, de
winst in de jaarrekening en de waarde van een aandeel. Dat is de taal die we gewend
zijn te spreken in onze lineaire economie.
19.2 Een nieuwe business taal: integrated reporting
Nu we de transitie maken van een lineaire naar een circulaire economie is het tijd
om ook een nieuwe taal te ontwikkelen zodat de prestaties van organisaties op
circulariteit ook daadwerkelijk gemeten, gerapporteerd en daardoor besproken
kunnen worden. Wat we zien is dat er op dit moment nog een Babylonische spraakverwarring is op dit terrein. Er bestaan tientallen verschillende standaarden om te
gebruiken voor het rapporteren over niet-financiele prestaties. Doordat één gang
bare standaard ontbreekt, zie je ook spraakverwarring over de definitie van termen
en de wijze waarop organisaties rapporteren over niet-financiële prestaties. Gelukkig
zijn meerdere initiatieven gaande om dit probleem op te lossen. Zo is de Corporate
Reporting Dialogue een initiatief van acht instanties die standaarden opstellen voor
corporate reporting in brede zin, waaronder (Corporate Reporting Dialogue, z.d.):

Afbeelding 19.1. Corporate reporting Dialogue deelnemers (Corporate Reporting Dialogue, z.d.).
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Via het Better Alignment Project wil de Corporate Reporting Dialogue onderzoeken
hoe de hierboven genoemde instanties effectiever organisaties kunnen ondersteun
en bij het opstellen van klimaatgerelateerde en bredere environmental, social and
governance (ESG) toelichtingen (Corporate Reporting Dialogue, z.d. 2). Op dit moment
bestaat die uniformiteit echter nog niet. Dat betekent voor bedrijven dat als zij de
volgende stap willen zetten op meervoudige waardecreatie geen panklare oplossing
bestaat om meervoudige waardecreatie ook in hun interne rapportagestructuren te
verankeren.
Op dit moment lijkt integrated reporting en het zes-waardenmodel van Gleeson-White
(2014) de meest geaccepteerde manier om intern en extern bij bedrijven het gesprek
over integrated thinking, zoals in hoofdstuk 1 van dit boek is gedefinieerd, te voeren.
Daarom wil het Centrum Meervoudige Waardecreatie via integrated thinking, inte
grated control en integrated reporting de mogelijkheden ontwikkelen voor bedrijven
om het gesprek breder te gaan voeren dan alleen op de financiële prestaties voor
aandeelhouders.

Meervoudige waarden
Een organisatie creëert en distribueert waarde door middelen aan te trekken, te
coördineren en in te zetten voor de realisatie van organisatiedoelen op de korte, de
middellange en de lange termijn. Hierbij wordt tegelijkertijd economische, sociale en
ecologische waarde gecreëerd of vernietigd. Economische waarde wordt gecreëerd
met financieel en materieel kapitaal. Sociale waarde wordt gecreëerd door menselijke
activiteiten en drukt zich uit in intellect, sociale connecties, samenwerkingsrelaties
en competente en vaardige medewerkers. Ecologische waarde wordt gecreëerd via
natuurvriendelijk activiteiten (Wagensveld & Westerdijk, 2018).

Finanial

Manufactured

Intellectual

Human
Social and
relationship

Natural

Afbeelding 19.2. ervoudige waardecreatie a.d.h.v. de <IR> Capitals (IIRC, 2013).
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19.3 Van financial thinking naar integrated thinking
Er zijn veel organisaties die voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid.
Sommige bedrijven, zoals Tony Chocolonely, zijn bekend vanwege hun duurzame
missie (Tony’s Chocolonely, z.d.), en kunnen geclassificeerd worden als social
enterprise (voor de definitie van een social enterprise, zie PwC, z.d.). Andere bedrijven
hebben een robuust bedrijfsmodel dat al jaren succesvol opereert, maar willen graag
de omslag maken naar een duurzamer bedrijfsmodel, zoals Unilever onder de leiding
van Paul Polman het Sustainable Living Plan lanceerde (Unilever, z.d.). Veel bedrijven
zijn daarom gestart met een duurzaamheidsafdeling die aan de slag gaat om
intern duurzame projecten op te zetten en te leiden. Daardoor ontstaat regelmatig
silo
denken, waarbij de duurzaamheidsafdeling een aparte silo is die de andere
afdelingen mee moet krijgen. Het risico daarvan is dat bij het bedrijf geen sprake is van
integrated thinking. Doordat alleen bij projecten geleid vanuit de afdeling duurzaamheid
sprake is van integratie tussen financiële en overige waarden, kan de bedrijfsvoering
in veel gevallen intact worden gelaten. In dat geval is totaal geen sprake van integrated
thinking. Global head of sustainability bij ING, Leon Wijnands, legt dit als volgt
uit (Duurzaam bedrijfsleven, 2018): “Mijn missie is wel de duurzaamheidsafdeling
opheffen van ING. Je hebt ook geen afdeling klanttevredenheid of een aparte afdeling
winst, dat zijn ook altijd belangrijke onderwerpen. Het zou zo in de haarvaten van een
bedrijf verankerd moeten zijn dat je geen aparte afdeling nodig hebt. Maar ondertussen
is die aanjaagfunctie er nog wel degelijk”.
Dit illustreert hoe moeilijk het is om binnen een organisatie integrated thinking
te realiseren. Eén van de redenen daarvoor is dat de gemeenschappelijke taal die
hierboven besproken is nog ontbreekt. Het Centrum Meervoudige Waardecreatie ziet
in de zes meervoudige waarden van het <IR> model een goede basis om integrated
thinking te incorporeren binnen organisaties. Bij bedrijven zien we dat pas sprake kan
zijn van integrated thinking als de zes waarden deel uitmaken van de strategievorming
van het bedrijf en de daaruit afgeleide inrichting van bedrijfsprocessen. De actieve
betrokkenheid van zowel het bestuur als de financiële afdeling is een belangrijke
randvoorwaarde voor integrated thinking (Wagensveld & Westerdijk, 2018).
In hoofdstuk 1 van dit boek bespreken Croes en Wagensveld (2020) hoe de strategie
van een onderneming vorm kan krijgen via integrated thinking. Integrated control en
daaruit afgeleid integrated reporting zijn dan het sluitstuk om tot volledige integratie
van alle zes waardesoorten te komen binnen een organisatie.
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19.4 Materialiteit als basis voor strategievorming in een organisatie
Binnen het <IR> framework en andere duurzaamheidsstandaarden als de GRI
Standards (GSSB, 2017) en de EU non-financial reporting directive (EU, 2014) geldt
dat het identificeren en selecteren van materiële onderwerpen een belangrijk onderdeel is van de strategievorming. Een materieel onderwerp betreft “matters that
substantively affect the organization’s ability to create value over the short, medium
and long term” (IIRC, 2013). Om te bepalen of een onderwerp materieel is, kan goed
aangesloten worden op de EU non-financial reporting directive, die materialiteit als
volgt definieert: “matters are defined as material if they are most likely to bring about
the materialisation of principal risks of severe impacts, along with those that have
already materialised. The severity of such impacts should be judged by their scale and
gravity”. (EU, 2014).
Door de manier waarop de EU-materialiteit definieert, is sprake van zogeheten ‘double materiality’. Daarmee wordt bedoeld dat vanuit twee richtingen naar materialiteit
wordt gekeken. Materieel zijn de onderwerpen die de mogelijkheid van de organisatie
beïnvloedt om op termijn waarde te creëren (van buiten naar binnen, aansluitend op
de definitie van het <IR> framework) en materieel zijn de onderwerpen die kunnen
leiden tot ernstige impact die ontstaat door de activiteiten van de organisatie (van
binnen naar buiten, aansluitend op de definitie van de GRI Standards). De EU (2019)
laat dit effect duidelijk zien voor het thema klimaat:
The double materiality perspective of the Non-Financial Reporting Directive
in the context of reporting climate-related information

FINANCIAL
MATERIALITY

ENVIRONMENTAL & SOCIAL
MATERIALITY

To the extent necessary for an
understanding of the
company’s development,
performance and position...

Company

climate change
impact on company

...and impact of its activities

Company impact on climate
can be ﬁnancially material

Climate

Primary audience:
INVESTORS

Company

company impact
on climate

Climate

Primary audience:
CONSUMERS, CIVIL SOCIETY,
EMPLOYEES, INVESTORS

RECOMMENDATIONS OF THE TCFD
NON-FANANCIAL REPORTING DIRECTIVE
* Financial materiality is used here in the broad sense of affecting the value of the company, not just in de the sense of affecting
ﬁnancial measures recognised in the ﬁnancial statements.

Afbeelding 19.3. dubbele materialiteit (EU, 2019).
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Als onderwerpen materieel zijn voor een organisatie, is het bij integrated thinking
waarschijnlijk dat de strategie erop gericht is om ten aanzien van de materiële onderwerpen de strategie te bepalen.

Risicomanagement
Ondernemingsrisicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het
bestuur van de onderneming, het management en ander personeel en wordt toegepast
bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om
potentiele gebeurtenissen die invloed zouden kunnen hebben op de onderneming te
identificeren en om risico’s te managen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad
vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de
ondernemingsdoelstellingen (Ammeraal, 2018, p. 23).
Management control systeem
Een management control systeem zorgt voor het vergaren en het gebruik van de
informatie ter ondersteuning en coördinatie van planning en control beslissingen
binnen de organisatie en het sturen van het gedrag van managers en ander personeel

Afbeelding 19.4. Datar & Rajan, 2017).

19.5 Van integrated strategievorming naar integrated riskmanagement en integrated
control
Als de strategie volledig geïntegreerd is vormgegeven, zal een organisatie haar processen willen inrichten op een manier die ervoor zorgt dat de strategie gerealiseerd zal
worden. Twee belangrijke elementen daarbij zijn risicomanagement en management
control systemen.
Organisaties richten hun risicomanagement veelal op traditionele wijze in, waarbij
de focus sterk ligt op de risico’s die op korte termijn kunnen leiden tot financiële
waardevernietiging. Dit is extra bijzonder als we constateren dat het World Economic
Forum in haar jaarlijkse wereldwijde risico-analyse in de top 5 voor 2020 vrijwel alleen
ecologische risico’s benoemt en we zien dat het jaarlijkse risicolandschap de afgelopen
10 jaar sterk is verschoven van economische risico’s naar ecologische risico’s. Ook
technologische risico’s zijn sterk in opkomst. Een puur economische of financiële
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focus in het risicomanagement van ondernemingen is daarom te beperkend om ook
op langere termijn toekomstbestendig te blijven (World Economic Forum, 2020).
Integratie van andere waarden dan alleen de financiële waarde is daarom noodzaak
om een breder inzicht in risico’s op waardevernietiging te krijgen. COSO heeft daarom
een toelichting geschreven op de manier waarop het COSO ERM-model invulling kan
krijgen voor ESG-risico’s (COSO, 2018). Door het invoeren van de zes waarden in het
risicomanagementsysteem van de organisatie zal het risico op waardevernietiging
voor alle zes waarden kunnen worden beheerst. Die beheersing kan plaatsvinden in
het management control systeem van de organisatie.
Ook het Three Lines of Defense Model kan daarbij helpen. Het Three Lines of Defense
Model is een model dat de communicatie over risicomanagement en management
control moet faciliteren en essentiële taken en verantwoordelijkheden verduidelijkt.
Om echt aan integrated thinking en integrated control te voldoen is het belangrijk de
zes waarden te integreren in alle componenten van de three lines of defense. Op die
manier is duidelijk ingericht wie verantwoordelijk is voor het managen van risico’s
(1st line of defense), wie verantwoordelijk is voor toezicht en compliance (2nd line of
defense) en wie verantwoordelijk is voor onafhankelijke assurance daarop (3rd line of
defense).

The Three Lines of Defense Model
Governing Body / Board / Audit Committee
Senior Management

3rddLine of Defense

Financial Control
Security
Management
Controls

Internal
Control
Measures

Risk Management
Quality

Regulator

2ndLine of Defense

External audit

1st Line of Defense

Internal
Audit

Inspection
Compliance

Afbeelding 19.5. The three lines of defense model (IIA, 2013).
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Rapporteren betekent het verhaal vertellen van de prestaties van de organisatie. We
hebben geconstateerd dat een goede taal daarvoor noodzakelijk is. Aansluiting bij
de zes waarden van het <IR> framework kan die taal binnen organisaties versterken.
Om te rapporteren is het belangrijk dat er sprake is van informatie die gerapporteerd
kan worden en die betrouwbaar is. Integrated reporting, zoals voorgeschreven in het
<IR> framework, biedt daarbij de kaders om relevante en betrouwbare informatie te
rapporteren (IIRC,2013).
Om de circulaire prestaties meetbaar te maken kan gebruik worden gemaakt van
verschillende standaarden en richtlijnen die ontwikkeld zijn om hierover te rapporter
en, zoals de GRI Standards (GSSB, 2016). Volgens KPMG (2017) gebruikt 75% van de 250
grootste bedrijven wereldwijd de GRI Standards (of GRI G3/4 Richtlijnen) voor hun
jaar- of duurzaamheidsverslag.
Informatie die je verstrekt moet natuurlijk wel onderbouwd zijn. Ook hiervoor geldt
dat prima aangesloten kan worden bij de rapportagesystemen die een organisatie al
ingesteld heeft. Zoals eerder vermeld kan een integratie van de zes waarden in het
Three Lines of Defense Model daarbij behulpzaam zijn. Ten slotte kan de betrouwbaarheid van extern gerapporteerde informatie worden vergroot door assurance
toe te voegen aan de informatie. Grotere organisaties zoals bijvoorbeeld Schiphol,
Philips en DSM zijn al gewend om hun geïntegreerde jaarverslag door een accountant van een vorm van assurance te laten voorzien. Dit betekent dat stakeholders erop
kunnen vertrouwen dat de informatie die verstrekt is door de organisaties een betrouwbaar beeld geven van de circulaire prestaties van de onderneming. Ook leidt externe
assurance vaak tot aanbevelingen die ervoor zorgen dat de intern verstrekte infor
matie in kwaliteit verbetert.
Het is een grote verandering om de zes waarden in de gehele bedrijfsvoering te
integreren en zo integrated thinking echt te kunnen waarmaken als organisatie. De
verwachting is dat veel MKB-organisaties in de nabije toekomst (al dan niet verplicht)
het voorbeeld van de grotere organisaties gaan volgen. Een organisatie wordt daarna
beloond door een strategie die echt beïnvloedt hoe de organisatie waarde creëert op
korte, middellange en lange termijn en zal er daarmee voor zorgen dat de organisatie
klaar is voor de toekomst. Het Centrum Meervoudige Waardecreatie kijkt ernaar uit
om de concepten integrated thinking, integrated control en integrated reporting de
komende jaren concrete handvatten te geven waardoor elke organisatie (ook in het
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MKB!) de taal van de zes waarden kan leren spreken. Op die manier zijn we voorbereid
op de uitdagingen van de toekomst.
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TOP GLOBAL RISKS
From economic to environmental. Climate now tops the risks
agenda, while the economy had disappeared from the top ﬁve.
Likelihood

Impact

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Economic

Environmental

Geopolitical

Asset bubble
Critical infrastructure failure
Deﬂation
Energy price shock
Financial failure
Fiscal crisis
Illicit trade
Unemployment
Unmanageable inﬂation

Biodiversity loss
Climate action failure
Extreme weather
Human-made environmental desaster
Natural disasters

Global governance failure
Interstate conﬂict
National governance failure
State collapse
Terrorist attacks
Weapon of mass destruction

Societal

Technological

Failure of urban planning
Food crisis
Infection diseases
Involuntary migration
Social instability
Water crisis

Adverse technological advances
Cyberattacks
Data fraud or theft
Information infrastructure breakdown

Source: World Economic Forum 2007-2020, Global Risks Reports.

Afbeelding 19.5. The three lines of defense model (IIA, 2013).
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Hoofdstuk 20. Solarfields –
Het betaalt zich uit
Juliëtte Franken en Reinier van der Linden – studenten minor Circulaire Economie
Als er één onderneming zich volop inzet om de klimaatdoelen te halen dan is het
Solarfields. Een jong Nederlands bedrijf met vier vestigingen, onder andere in Arnhem.
Solarfields bouwt zonneparken op de grond, het dak en het water. In het geval van dak
betaalt Solarfiels jaarlijks een bedrag aan huur aan de dakeigenaar. De vraag is: zijn
er andere mogelijkheden dan te betalen met geld? Met andere waarden? Bijvoorbeeld
met know how (training), hulp bij energiebesparing of producten zoals laadpalen voor
elektrische auto’s? Heeft dit (duurzaamheids-) voordelen en wat vindt de klant? Hoe
zou je dit het best kunnen inrichten?
20.1 De organisatie
Solarfields is opgericht in 2014 en ontwikkelt zonneparken van formaat. Dit doen ze
op de grond (vanaf 5 hectare), het dak (vanaf 3000 m²) en op het water. Solarfields
werkt hiervoor samen en werkt vanuit zijn drie merkwaarden: betrokken, gedreven
en positief. Solarfields ontwikkelt, financiert, bouwt, beheert en balanceert de zonne
daken en -parken, met andere woorden ze regelen de zonnedaken en -parken van a
tot z. Solarfields biedt ook alle hiervoor genoemde stappen los aan. Hierbij ondersteunt
Solarfields daar waar nodig.
Solarfields is op het gebied van zonneparken op grond marktleider. Ze hebben op dit
moment (2020) al meer dan 450.000 zonnepanelen geïnstalleerd, en ontwikkelen nog
eens 120 nieuwe zonneparken. Het doel van Solarfields is 1 miljoen huishoudens voorzien van duurzame stroom voor 2030 (Solarfields, z.d.).
20.2 De propositie
Bij Solarfields gelooft men dat ze de wereld kunnen verbeteren met duurzame energie.
Méér groene stroom, en dus minder CO2-uitstoot, met daarbij een mooie opbrengst
voor de locatie eigenaar en eventueel omwonenden die kunnen participeren en
profiteren.
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Solarfields werkt samen vanuit zijn drie merkwaarden:
•	
Betrokken
Bij Solarfields staat de klant centraal. Ze kunnen het alleen samen doen met de
eigenaren, met omwonenden en stakeholders. Betrokken zijn betekent voor Solarfields
samen oplopen. Dit vanaf het eerste contactmoment tot het einde van de looptijd.
• Gedreven
Solarfields voelt de urgentie nú stappen te zetten op weg naar een duurzame samenleving. Om doelstellingen te halen ontwikkelen ze oplossingen die er nog niet waren.
Zo bouwen ze bijvoorbeeld een zonnedijk en realiseren ze de grootste solar carport ter
wereld.
• Positief
Solarfields ziet de uitdagingen van de wereld als een kans. Solarfields kijkt positief
vooruit en inspireert anderen om samen te werken aan een duurzame toekomst
(Solarfields, z.d.).
20.3 Aanleiding onderzoek
Bij dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar de vergoeding die Solarfields betaalt
voor het huren van daken van de dak eigenaren. De andere opties worden dus niet
bekeken en ook niet behandelt.
Solarfields huurt daken van de dak eigenaren, hiervoor betaalt Solarfields een
financiële vergoeding. Solarfields betaalt jaarlijks een bedrag dat wordt berekend per
zonnepaneel. Er wordt hierbij een contract gesloten voor 16 jaar. Na deze 16 jaar krijgt
de vastgoedeigenaar de keuze om eigenaar te worden van de installatie, dit zonder
extra kosten. Solarfields wil in de toekomst, naast een financiële vergoeding, een
materiële vergoeding geven voor het huren van een dak. Deze materiële vergoeding
moet de klant helpen bij het verder verduurzamen van zijn bedrijf. Ook wil Solarfields
zich hiermee onderscheiden van de concurrentie op de markt.
20.4 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag die is opgesteld voor dit onderzoek luidt: ‘Welke mogelijkheden
zijn er voor Solarfields om zich te onderscheiden door meervoudig waarde te creëren
in de propositie?’
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Om tot een antwoord te komen op deze vraag zijn er subvragen opgesteld. Dit zijn de
volgende vragen:
• Wat is de plek van zonne-energie in de transitie naar een CO2-uitstoot vrije wereld?
• Welke concurrenten heeft Solarfields en wat bieden zij aan?
•	Welke mogelijkheden zijn er om meervoudig waarde te creëren voor de klanten van
Solarfields?
• Welke behoefte is er vanuit de klant?
• Op welke manier komt de aankoopbeslissing bij de klant tot stand?
Aan de hand van deze vragen is er onderzoek gedaan en een antwoord geformuleerd
op de hoofdvraag.
20.5 Onderzoeksmethode
Er is voor gekozen om interviews af te nemen met niet-bestaande klanten om
antwoord te geven op de derde- en gedeeltelijk de vierde en vijfde subvragen. Voor
de overige en gedeeltelijk de vierde en vijfde subvragen is er gebruik gemaakt van
deskresearch. Dit omdat er op deze manier het beste een antwoord kan worden ge
formuleerd op de subvragen en daarmee de hoofdvraag.
20.6 Bevindingen
De plek voor zonne-energie in de transitie naar een CO2-uitstoot vrije wereld is groot,
zonne-energie heeft veel potentie. Het doel vanuit de Nederlandse overheid is om in
2030 49% van de energie uit hernieuwbare bronnen te laten komen. Als je kijkt naar
wat er op dit moment (2020) uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt is dat 7,4%.
Daarmee is Nederland de hekkensluiter van Europa (Van Engen, 2020). Hier liggen dus
nog veel kansen voor Nederland.
De markt waarin Solarfields opereert is een markt met veel concurrentie. Er zijn geen
echt grote spelers, maar ook geen echt kleine spelers op deze markt. De bedrijven
die met Solarfields concurreren stellen zich niet onderscheidend op. Wanneer er een
dak wordt gehuurd ontvangt de verhuurder bij elk bedrijf daar een financiële ver
goeding voor. Er zijn al wel bedrijven die naast de zonnepanelen al andere duurzame
opties aanbieden. Het gaat hier om laadpalen voor elektrische auto’s, Ledverlichting,
slimme thermostaat, slimme cv-ketel, warmtepompen en het afnemen van de op
gewekte stroom tegen een gereduceerd tarief. Dit wordt door bedrijven als extra dienst
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geboden, en nog niet als manier van uitbetalen. Solarfields zou zich dus kunnen onderscheiden van haar concurrenten als ze zowel een materiële als een financiële vergoeding aan zouden bieden.
Er is hier gekeken hoe Solarfields meervoudig waarde kan creëren voor klanten door
ze een materiële vergoeding te geven naast de financiële vergoeding. Hierbij is een
lijst opgesteld met producten die Solarfields als vergoeding zou kunnen geven aan bedrijven als huur. Er is hierbij rekening gehouden met dat het de bedrijven moet helpen
verduurzamen en dus een positieve uitwerking heeft op de natuur. De volgende lijst is
opgesteld:
• Hulp bij energiebesparing;
• Laadpalen voor elektrische auto’s;
• Isolering/ventilatie;
• Verlichting;
• Duurzame verwarming (bijv. warmtepompen);
• Duurzaamheidstraining personeel;
• Verschillende afvalcontainers;
• Duurzaam kantoormeubilair;
• Kantine verduurzamen;
• BREEAM-certificering;
• Verbeteren energielabel.
Met elk van deze vergoedingen kan een bedrijf verder verduurzamen en dat kan
dus als mogelijke uitbetaling gelden. Op basis hiervan is vervolgens een interview
opgesteld om te achterhalen of bedrijven geïnteresseerd zouden zijn in een materiële
vergoeding en zo ja, waarin dan specifiek. Naast de bovenstaande lijst konden
bedrijven ook zelf suggesties geven hoe Solarfields hen zou kunnen helpen met verduurzamen. Uit de gedane interviews blijkt dat er vanuit bedrijven zeker interesse is
om een materiële vergoeding te ontvangen voor het verhuren van het dak. Er blijkt wel
dat de meeste geïnterviewde bedrijven alleen geïnteresseerd zijn in het ontvangen
van een materiële vergoeding wanneer deze vergoeding in de toekomst helpt bij het
besparen van kosten. Dit geldt alleen niet voor de laadpalen voor elektrische auto’s,
de meeste bedrijven zijn hierin geïnteresseerd omdat het een ‘extra service richting
klanten’ is. De bedrijven zijn erg wisselend geïnteresseerd in de mogelijke vergoeding
en. Elk bedrijf heeft hierin zijn eigen wensen en denkt op andere manier beter te
kunnen verduurzamen.
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Tot slot is er gekeken naar hoe een decision making unit (DMU) er volgens de theorie
uit ziet, en hoe dat deze er in de praktijk bij de geïnterviewde bedrijven uitziet. Bij de
meeste geïnterviewde bedrijven is er geen DMU, hier is er een eigenaar/directeur die
de beslissingen neemt al dan niet door advies in te winnen. De aankoop beslissing
binnen de geïnterviewde bedrijven wordt dus veelal gedaan door de belangrijkste persoon binnen de organisatie die dat in sommige gevallen met advies en in sommige
gevallen zonder advies van medewerkers doet.
20.7 Conclusies
Het overgrote gedeelte van de geïnterviewde bedrijven gaf aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Bedrijven zijn zelf al bezig met het verduurzamen en sommige geven
ook aan bezig te zijn met het behalen van duurzaamheidscertificaten.
Het is voor Solarfields dus zeker een optie om voor het huren van daken over te
stappen op een materiële vergoeding waarmee verder verduurzaamd kan worden.
Hierbij is het wel belangrijk dat ook de financiële vergoeding een optie blijft. Bedrijven geven aan het belangrijk te vinden om met de ontvangen vergoeding kosten te
kunnen besparen, ook zijn er bedrijven die direct aangeven alleen geïnteresseerd te
zijn in een financiële vergoeding. De voornaamste reden voor bedrijven om hierin geïnteresseerd te zijn is dus dat er financieel gewin mee kan worden geboekt.
Een ander punt waar Solarfields naar moet kijken is dat een deel van de bedrijven
aangeeft het wel interessant te vinden te worden geholpen met verduurzamen
terwijl andere bedrijven aangeven dat ze dit uitsluitend zelf aan willen pakken. De
bedrijven die dit uitsluitend zelf willen doen zijn mogelijk wél geïnteresseerd in de
fysieke materiële vergoedingen maar niet de niet-fysieke (als hulp bij energie
besparing). Terwijl de bedrijven die wel hulp willen ontvangen geïnteresseerd zijn in
beide opties.
Wanneer Solarfields als vergoeding voor het huren van het dak besluit een materiële
vergoeding te geven, onderscheiden zij zich hiermee van de concurrentie. Waar de
concurrentie op dit moment in sommige gevallen al wel een optie biedt, bieden ze
nooit een scala aan opties én worden deze opties nog niet als vergoeding voor het
huren van daken ingezet. Solarfields zou dus het eerste bedrijf zijn in deze markt die
zich op deze manier positioneert, en zich daarmee dus onderscheiden van de con
currentie.
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20.8 Advies
Het is dus voor Solarfields belangrijk om met de klant samen te kijken hoe zij deze
klant het beste kunnen vergoeden voor het huren van het dak. De bedrijven zijn
te verschillend geïnteresseerd en vinden te verschillende dingen belangrijk om hier
een vaste materiële vergoeding tegenover te zetten. Er moeten dus ook verschillende
opties geboden worden. Om dit, in eerste instantie, overzichtelijk te houden en te test
en hoe geïnteresseerd de markt daadwerkelijk is, wordt er geadviseerd om te starten
met 5 opties (van meest naar minst populair onder de geïnterviewde bedrijven), de
volgende:
• Laadpalen voor elektrische auto’s;
• Hulp bij energiebesparing;
• Verduurzaming van de verlichting;
• Duurzame verwarming;
• Verschillende afvalcontainers.
Met deze vijf opties zit er voor alle geïnteresseerde bedrijven in ieder geval één optie
tussen, ook zijn het de meest populaire opties. Met deze opties kan er in de meeste
gevallen ook kosten bespaard worden, of is uit de interviews gebleken dat de bedrijven
er ondanks dat wel in geïnteresseerd zijn.
Solarfields moet deze materiële vergoedingen aanbieden in samenwerking met
externe partijen. Op deze manier is er geen instap investering nodig. Er wordt pas
betaalt wanneer er wordt afgenomen, maar op deze manier kan Solarfields wel test
en of bedrijven er in de praktijk daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn. Er moet binnen
Solarfields wel de expertise zijn om de geboden vergoedingen goed aan de potentiële
klanten uit te leggen.
Wanneer blijkt dat de klanten geïnteresseerd zijn in de materiële vergoedingen kan
Solarfields de lijst uitbreiden met andere vergoedingen. Wanneer ervoor wordt ge
kozen om de lijst uit te breiden wordt er wel aangeraden een vervolgonderzoek te
doen. De markt op het gebied van duurzaamheid verandert snel en een ouder onderzoek zou dan al minder relevant kunnen zijn. Ook kan ervoor worden gekozen dat
wanneer een of meerdere opties erg populair zijn die niet meer via externe partijen
te doen maar om de expertise zelf in huis te halen. Dit is op het moment dat het
rendabeler is om het zelf te gaan doen.
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20.9 Implementatie
Dit alles brengt voor Solarfields een hoop verandering met zich mee. De medewerkers hebben een bredere kennis nodig dan alleen de kennis over de zonnepanelen. Zij
moeten de dak eigenaren nu ook kunnen informeren over de materiële vergoedingen
die ze aanbieden. Ook het proces van Solarfields gaat veranderen door deze aanpassing. Er komt een extra stap in het proces op het moment dat een klant een materiële
vergoeding wil. Als Solarfields kiest voor een externe partij voor het faciliteren van
de materiële vergoeding, moeten ze goede afspraken met hen maken. Zo kunnen zij
ervoor zichzelf ook voordelen uit halen. Solarfields doet er ook verstandig aan om deze
nieuwe optie binnen hun proces te promoten. Zo trekken ze andere klanten aan en
onderscheiden ze zich van de concurrenten doordat ze meer opties aanbieden. Tot slot
verkleint Solarfields de footprint van hun klanten doordat ze hen de mogelijk bieden
om hun bedrijf te verduurzamen.
Bronnen

	Solarfields. (z.d.). Over Solarfields. Geraadpleegd op 22 juni 2020, van
https://www.solarfields.nl/over-solarfields/

	Van Engen, P. (2020, 24 januari). Nederland heeft minste duurzame energie van EU,
‘dit jaar wel versnelling’. Geraadpleegd op 22 juni 2020, van
https://nos.nl/artikel/2320040-nederland-heeft-minste-duurzame-energie-vanhele-eu-dit-jaar-wel-versnelling.html
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Hoofdstuk 21. Arnhem – Sociale
onderneming met meervoudig
rendement
Djiwano In den Bosch en Robin Schamp – studenten minor Circulaire Economie
De Arnhemse Stichting RecaP biedt via het opknappen van gebruikt meubilair
activerend werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inkomsten uit
de verkoop van de opgeknapte meubels zijn vele malen lager dan hetgeen er binnenkomt aan vergoeding voor de begeleiding van de deelnemers. Hierin ziet RecaP graag
verandering: het wil commerciëler worden, meer omzet genereren om zo meer mens
en aan activerend werk kunnen helpen. Djiwane en Robin onderzochten de mogelijkheden en brengen aan de hand van het zes waardenmodel in kaart wat de effecten
kunnen zijn van een meer commerciële koers voor RecaP.
21.1 De organisatie
RecaP is een stichting opgericht in Arnhem. RecaP is opgericht door Frank Tomassen,
Ramon Kaspers en Marco van den Boogert. De dagelijkse werkzaamheden worden
uitgevoerd door Frank en Ramon, ondersteund door meerdere vrijwilligers. Stichting
RecaP is opgezet in de vorm van een sociaal-maatschappelijke onderneming en
maakt zoveel mogelijk gebruik van circulaire processen. Dit doet stichting RecaP
in de vorm van het hergebruiken van materialen en het restaureren van meubels.
Verder houdt men zich bezig met verschillende waarden binnen de maatschappij.
‘’Waar mens en hout bij elkaar komen’’ zo luidt de slogan van RecaP. De stichting
begeleidt momenteel 14 mensen die op weg zijn naar betaalde arbeid (mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt). Dit heet Activerend Werk. Het doel is, om samen met
mensen mooie dingen te realiseren (Persoonlijke communicatie, Frank Tomassen).
21.2 De kernwaarden
Bij RecaP staat de mens op nummer één, maar het circulaire ondernemen zeker op
nummer twee. Duurzaamheid is voor stichting RecaP erg belangrijk. In 2019 heeft
RecaP de Dirk Zeldenrust DuurzaamheidsPrijs gewonnen. Zo maken de deelnemers
en vrijwilligers van oude tafels en kasten nieuwe gebruiksartikelen voor verschillende doeleinden. Stichting RecaP is er voor mensen en wordt gedragen door mensen.
RecaP staat voor aandacht, respect, geduld en humor aan de menselijke kant,
duurzaamheid en kwaliteit aan de productzijde (Persoonlijke communicatie, Frank
Tomassen).
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21.3 Aanleiding onderzoek
Op dit moment komen de inkomsten van RecaP voor 10% uit commerciële omzet en
90% vanuit begeleiding. Het liefst zou RecaP een 50/50 verhouding willen tussen de
inkomsten en vergoedingen. Recap heeft als doel commerciëler te worden, om zo meer
omzet te kunnen genereren. Dit om RecaP verder te kunnen ontwikkelen en meer
mensen te kunnen helpen die op zoek zijn naar een goede plek op de arbeidsmarkt.
Stichting Recap geeft duidelijk aan dat men op zoek is naar een duidelijk marketingplan om zo de commerciële omzet vanuit de productie te vergroten. Hierin zoekt men
naar een duidelijke verwoording van de kernwaarden naar de doelgroep.
21.4 Onderzoeksvraag
De doelstelling van dit onderzoek is om erachter te komen hoe stichting RecaP de
inkomsten van 90% subsidies en 10% omzet uit meubels naar een verhouding van kan
50/50 krijgen zonder het sociale en duurzame aspect te verliezen. Daarnaast wordt
er onderzoek gedaan naar de markt, positionering, concurrenten en de afnemers van
RecaP, dit wordt uitgeschreven in een marketingplan. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan RecaP commercieel een hoger omzet aandeel behalen?
21.5 De bevindingen
Dit kwalitatief en kwantitatief onderzoek is verricht door bestaande data te bestuder
en, interviews en een enquête af te nemen. De interviews zijn afgenomen met sales en
marketing experts, om meningen en interessante informatie te verkrijgen om toe te
passen op stichting RecaP. Er zijn verschillende modellen gebruikt om dit marketing
plan te schrijven. De SWOT-analyse is de overkoepelende analyse van het plan. Om
de interne en externe analyse te schrijven en te onderbouwen, zijn verschillende
marketingmodellen gebruikt, zoals: de DESTEP-analyse, marketingmix en de ABCDanalyse.
RecaP voert geen doelgroepenbeleid. Daarom is er onderzoek gedaan naar de doelgroep van RecaP. Een doelgroep is belangrijk, omdat een bedrijf hier zijn marketingactiviteiten op uitoefent en hieruit omzet genereert. Op dit moment richt RecaP zich
op iedereen die een goed hart heeft voor mens en natuur. Er is in de afnemersanalyse
gesegmenteerd op B2C en B2B consumenten. Mensen kopen meubels tussen de leeftijd 24 en 65 jaar, dit zijn ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland (CBS, 2019). 90%
van de bevolking vindt het milieu en duurzaamheid belangrijk, vrouwen vinden het
belangrijker dan mannen (CBS, 2018). B2B klanten zijn erg interessant voor RecaP,
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vooral de MKB-bedrijven. RecaP is een stichting waarbij deelnemers ondersteund
door medewerkers en vrijwilligers circulaire houten meubels maken. RecaP zou nooit
grote orders aankunnen van bedrijven, dit omdat er wordt gewerkt met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een goede positionering komt alleen tot stand als er een doelgroep gesegmenteerd
is. De huidige positionering heeft RecaP duidelijk voor ogen. Een sociaal maat
schappelijk verantwoorde onderneming, waarbij duurzaamheid en circulariteit een
belangrijke rol spelen. Alleen zet RecaP zich op dit moment meer in voor het maatschappelijke proces. Duurzaamheid is een belangrijk aspect en een unique selling
point voor een bedrijf. Deze positionering komt niet goed naar voren op de website en
op de sociale media. De website is niet optimaal, er staat te veel tekst op de website. In
een klap zou duidelijk moeten worden dat RecaP een stichting is die zich inzet voor
de maatschappelijke, circulaire en duurzame aspecten (Persoonlijke communicatie,
Tim van Well).
Sociale media en de website zijn erg belangrijk en vormen het visitekaartje van
RecaP. Op dit moment worden de sociale media en website niet optimaal ingezet.
RecaP is op dit moment actief op Pinterest, Facebook en Instagram. Sociale media is
het communicatiemiddel om de doelgroep te bereiken. Door de content goed op de
doelgroep af te stemmen zal dit resulteren in meer volgers.
Het uiterlijk van de website is op dit moment niet optimaal, er is een grote gele balk
aanwezig die de aandacht trekt, er staat teveel tekst op de website en de huidige
afbeeldingen zijn “niet professioneel” (Persoonlijke communicatie, respondent online
enquête) . Consumenten geven ook aan dat zij meer open dagen en workshops willen
zien, zo kan RecaP haar kernwaarden aan de klant en geïnteresseerden laten zien.
RecaP geeft wel aan dat zij weinig budget hebben voor marketingactiviteiten en daarom weinig promoten, dus de marketingactiviteiten moeten weinig kosten.
Er zijn op dit moment veel trends in de meubelbranche. Zo zijn hout en marmer op
dit moment de trends op het gebied van materialen (Chloe, 2019). Hier kan RecaP
op inspelen, RecaP werkt namelijk alleen maar met hout. “Hout is weer terug van
weggeweest”. Daarnaast zijn interieurkleuren helemaal in, dit zijn natuurlijke tinten
(Chloe, 2019). Consumenten hebben steeds meer behoefte aan maatwerk en willen
hier meer geld aan uitgeven (CBW-MITEX, 2010). RecaP voert door het maken en re
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staureren van meubels maatwerk uit. Verder is het gebleken dat consumenten “merken”
erg belangrijk vinden op het gebied van woonartikelen (CBW-MITEX, 2010). Helaas is
RecaP nog geen grote meubelretailer en ook nog niet bekend onder de doelgroep.
Het huidige productportfolio van RecaP bestaat uit meubels en accessoires gecreëerd
vanuit circulair hout, zoals in het onderzoek is beschreven. Uit het onderzoek is
gebleken dat het gebruik van hout binnen meubels terug is van weggeweest, dit is een
duidelijk pluspunt van het product. Verder is het circulaire proces binnen de product
en van RecaP een aanrader. Uit de interviews is gebleken dat binnen het product
portfolio van RecaP ieder product het logo van RecaP zou moeten krijgen (Persoonlijke
communicatie, anoniem sales expert). Meubels worden het meest in fysieke winkels
gekocht, maar 16% wordt online besteld (CBW-MITEX, 2010). Door RecaP worden de
meubels alleen maar verkocht door onlinekanalen, zoals de webshop en sociale
media. Hierdoor lopen zij dus verkopen mis door geen fysiek verkooppunt te hebben.
RecaP verkoopt van alle meubels die zij produceren het meest de tafels en tevens het
aanbod van het restaureren van meubels. In de marktanalyse is naar voren gekomen
dat huiskamermeubels het meest verkocht worden, waaronder tafels goed verkocht
worden binnen de meubelmarkt. RecaP sluit hier dus bij aan.
In het onderzoek zijn twee concurrenten onderzocht. In verband met privacy
worden deze bedrijven bedrijf 1 en bedrijf 2 genoemd. Deze concurrenten onder
nemen verschillende acties om de doelgroep te bereiken. Dit gebeurt op verschillende manieren omdat beiden bedrijven sterk uit elkaar staan qua omvang en bedrijfs
strategie. Beide bedrijven zijn echter commercieel ingesteld en hebben een andere
visie op het creëren van meubels dan RecaP. Bedrijf 1 heeft een andere aanpak als
het gaat over de verkoop en levering van de producten. Het bedrijf blijft namelijk
binnen het proces eigenaar van de materialen of koopt deze terug wanneer de klant een
nieuwe kantoorinrichting zoekt. Zo bouwt bedrijf 1, een duurzame langlopende
klantenrelatie op binnen de B2B markt. Deze klantenrelaties zijn belangrijk voor het
bedrijf en het bedrijf biedt de klant dan ook meer aan dan alleen de meubels, namelijk
ook een kans tot vergroening. Dit is een interessant concept waar RecaP vanuit
commerciële zin op het gebied van klantrelaties binnen de B2B markt veel lering uit
kan trekken. Het is namelijk een vorm van meervoudige waardecreatie die aan de
klant wordt verkocht.
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Bedrijf 2 komt wat betreft business processen en aanbod dichter bij RecaP. Bedrijf
2 maakt hierin het verschil door begonnen te zijn als een commercieel bedrijf. Dit
zorgt voor een commerciële instelling binnen het bedrijf en al haar werknemers. Deze
instelling zorgt voor een andere kijk op de fysieke- en webwinkel van het bedrijf en
de manier waarop men met de verkopen en de andere commerciële bezigheden ziet.
Beide bedrijven maken echter wel gebruik van een fysieke winkel en of een showroom
om zo de producten te tonen.
21.6 De onderzoeksconclusie
Ten eerste voert RecaP op dit moment nog geen doelgroepenbeleid. Er wordt daarom
aanbevolen om te focussen op de B2C en B2B markt. B2C gezien moet er gefocust word
en op de bevolking, tussen de 24 en 65 jaar met een gemiddeld inkomen, die duurzaamheid belangrijk vinden en in de provincie Gelderland wonen. Voor de B2B doelgroep is
het interessant om zich op MKB bedrijven te richten en haar sociale media platformen
hier op af te stemmen, zoals LinkedIn. Daarnaast is het belangrijk om de positionering
naar de genoemde doelgroep te communiceren. De gewenste en huidige positionering
van RecaP is; een focus op de sociaal-maatschappelijke en menselijke aspecten, met
een sterke inzet voor duurzaamheid en circulariteit. RecaP heeft de positionering
duidelijk voor ogen, maar moet het maatschappelijke en duurzame aspect beter
communiceren naar de consumenten. Dit is een USP voor RecaP, om meer verkopen te
genereren.
Als de doelgroep en positionering duidelijk zijn, is het belangrijk om dit naar voren
te laten komen op de website. De website is op dit moment niet overzichtelijk en
hierdoor komen de waarden niet duidelijk naar voren. Er wordt daarom geadviseerd
om de waarden van RecaP groot op de homepagina naar voren te laten komen. Bovendien is het belangrijk om de juiste sociale media op de juiste doelgroep aan te laten
sluiten, om het maximale effect te behalen. Op dit moment is RecaP actief op Facebook,
Instagram en Pinterest. Dit zijn de juiste sociale media voor de B2C doelgroep. De content op deze sociale media kan nog specifieker op de doelgroep worden aangesloten.
Het is ook belangrijk dat RecaP een LinkedIn-account aanmaakt om de B2B doel
groepen te bereiken.
De consumenten geven een voorkeur om meubels in het echt te zien en te kopen,
80% van de meubels wordt namelijk offline aangeschaft. Wanneer RecaP een fysieke
winkel kan bieden heeft dit voordelen voor de omzetgroei op de B2C markt. Een
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fysieke winkel of showroom biedt namelijk veel positieve mogelijkheden op het
gebied van de verkoop en de klantervaring. Zo creëert RecaP in combinatie met de
huidige middelen een multichannel ervaring voor de klant. Als laatste is het belangrijk
om meer naamsbekendheid te creëren en om de consumenten de werkplaats te laten
zien, dit kan door middel van workshops en open dagen. Dit creëert meer medeleven
en binding met de inwoners in de omgeving. Veel respondenten van de online enquête
gaven ook aan dat zij dit graag terug willen zien bij RecaP. Daarnaast is het ook belangrijk om meer bekendheid te creëren in de buurt, bijvoorbeeld door het logo van RecaP
buiten het gebouw op te hangen.
21.7 Opbrengsten
Op basis van de beschreven processen zijn er mogelijke uitkomsten uitgewerkt en
geuit in de vorm van opbrengsten. Dit is gedaan aan de hand van het IIRC-model en
deze termen zullen dan ook naar voren komen. De aanbevelingen die zijn afgeleid van
het IIRC-model voor stichting RecaP creëren op verschillende manieren waarden. Een
duidelijke positionering brengt een positieve outcome van human en financial capital
binnen de stichting. Een professionele website heeft een positieve outcome voor het
financial en social capital. Op de doelgroep aangesloten sociale media brengen een
positieve outcome op het financial en social capital. De mogelijke fysieke winkel
brengt een positief financial capital outcome, uit het onderzoek blijkt dat er meer
verkopen worden gedaan in fysieke winkels. Workshops en open dagen hebben een
positieve outcome op human, social en financial capital. De controle van het uit
eindelijke implementatieplan brengt de onderneming een positief outcome op het
intellectual capital, door te controleren, creëert RecaP namelijk meer kennis. Samengevat worden er veel punten van het IIRC-model belicht om een beter resultaat voor
Stichting RecaP neer te zetten en zo een hoger omzetaandeel te behalen.
21.8 Footprint
Op basis van de processen binnen het bedrijf en de processen die daaraan gekoppeld
kunnen worden, wordt nauwkeurig berekend wat de impact is op het milieu van dit
bedrijf. Dit wordt uitgedrukt in CO2-uitstoot (Ekwadraat, 2020). de hoeveelheid
water dat het bedrijf gebruikt wordt in sommige gevallen ook opgenomen. Een hogere
productie kan leiden tot meer afval en meer energieverbruik binnen RecaP, wat een
negatief effect heeft op de footprint. Verder leiden meer marketingactiviteiten op
sociale media tot meer energieverbruik. Een fysieke winkel zal meer invloed hebben op de footprint, dit door het gebruik van energie bij de bouw van het geheel en
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het energieverbruik tijdens de dagelijkse bezigheden. De verhoging van de footprint
is echter wel weg te strepen tegenover de positieve effecten op sociaal-relationeel,
menselijk en natuurlijk niveau. Dit laatste op het gebied van het circulaire denken van
stichting RecaP.
21.9 Gevolgen
Een consequentie van dit plan op de huidige propositie is, dat RecaP meer in de richting van een commercieel bedrijf zal gaan. Als de stichting commerciëler wordt, kan
de consument een andere kijk op de stichting krijgen wat voorkomen dient te worden.
Hierom is het belangrijk dat het nieuwe commerciële aspect niet naar buiten wordt
gedragen door de stichting en de marketing gericht blijft op de sociaal-relationele en
de circulaire aspecten van het bedrijf. Een mogelijke consequentie is, dat er een klein
stukje van het natuurlijke aspect ingeleverd moet worden om het financiële aspect
te verbeteren. Doordat de verkopen, door middel van een duidelijke strategie, stijgen
zal het energieverbruik van machines en overige middelen binnen de stichting toe
nemen. Tot slot kan er doordat RecaP commerciëler wordt en daardoor de verkopen
gaan stijgen, een hogere druk op de deelnemers en vrijwilligers komen te staan.
Bronnen
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Hoofdstuk 22. Het Nederlands
Watermuseum – Kennis in een
stroomversnelling
Quinty Leenhouwers en Lindert van Beek – studenten minor Circulaire Economie
Het Nederlands Watermuseum wil een zo breed mogelijk publiek voorlichten over
alle facetten van zoet water. Het waterrad van het museum is gekoppeld aan een blue
energy cell en bezoekers kunnen zien hoe duurzame energie wordt opgewekt. Zo,
en ook via aangeboden excursies, draagt het Nederlands Watermuseum dus bij aan
kennis over duurzaamheid. Middelbare scholieren vormen één van de doelgroepen.
De vraag is alleen: hoe bereik je ze? Quinty en Lindert doken in het vraagstuk en
maken duidelijk waarom ze pleiten voor co-creation en customer intimacy.
22.1 De organisatie
In 1998 kwam meneer van Brink op het idee om een voorlichtingscentrum in de
Begijnenmolen, in Park Sonsbeek, te beginnen. Toentertijd bestond er in heel Nederland nog geen museum over zoet water. Het idee groeide uit tot het Nederlands Water
museum. In 2002 en 2003 werd de Begijnenmolen verbouwd tot Watermuseum. Het
museum beschikt over ongeveer 60 vrijwilligers, 12 vaste krachten en 6 bestuursleden.
Het Watermuseum verzorgt ook de excursies voor het waterschap Rijn en IJssel, onder
andere een rondvaart in Doetinchem, en verder ook een rondleiding langs de waterzuiveringen in Duiven.
22.2 De propositie
Het Watermuseum richt zich op voorlichting met betrekking tot water, met als doel
een zo breed mogelijk publiek informeren en betrekken bij alle aspecten van zoetwater. Het Watermuseum onderscheidt zich van andere musea doordat het museum
diepgaande kennis van water heeft. Onlangs heeft het Watermuseum een waterrad
en een blue-energycel, welke voorlichten in energietransitie. Hiermee kan het Water
museum bijdragen aan de klimaatdoelen en aan duurzaamheid in het onderwijs.
22.3 Aanleiding
Het Watermuseum liep tegen het probleem aan dat middelbare scholen lastig te bereiken waren voor excursies. Daarom is er onderzoek gedaan naar wat de wens is van
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de docenten van middelbare scholen. Hierin is gekeken naar de wens met betrekking
tot de excursies, marketing en duurzaamheid. De excursies dragen namelijk bij aan de
kennis over duurzaamheid van middelbare scholieren.
22.4 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om een manier te vinden om lespakketten op de markt
te brengen voor middelbare scholen. Daarom is er onderzoek gedaan naar wat de wens
is van de docenten van middelbare scholen. Hierin is gekeken naar de wens met betrekking tot de excursies, marketing en duurzaamheid. De excursies dragen namelijk
bij aan de kennis over duurzaamheid van middelbare scholieren. Met dit adviesrapport
kan het Watermuseum een transitie maken van geen excursies naar wél excursies.
22.5 Onderzoeksvraag en onderzoeksmethode
Het vraagstuk dat in ons onderzoek is beantwoord, is: ‘Met welke strategie, profilering
en uiting moet het Watermuseum middelbare scholen benaderen?’.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag hebben we met docenten van
middelbare scholen interviews afgenomen. In verband met het coronavirus en de
drukte bij de middelbare scholen is ervoor gekozen om het field research te beperken
tot het interviewen van drie docenten. Vanwege deze beperktheid van respondenten
is het onderzoek gecomplementeerd met deskresearch.
De huidige situatie van het Watermuseum is geschetst met behulp van de 6 capitals
van meervoudig waarde creëren. Hierna is ook door middel van deze capitals een
implementatieplan geschreven.
In het rapport is er gebruik gemaakt van meerdere modellen. Zo is er bij het bereiken
van scholen gebruik gemaakt van het AIDA model, en de theorie van Laswell. Hierbij is
onder de message de profilering voor het Watermuseum meegenomen.
Verder is er bij de waardestrategie gebruik gemaakt van het model van Treacy en
Wiersema. Hierbij is vooral ingezoomd op Customer Intimacy, daarbij is er een model
voor cocreatie namelijk het 5F model gebruikt.
22.6 Advies
Er wordt geadviseerd om te communiceren via beurzen, stimulatie van mond-tot-mond-

255

reclame, social media en een video. De docenten van de middelbare scholen zijn de
doelgroep die het museum moet bereiken, aangezien zij het initiatief nemen voor de
organisatie van een excursie.
Vervolgens is geadviseerd om meer in te zetten op customer intimacy, het ontwikkel
en, opbouwen en onderhouden van een relatie met een klant. Deze specifieke aanpak
per school zorgt ervoor dat het Watermuseum een unieke plek onder musea kan in
nemen. Co-creatie is het voornaamste advies om tot customer intimacy te komen.
Door samen met de eindgebruiker onderzoek te doen, te ontwikkelen en te evalueren
wordt er een hoge klantenbinding gecreëerd.
Founding

Founding

Finding

Finding

Forming

Forming

Fine-tuning Following up

Fine-tuning

Following up

Implementing

Afbeelding 22.1. Complete co-creation (top) versus standard trajectory (bottom) on the horizontal axis
of ‘time’

Om deze vervolgstappen uit te voeren, moet er wel naar het marketingbudget gekeken
worden. De kosten voor marketing zullen hoger gaan uitvallen dan voorheen, aan
gezien aan de beurzen en het adverteren via social media een prijskaartje hangt.
Ook moet er nagedacht worden over excursies die buiten plaats kunnen vinden, aangezien de capaciteit van het museum momenteel niet groot genoeg is om een volledig
cohort scholieren mee te kunnen nemen, wat wel de wens is van de docenten.
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Hoofdstuk 23. Het centrum meervoudige
waardecreatie in de voorhoede van
toekomstgericht onderwijs
Janet Steenhuis – Interview

Afbeelding 23.1. van links naar rechts Koos Wagensveld, Frank Croes en Désirée ten Have-Cluitmans.

Frank Croes, programmamanager Circulaire Economie, Koos Wagensveld, lector
Financial Control en Désirée ten Have-Cluitmans, coördinator CMW vormen sinds
anderhalf jaar het hart van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Een bewogen
tijd hebben ze achter de rug, waarin structuren werden gezocht en gevonden en focus
is aangebracht. Hoe vaart het CMW verder? In dit interview een diepere blik op de
missie en ambitie van dit inspirerende centrum.
23.1 Frank Croes over het onderwijs en de projecten
Frank Croes, pedagoog en visionair, stond ooit aan de wieg van de HAN-minor
Circulaire Economie, een voorzichtig begin van iets wat zich zou uitbreiden tot alles
wat nu bij het werkgebied van het Centrum Meervoudige Waardecreatie hoort.
‘Programmamanager Circulaire Economie’, zo mag Frank genoemd worden. Zijn hart
gaat uit naar het onderwijs en alle projecten waarin de studenten samen met partners
uit het werkveld duurzaamheidsvraagstukken aanpakken.
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Frank: “De studentbijdragen in dit boek laten helder zien waar onze werkveldpartners
tegenaan lopen als ze willen verduurzamen. En ook laten ze zien wat het meervoudig
waardedenken kan bijdragen aan concrete oplossingen of oplossingsrichtingen.
Natuurlijk kun je de studentbijdragen niet vergelijken met die van een promovendus;
je ziet de studenten hier en daar worstelen met de formulering, maar dat hoort bij
het leerproces. Wat ze vol enthousiasme en inzet samen met opdrachtgevers hebben
gedaan en bereikt - dát wil ik graag dat gezien wordt. Jonge mensen bij deze opdracht
en begeleiden, ik vind het prachtig om te doen. Dan komt er een tweetal op mijn
kantoor met vragen en gaan we stevig bomen. Of als ze in de les voor het eerst horen
over ethische vraagstukken: die verbaasde blikken, die onwennigheid. Maar daarna
het enthousiasme!”
Als van huis uit commercieel econoom staat Frank met beide benen in de praktijk
van vraagstukken die met bedrijfsvoering samenhangen. Zijn connecties met het
regionale werkveld zijn talloos. Met onvermoeibare inzet werkt hij, samen met zijn
collega’s van het CMW, aan het ophalen en uitzetten van projecten waarin studenten
van de minor en master Circulaire Economie, maar ook vanuit stages en afstudeer
opdrachten met vragen van opdrachtgevers aan de slag gaan. Frank: “We hebben
regionale ‘ambassades’: De Steck in Doetinchem, de Brightlands Campus Greenport
Venlo, Barneveld Tomorrow en Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Maar
ook voor bijvoorbeeld Het Nederlands Openluchtmuseum hebben masterstudenten
een opdracht uitgevoerd. Het spectrum van organisaties waarvoor we opdrachten
doen is heel breed.”
“Mijn collega Ellen Burger coördineert de master Circulaire Economie (en stond ander
half jaar geleden aan de wieg ervan). Er is een voltijdvariant en sinds dit studiejaar ook
een deeltijdvariant. De belangstelling voor deze master is groot. De masterstudent
en voeren een integrale analyse uit bij bedrijven en komen daarna tot een ontwerp
van bijvoorbeeld een nieuw businessmodel. De eerste lichting heeft in september
het diploma in ontvangst mogen nemen; het is zo mooi wat iedereen heeft kunnen
neerzetten ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen. De begeleidende docenten vertelden in hun toespraken over hoe de studenten zich - soms al
worstelend - hebben ontwikkeld tot change agents; ik vond het hartverwarmend.”
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“Persoonlijk leiderschap wordt meer en meer gevraagd van toekomstige professionals.
Daarom is de Talent Academy, onder regie van het CMW en gecoördineerd door Didier
Piets, ook zo waardevol. Dit extracurriculair programma is er voor een brede groep
HAN-studenten. Ze kunnen hiermee rechtstreeks doorstromen naar een master aan
de RU, of ze volgen de professionals excellence track, juist gericht op die leiderschapsvaardigheden.”
Frank vervolgt: “In de transitie naar een circulaire economie merken we een enorme
vraag naar kennis. We willen er daarom naar toe om cursorisch onderwijs aan te
bieden, als uitbreiding op wat we al doen aan cursussen en trainingen. Ook willen
we nog meer de verbinding leggen met de curricula van onze HAN-opleidingen. We
hebben daar allerlei stappen voor klaarstaan in ons ambitieplan 2021. Dit sluit aan
bij wat de HAN wil, namelijk dat de focus van studenten vanaf hun eerste schooldag
gericht is op Slim, Schoon en Sociaal. We zijn het hier van harte mee eens. De transitie
naar een circulaire economie kan alleen gemaakt worden vanuit co-creatie, inter
disciplinair en met de focus op financiële, ecologische en sociale waarde. Zo komen
we tot toekomstbestendig onderwijs in een toekomstbestendige regio. Daar willen we
aan bouwen en datgene wat er al staat, in een mooie samenwerking met het werkveld,
willen we borgen.”
23.2 Koos Wagensveld over praktijkgericht onderzoek
Koos Wagensveld is lector Financial Control en geeft leiding aan het praktijkgerichte
onderzoek van het CMW. Koos: “Wat Frank zojuist benoemd heeft: het belang van
de balans tussen het economische, het ecologische en het sociale, is voor mij laatst
weer heel mooi tot uitdrukking gekomen in een gesprek dat ik tijdens het Inscience
Festival mocht houden met Joyeeta Gupta. Gupta werd geboren in India en is nu als
professorverbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een scherp oog voor
de sociale ongelijkheid in onze wereld, waarin de armsten de hoogste prijs betalen
voor onze welvaart. Klimaatverandering gaat ook de rijke landen treffen, maar wij
kunnen de gevolgen beter opvangen dan de arme landen. ‘Sharing our earth’ is haar
oproep, die ik van harte onderschrijf.”
“Ik ben blij dat we Fred de Jong hebben mogen verwelkomen als associate lector van
het nieuwe associate lectoraat Sustainable Finance & Tax. Fred heeft een nieuwe
visie op de maatschappelijke rol die de financieel adviseur zou kunnen spelen. Hij
ziet juist daar de toekomst en het bestaansrecht van de bedrijfstak. Dit gaan we als
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lectoraat samen met de opleidingen uitwerken en we kijken daarbij ook naar het eigen
businessmodel van de financieel adviseur. Verder hebben we Henriëtta Joosten sinds
september in ons midden als associate lector Financial Ethics. Henriëtta heeft een
ruime ervaring in het hoger onderwijs en ze is een vurig pleitbezorger van het publieke
debat over maatschappelijke thema’s, juist ook met mensen uit het bedrijfsleven.
“Wat ons als CMW voor ogen staat, is het verdiepen en verbreden van de samenwerking
met andere HAN-lectoraten, met kennisinstellingen buiten de HAN en met business
partners in de triple helix. En vanuit de onderzoeksagenda van het lectoraat willen
we nog meer de koppeling leggen met lopende projecten. Zo zijn we kennispartner
voor het werkveld en wat we van daaruit ophalen aan nieuwe inzichten en ervaringen,
vloeit terug in onze opleidingen. Dat is het werken in de driehoek Onderzoek – Onderwijs – Werkveld in optima forma.”
23.3 Désirée ten Have over de CMW-organisatie
Met haar bedrijfskundige achtergrond is bij Désirée ten Have de coördinatie van het
CMW in goede handen. Met haar collega’s draagt ze de zorg voor het bedrijfsbureau,
waaronder planning and control, communicatie, kwaliteitszorg, het secretariaat en
de administratie. Désirée: “Als bedrijfsbureau willen we de programmamanagers,
lectoren, themaregisseurs, project(bege)leiders en docenten zoveel mogelijk ont
zorgen, zodat ze hun energie kunnen steken in hun eigenlijk werk, in datgene waar
zij goed in zijn. Ik ben heel blij met de groep mensen met wie ik samenwerk. Er is een
enorme drive, we hebben dezelfde missie, je merkt dat iedereen ervoor gaat! Anderhalf
jaar geleden was het nog stevig zoeken naar een passende structuur voor het CMW;
die hebben we volgens mij gevonden door het inrichten van onze ‘voertuigen’ en ook
het vaststellen van de drie focusthema’s draagt bij aan onze koers en het leveren van
kwaliteit.”
Désirée besluit: “Zo te zien aan de sterke groei van de minor, de master, de Talent
Academy en onze projecten zijn we op de goede weg, is er echt vraag naar wat we
doen. We werken er hard aan om het CMW meer op de kaart te zetten. We hebben veel
plannen, soms meer dan we kunnen realiseren met de mensen en middelen die we
hebben, maar ook daarvoor gaan we op zoek naar wegen. Allemaal, zoals Frank al zei:
voor toekomstbestendig onderwijs in een toekomstbestendige regio.”

Arnhem, 25 november 2020
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Deze speciale uitgave van Circulaire Oogst geeft de lezer via praktijkvraagstukken een
mooie indruk hoe organisaties samen met studenten van de minor Circulaire Economie
onderzoek verrichten naar de concrete aanknopingspunten voor een duurzame transitie.
Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met het Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN. In dit centrum werken docenten en onderzoekers samen met studenten
van de minor en master Circulaire Economie aan praktijkgericht onderzoek. Het doel van dit
onderzoek is om in multidisciplinaire teams een bijdrage te leveren aan innovaties voor een
duurzame transitie en meervoudige waardecreatie.
Deze uitgave besteedt bovendien veel aandacht aan de functionering van ecosystemen
en het belang hierin van een strategie van meervoudige waardecreatie. Als organisaties
daadwerkelijk willen bijdragen aan een duurzame transitie, dan zullen ze zich met hun
toekomstige activiteiten harmonieus moeten verhouden tot de manier waarop natuurlijke
ecosystemen functioneren. De beoogde transitie waarbij de mens zich met al haar sociale
en economische activiteiten weer evenwichtig gaat verhouden tot de draagkracht van de
natuur, vereist een grote inspanning, maar biedt tevens uitstekende kansen voor een duurzame economische groei en ontwikkeling.
Voor studenten is het een unieke mogelijkheid om in multidisciplinaire teams samen te
werken aan onderzoek dat er daadwerkelijk toe doet. Holistisch denken en leren van zienswijzen en kennis uit verschillende disciplines stimuleren het creatief denkvermogen,
vergroten vaardigheden en zijn tevens een belangrijke voorwaarde voor toekomstig draagvlak in organisaties.
Voor de initiatiefnemer en redacteur van deze publicatie is het inmiddels de vijfde productie,
waarin hij studenten een podium biedt om nieuw verworven kennis en inzichten te delen
met een brede groep aan belangstellenden. Een transitie naar een betere wereld en een
duurzame inrichting van de samenleving beginnen met kennisdeling, maar vereisen
tevens de vaardigheden om met deze kennis van zaken te handelen. In de minor Circulaire
Economie gaan onderzoek en nieuwe inzichten leren toe te passen, hand in hand en wordt
samen met professionals een bijdrage geleverd aan een betere wereld.
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