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VOORWOORD

Voorkom het
ongemakkelijke gesprek
Voor wie mij niet kent: ik ben een positief
ingesteld mens. Ik bekijk zaken altijd van
de zonnige kant en ben dan ook optimistisch over de duurzame intenties van
ondernemend Nederland.
Maar intenties zijn niet voldoende. In 2015
– inmiddels vier jaar geleden – hebben we
het Klimaatakkoord in Parijs getekend en
de Sustainable Development Goals vastgesteld. Hebben we voldoende gedaan in de
afgelopen vier jaar? Nee. De CO2-uitstoot
stijgt nog steeds, de biodiversiteit neemt
verder af en we doen het matig tot slecht
met diversiteit op de werkvloer.
Daadkracht, dat is nodig. Actie! We moeten alles op alles zetten om de economie
te verduurzamen. Niet volgend jaar, maar
NU. En het kan. Koplopers in ons netwerk
laten dat zien. Wind- en zonne-energie
zijn inmiddels rendabel en niet meer
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afhankelijk van subsidie. Ondernemers
tonen aan dat het loont om afval om
te zetten in nieuwe grondstoffen. De
arbeidsmarkt heeft iedereen nodig om
succesvol te groeien.
Waarom gaan we dan niet radicaal om?
De waan van de dag maakt dat we doorgaan met wat we kennen. De nieuwe
economie – die klimaatneutraal, circulair
en inclusief is – vraagt een transitie van
ons als mens. We moeten ons gedrag
radicaal veranderen.
Stel je voor… de vraag van je kind of
kleinkind in 2030:
“Maar wisten jullie dan niet hoe ernstig
het probleem was?”
“Dat wisten we maar al te goed. De
kranten stonden er vol mee. We begonnen
zelfs last te krijgen van de gevolgen: de
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zomer van 2018 was bijvoorbeeld extreem
droog en er was een record aan natuurrampen over de hele wereld.”
“Maar… wisten jullie dan niet wat je
moest doen?”
“Wil je een eerlijk antwoord? Dat wisten
we best. Maar we vonden het gedoe.”
Beste ondernemer, wees alsjeblieft dit
ongemakkelijke gesprek voor. Zet nu alles
op alles om het tij te keren; er zijn geen
excuses meer. We hebben de kennis, de
techniek en het geld: we zitten in een
perfect storm. Ik hoop dat deze Nieuwe
Businessagenda je de inspiratie en handvatten biedt om daar optimaal van te
profiteren.

Maria van der Heijden,
Directeur-bestuurder MVO Nederland
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Inleiding

Doorbraken nodig
voor de nieuwe economie
In 2025 willen we het kantelpunt
naar een nieuwe economie bereikt
hebben. Daar komen we niet
vanzelf, daar moet van alles voor
gebeuren.

Deze Nieuwe Businessagenda beschrijft
welke doorbraken er nodig zijn, en hoe we
die bereiken. Op cruciale thema’s beschrijven
we de belangrijkste ontwikkelingen en uit
dagingen, en zeggen we wat er volgens ons
moet gebeuren om het kantelpunt naar een
nieuwe economie dichterbij te brengen. Op de
agenda staan innovatieve ideeën die we graag
met een aantal koplopers uitwerken. Maar er
staan ook zaken bij die ieder bedrijf morgen
kan doen. Deze grote en kleine acties kunnen
gezamenlijk een doorbraak verwezenlijken.
Naast de zeven agendapunten zijn er twee
overkoepelende opdrachten aan iedereen die
de nieuwe economie een warm hart toedraagt: praat in positieve termen over duurzaam ondernemen, en toon leiderschap.
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BENADRUK HET POSITIEVE
Maar al te vaak hebben gesprekken over
klimaat, natuur of diversiteit een negatieve
toon: het gaat slecht met de wereld, het einde
is nabij en kwade krachten krijgen de overhand. Hoe urgent de situatie ook is, wij zijn
ervan overtuigd dat tobben of klagen niet
helpt. Daarom is het belangrijk een wenkend
perspectief te schetsen. ‘Het positieve alternatief’ verdient meer aandacht: al die energie
coöperatieven in Nederland, de ambitieuze
startups met innovatieve ideeën over circulari
teit, de krachtige individuen die in hun eigen
organisaties alles op alles zetten om de nieuwe
economie dichterbij te brengen, de koplopers
die laten zien dat het kan. Laten we hen op het
schild hijsen, zonder de zorgwekkende realiteit
uit het oog te verliezen.
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TOON LEIDERSCHAP
Het is een turbulente tijd: de opwarming van de aarde
schreeuwt om drastische maatregelen, grondstoffen
worden schaarser, de sociale cohesie staat onder druk,
en er wordt steeds meer naar bedrijven gekeken om
dit soort maatschappelijke problemen op te lossen.
Dat legt een grote druk op de schouders van ondernemers. Met de Nieuwe Businessagenda schetsen we
oplossingsrichtingen, maar de agenda voert zichzelf
niet uit. Dat moeten ondernemers doen. Daarom is
leiderschap hard nodig. We hebben helden nodig die
de eerste stap durven te zetten, ook al zal dat gepaard
gaan met ‘gedoe’. En als je zelf geen held bent, steun
er dan één: “It´s the first follower that transforms the
lone nut into a leader.”
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Leeswijzer
Deze publicatie bestaat uit twee hoofdonderdelen. Deel
1 noemen we de Stand van het Land. In dit deel zetten
we over vijf inhoudelijke thema’s de belangrijkste feiten
op een rij. Door dit jaarlijks te herhalen, monitoren we
of we op weg zijn naar een nieuwe economie, en of dat
snel genoeg gaat. De gebruikte methodologie zal zich in
de komende jaren mogelijk verder ontwikkelen, om nog
scherper zicht te krijgen op de voortgang.
Deel 2 is de Nieuwe Businessagenda. Op zeven terreinen
waar het hardst een doorbraak nodig is, agenderen we
oplossingsrichtingen op drie niveaus: landelijk, op het
niveau van coalities en op het niveau van een individueel
bedrijf. Waar het gaat over coalities kan MVO Nederland
faciliteren, maar zien we net zo lief dat er buiten ons om
groepen bedrijven aan de slag gaan. Bedrijven kunnen
de omslag naar de nieuwe economie niet helemaal alleen
maken; op sommige punten is het prettig of zelfs hard
nodig dat de overheid ondernemen in de nieuwe economie stimuleert met wet- en regelgeving. We gaan daar
niet al te diep op in – dit is tenslotte de Nieuwe Business
agenda –, maar bij elk agendapunt staat in een kader wat
de overheid al doet op dat punt, en wat wenselijk zou zijn.
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Dit is de nieuwe economie
De missie van MVO Nederland: in 2025 hebben we het kantelpunt
bereikt naar de nieuwe economie.
Met ‘de nieuwe economie’ bedoelen we een economie die circulair,
klimaatpositief en inclusief is. Bedrijven in de nieuwe economie stoten
geen broeikasgassen meer uit, werken mee aan het herstel van bio
diversiteit en ecosystemen, staan voor inclusief werkgeverschap, kopen
zo weinig mogelijk ‘virgin’ grondstoffen in en weten al hun reststromen
een hoogwaardig tweede leven te geven.
Een ‘kantelpunt’ is, volgens theoretici, bereikt als 20 procent van de economie op een nieuwe manier werkt. Hoe je dat precies moet meten weet
nog niemand, maar we weten wel dat elke ontwikkeling op een gegeven
moment een punt bereikt waarop er geen weg terug meer is. Dan ontstaat
een stroomversnelling. Wie dan nog niet aan boord is, heeft de boot gemist.
Waarom “in 2025”? De urgentie is hoog, maar de opdracht is te groot om
in een of twee jaar te fixen. Veel ‘officiële’ doelen hebben de blik gericht
op 2030: de Sustainable Development Goals, het Grondstoffenakkoord en
het Klimaatakkoord bijvoorbeeld. Deze doelen zijn alleen haalbaar als we
ruim voor die tijd een kantelpunt bereiken.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019
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DEEL 1

Stand van het Land
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THEMA 1

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Bedrijven in de nieuwe economie stoten
geen broeikasgassen zoals CO2 uit. Waar
mogelijk hebben ze zelfs een negatieve
uitstoot: dat houdt in dat ze CO2 uit de
lucht halen door bijvoorbeeld bomen te
planten of CO2 als grondstof gebruiken
voor nieuwe materialen. Maar hoe
ver zijn we nu met dat streven? Is de
klimaatneutrale economie al in zicht?
(Spoiler: nee.)
ECONOMIE MINDER KLIMAATINTENSIEF,
MAAR TE LANGZAAM
Sinds 1990 is in Nederland de uitstoot van broeikasgassen met slechts 13 procent afgenomen. Sinds dat
jaar is tegelijkertijd het BNP van Nederland met 73
procent gegroeid, volgens het CBS. De economie wordt
dus wel geleidelijk aan minder CO2-intensief, maar niet
snel genoeg, willen we in 2025 de omslag maken naar
een klimaatneutrale economie.
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Emissie-intensiteit Nederlandse economie
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In de komende 2 jaar
moeten we net zoveel
bereiken als in de
laatste 28 jaar
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Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak
en huishoudens
Eerste kwartaal 2018

12,0 %
27,5 %
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim
driekwart van de CO2-uitstoot in Nederland.
Landbouw, industrie en bouw samen stoten
27,5 procent van de broeikasgassen uit,
energie/water- en afvalbedrijven 25,9 procent,
de transportsector 12 procent en de overige
dienstverlening 12,4 procent. De rest van de
CO2-uitstoot komt van huishoudens.

12,4 %

22,2 %
25,9 %

Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
Huishoudens

Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer

Overige dienstverlening

Transportsector

Bron: CBS
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Global greenhouse gas emissions

Hoe
effectief is het huidige klimaatbeleid?
Under different scenarios and the emissions gap in 2030

Zijn we op koers?

Mondiale
uitstoot
broeikasgassen
(median estimate
and van
10th to
90th)
70

Het meest recente IPCC-rapport laat er geen
twijfel over bestaan dat zelfs een temperatuur
stijging van 2 graden al dramatische gevolgen
heeft en dat de doelstellingen uit het Akkoord van
Parijs niet ambitieus genoeg zijn. Het zou beter zijn
te streven naar maximaal 1,5 graden opwarming.
Daarmee ligt de lat hoger dan ooit. In het
Emissions Gap Report 2018 van het Environment
Programme van de Verenigde Naties is te zien hoe
de effecten van de huidige voornemens zijn.
De uitstoot van broeikasgassen moet dus fors
omlaag, en gauw. In de rechtszaak van Urgenda
tegen de Staat bevestigde de rechter dat in 2020
de reductie in de uitstoot van broeikasgassen
ten opzichte van 1990 minimaal 25 procent
moet bedragen. In de komende twee jaar moet
dus grofweg net zoveel bereikt worden als in de
afgelopen 28 jaar. Volgens het regeerakkoord
moet in 2030 49 procent minder CO2 uitgestoten
worden dan in 1990.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

Geen beleid
60

Huidige beleid

50

2°C opwarming

40

30

20

1,5°C
opwarming
10

0

2010

2020

2030

2040

2050

Bron: United Nations Environment Programme,
Emissions Gap Report 2018

STAND VAN HET LAND

1

2

3

4

5



UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN | 11

ENERGIETRANSITIE GAAT TRAAG
De Nederlandse economie leunt zwaar op
fossiele brandstoffen. Op de internationale
ranglijsten scoort Nederland dan ook laag als
het gaat om de inzet van hernieuwbare energie.
Binnen de EU maakt alleen Luxemburg nog
minder gebruik van zonne- en windenergie.
De enorme infrastructuur voor olie en gas in
Nederland is verfijnd en kapitaalintensief. Dat
zomaar afboeken, bijvoorbeeld door woon
wijken en fabrieken op korte termijn van het
gas af te koppelen of dieselauto’s te verbieden,
betekent groot kapitaalverlies. Hoe de energie
transitie betaald moet worden, is dan ook
onderwerp van heftig maatschappelijk debat
en lobby, onder meer in het Klimaatberaad.
De energietransitie wordt verder bemoeilijkt
doordat het lastig is aan goede vakmensen
te komen. In de noordelijke provincies steekt
het Rijk daarom 2 miljoen in het opleiden
van technici.

Inzet
hernieuwbare
energie:

Nederland
onderaan
de lijst

Zweden
Finland
Letland
Oostenrijk
Denemarken
Estland
Portugal
Kroatië
Litouwen
Roemenië
Slovenië
Bulgarije
Italië
Spanje
Frankrijk
Griekenland
Tjechië
Duitsland
Hongarije
Slowakije
Polen
Ierland
Cyprus
UK
België
Malta

Nederland
Luxemburg

Bron: Eurostat
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Zonne-energie groeit elk jaar sneller dan verwacht
Jaarlijke bijstelling van verwachtingen door Internationaal Energie Agentschap

DE BESTE FINANCIËLE PAPIEREN
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PV History
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Als we stoppen met olie, steenkool en gas,
waar moet dan de energie vandaan komen om
de economie draaiende te houden? Af en toe
steekt de discussie over kernenergie weer de
kop op. Maar een kerncentrale bouwen duurt
minstens tien jaar. Daarbij hebben zon en
wind ook financieel betere papieren. De prijs
voor duurzame energie daalt al heel lang, en
de toepassing ervan groeit sneller dan verwacht. Het International Energy Agency (IEA),
een denktank voor energie, moet jaar in jaar
uit zijn verwachtingen over zonne-energie
naar boven bijstellen. Ook windenergie wordt
steeds goedkoper. In veel gevallen zijn wind
en zon al goedkoper dan fossiele energie –
dat zal de transitie zeker versnellen.

WEO 2008 REF
WEO 2006 REF
0
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Bron: Auke Hoekstra, Eindhoven University of Technology
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CO2 VERWIJDEREN
Door de economie efficiënter te maken
(waardoor de vraag naar energie daalt)
en door hernieuwbare energie op te
wekken en te benutten, belanden
minder broeikasgassen in de atmosfeer.
Maar zelfs als we vanaf morgen geen
kilogram broeikasgas meer zouden uitstoten, zal de opwarming van de aarde
nog heel lang doorgaan. Er zit namelijk
al te veel CO2 in de lucht.

onder de grond (met CCS, Carbon
Capture and Storage) of in nieuwe
producten die CO2 als grondstof
gebruiken. Geen van deze aanpakken
zet vooralsnog zoden aan de dijk: de
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt
nog steeds toe. Volgens sommigen is
het afvangen van broeikasgassen een
opkomende sector, maar grootschalige
negatieve emissies zijn op dit moment
nog vooral een droom.

Stand van het Land:
Broeikasgassen
Om in 2025 een kantelpunt bereikt te hebben naar een
economie die goed functioneert zonder broeikasgassen
uit te stoten, moeten we alle zeilen bijzetten. De huidige
economie wordt in een veel te laag tempo minder afhankelijk
van fossiele brandstoffen. Duurzame, hernieuwbare en
betrouwbare energiebronnen bestaan allang, dat bewijzen
andere landen binnen en buiten Europa. Het doel is ‘exit

Dat betekent dat het niet genoeg is om te
produceren zonder uitstoot van broeikas
gassen; er moet zelfs CO2 uit de lucht

fossiel’; de belangrijkste uitdaging is de implementatie en

worden gehaald (‘negatieve emissies’). De
CO2 die uit de atmosfeer gehaald wordt,
moet vervolgens worden vastgelegd.
Bijvoorbeeld in hout (door herbebossing
en meer hout te gebruiken in de bouw),

Negatieve emissies worden op termijn ook belangrijk, maar als

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

opschaling van technologische innovatie te versnellen, zodat
we in hoog tempo overschakelen op hernieuwbare energie.
we niet afkicken van olie en gas, is dat dweilen met de kraan
open. Agendapunt 5 op De Nieuwe Businessagenda luidt dan
ook: Nederland wereldkampioen groene energie.
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THEMA 2

PRIMAIRE GRONDSTOFFEN

Bedrijven in de nieuwe economie
minimaliseren het gebruik van primaire
grondstoffen. Dit doen zij door efficiënter
om te gaan met grondstoffen, recyclaten
te gebruiken in plaats van primaire
grondstoffen en/of over te stappen naar
biobased en hernieuwbare grondstoffen.
Hoe veel grondstoffen gebruiken we
nu? Kunnen we al zonder primaire
grondstoffen?

Materiaalstromen
in Nederland
Materiaalstromen
Nederlandse sconomie 2014
in miljard kilo

Wederuitvoer

119

>
Import

Export

Verwerkte
materialen

371

328

430

>
Energetisch
verbruik

Binnenlandse
winning

Naar milieu

86

75

130

>

Materiaalverbruik

Kortcyclische producten
(zoals voedsel)

15

Afval

59

146

Afgezien van aardgas, zand en grind en land- en tuinbouwproducten beschikt Nederland niet over eigen
grondstoffen. De ruwe grondstoffen die omgaan in de
Nederlandse economie, komen voor veruit het grootste
deel uit het buitenland. Daardoor vindt de impact op
natuur, milieu, landschap en biodiversiteit vooral plaats
in de keten. Van de geïmporteerde grondstoffen gaat
ongeveer een derde deel ‘ongezien’ verder naar andere
landen: Nederland is een doorvoerland naar Europa.

>

>

Recycling

48
>

Voorraden

>

43

130

Gerecycled materiaal

Toegevoegd aan
voorraad in 2014

Overig materiaal

De voorraden zijn alle
producten die langer
dan 1 jaar worden
gebruikt (huizen,
telefoons, etc.)

miljard kilogram, 2014

Bron: CBS
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33%

van het bouwpuin
wordt hergebruikt

Fossiele brandstoffen vormen de bulk van de
grondstoffen die het Nederlandse bedrijfsleven
gebruikt. Het grootste deel daarvan wordt om
gezet in brandstoffen zoals benzine, of chemische
producten, en vervolgens geëxporteerd. Van de
overige grondstoffen die in Nederland verwerkt
en gebruikt worden, komt een steeds kleiner deel
het land binnen als ruwe grondstof en een steeds
groter deel als halffabricaat of eindproduct.

STEEDS MEER GRONDSTOFFEN
NODIG
Wereldwijd is het gebruik van grondstoffen
afgelopen eeuw verachtvoudigd. Door toenemende welvaart en een groeiende wereldbevolking blijft het gebruik van grondstoffen
toenemen. Dit zorgt ervoor dat er meer druk op
het milieu komt en dat er risico’s ontstaan voor
de leveringszekerheid van grondstoffen als
aardmetalen en fosfaat.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

De inzet van grondstoffen voor de Nederlandse
productie is sinds 2010 met 7 procent gedaald,
zegt het PBL in het overzichtsrapport Circulaire
economie, wat we willen weten en kunnen
meten. Dit komt onder meer doordat er tijdens
de crisis minder gebouwd werd. Het gaat dus
om een conjuncturele daling, niet om een structurele. De inzet van grondstoffen in de keten is
echter wel 3 procent gestegen, omdat er meer
import is van halffabricaten en eindproducten.
De materiaalinput in Nederland is, vergeleken
met die van andere EU-landen, behoorlijk hoog.
Maar als je de invoer van fossiele energie en
biomassa buiten beschouwing laat, krijg je een
ander beeld. De consumptie van mineralen
per hoofd van de bevolking is laag omdat
Nederland een dichtbevolkt land is. Hierdoor kan
de infrastructuur, waar veel minerale grondstoffen voor nodig zijn, efficiënt worden gebruikt.

WEINIG GEBRUIK VAN RECYCLATEN
ALS GRONDSTOF
Het gebruik van recyclaat is in Nederland vooralsnog beperkt. Ongeveer 9 procent van de
grondstoffen die in Nederland gebruikt worden
komt uit recycling van oude producten en
materialen. Het Nederlandse bedrijfsleven is dus
nog zeer afhankelijk van ‘virgin’ grondstoffen en
materialen.
Kunststoffen worden nog maar mondjesmaat
gemaakt van recyclaten, want ingezameld
kunststofafval bestaat uit een mix van allerlei
soorten folies en plastics. Dat maakt hergebruik
lastig. In de bouw is het iets makkelijker: bijna
al het puin dat ontstaat bij sloop wordt gebruikt
voor grond- weg- en waterbouw. De inzet van
secundaire grondstoffen steeg in de bouw van
30 procent in 2010 naar 33 procent in 2014.

91%

van de gebruikte
grondstoffen is
nog altijd ‘virgin’
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BIOBASED GRONDSTOFFEN
IN OPSTARTFASE

Stand van het Land:
Grondstoffen

Om de uitputting van natuurlijke hulpbronnen
te vertragen, is overschakeling op biobased
grondstoffen een optie. Het gebruik van
biomassa in Nederland groeit, maar voornamelijk
voor energieopwekking. De toegevoegde waarde
daarvan is relatief laag, vergeleken met toepassing van biobased grondstoffen voor bijvoorbeeld
farmacie of voeding.

Onze economie draait op een enorme toevoer van materialen
en grondstoffen uit het buitenland. Het gebruik van
gerecyclede en biobased grondstoffen staat nog in geen
verhouding tot de hoeveelheid ruwe grondstoffen die in
Nederland verbruikt worden.

Wel neemt sinds 2015 het gebruik van biomassa
in de materiaaltoepassing licht toe. Het aandeel
bioplastics is nog slechts rond de 1 procent (CPB
2017). Volgens het PBL betekent dit dat de biobased economy nog in de opstartfase zit. Positief
feit: het aantal bedrijven en kennisinstellingen
dat actief is in de biobased economy groeit snel.

Gelukkig richten steeds meer bedrijven zich op biobased
economy, al staat die nog in de kinderschoenen. Het aandeel
gerecyclede grondstoffen, nu 9 procent, moet snel omhoog
om de nieuwe economie te realiseren. Daarvoor moeten vraag
en aanbod van reststromen beter bij elkaar gebracht worden.
Punt 7 op de Nieuwe Duurzame Businessagenda luidt dan
ook: Geef de grondstof door.

1%

van het plastic is
biobased
DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019
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THEMA 3

VERSPILLING

Bedrijven in de nieuwe economie
ondernemen zonder afval. Zij hebben
hun verspilling van materialen en voedsel
teruggebracht naar nul. Eventuele
reststromen worden door ketenpartners
of andere ondernemingen gebruikt als
grondstof. En dat gaat de goede kant
op: het Nederlandse bedrijfsleven slaagt
erin om veel reststromen een nuttige
bestemming te geven.
De afgelopen twee decennia bleef de afvalproductie in
Nederland nagenoeg constant op 62 miljard kg. Omdat
het BNP in die periode wel gegroeid is, kun je zeggen
dat de economie minder afval-intensief geworden
is. Europees gezien is Nederland een middenmoter.
Duitsland en Frankrijk doen het iets beter, Finland en
Portugal iets slechter. De Luxemburgse economie
is het minst afvalintensief, die in Estland het meest.
Omdat andere landen snellere verbeteringen lieten
zien, is Nederland vergeleken met 2006 iets gezakt op
de Europese ranglijsten.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

Afvalintensiteit
per bedrijfstak
Afval intensiteit
2014
Bouwnijverheid
Basismetaalindustrie
Voedings-, genotmiddelenindustrie
Waterbedrijven en afvalbeheer
Landbouw, bosbouw en visserij
Bouwmaterialenindustrie
Papierindustrie
Energievoorziening
Houtindustrie
Graﬁsche industrie
Chemische industrie
Metaalproductenindustrie
Farmaceutische industrie
Rubber- en kunststofproductindustrie
Textiel-, kleding-, lederindustrie
Overige industrie en reparatie
Transportmiddelenindustrie
Machine-industrie
Overheid en zorg
Handel, vervoer en horeca
Zakelijke dienstverlening
Elektrische en elektron. Industrie
Cultuur, recreatie, overige diensten
Delfstoffenwinning
informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
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Bron: CBS

85% van het
afval komt uit het
bedrijfsleven
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82% van het afval wordt hergebruikt

15% wordt verbrand
3% wordt
82%
van het
bedrijfsafval
wordt
hergebruikt

Bron: CBS

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

gestort of
geloosd

Ongeveer 85 procent van het afval komt van het bedrijfsleven. De bedrijfstakken met de grootste afvalintensiteit
zijn de bouwnijverheid, de basismetaalindustrie en de
voeding- en genotmiddelenindustrie.

HERGEBRUIK, RECYCLING
Op het gebied van recycling doet Nederland het
duidelijk beter dan andere Europese landen. Maar liefst
82 procent van het bedrijfsafval vindt een nuttige her
bestemming, waarmee 9 procent van de grondstoffen
behoefte van de Nederlandse economie gedekt wordt.
Daarnaast wordt 15 procent van het bedrijfsafval verbrand. Veel van de waarde van de grondstof gaat daarbij
verloren, al wordt er wel energie mee opgewekt. De rest
van het bedrijfsafval wordt gestort of geloosd (vooral
asbest en grond). Dit percentage is nog geen 3 procent,
en dat is een flinke verbetering ten opzichte het jaar
2000, toen nog ruim 8 procent van het bedrijfsafval
gestort of geloosd werd.
Vooral glas, papier en bouwafval vindt vaak een nuttige
herbestemming. Van glas wordt al jaren ongeveer 80
procent gerecycled (de wettelijke doelstelling is 90
procent). Papier haalt nog hogere scores: 85 procent.

STAND VAN HET LAND

1

2

3

4

5



VERSPILLING | 19

Twee afvalstromen hebben afgelopen jaar veel
aandacht gekregen: voedsel en kunststoffen.
Het verminderen van deze afvalstromen heeft
prioriteit, want ze leiden tot veel maatschappelijke schade.

Recycling van kunststofverpakkingen

82.000 ton

PROBLEEMGEVAL 1: KUNSTSTOF
Het gebruik en de productie van plastic zijn
de afgelopen decennia explosief gestegen, en
de verwachting is dat het gebruik van kunststoffen de komende twintig jaar nog eens
gaat verdubbelen. Dit leidt ook tot een sterk
groeiende stroom aan afgedankt plastic. Een
waterdicht inzamelsysteem is dan essentieel,
want plastic afval in de zee en op het land
vergaat nauwelijks. Bovendien heeft China per
1 januari 2018 een verbod op de import van
kunststof reststromen ingesteld. Tot die tijd
werd veel plastic daar verwerkt.

77.000 ton
318.000 ton

Kunststofverpakkingen
op de markt

Logistieke
hulpmiddelen
Bedrijfsverpakkingen

Huishoudelijke
verpakkingen

Ingezameld
274.000 ton

Ter recycling
aangeboden
245.000 ton

477.000 ton
Bron: KIDV
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Er komt een ban op
wegwerpplastic

In Europa wordt jaarlijks zo’n 49 miljoen ton
aan plastic verkocht. Ongeveer 40 procent
daarvan is verpakkingsmateriaal. In Nederland
wordt per jaar zo’n 477 duizend ton aan
kunststof verpakkingen op de markt gebracht,
waarvan tweederde voor huishoudelijke
producten.
Ruim de helft daarvan (245 kton per jaar)
wordt ter recycling aangeboden. De rest
wordt verbrand; een klein deel eindigt als
zwerfafval. Niet alle plastics die naar de
recycling gaan kunnen daadwerkelijk worden
hergebruikt; een deel gaat alsnog de oven in.
Het nationaal programma Kunststof
Verpakkingsafval als Grondstof stimuleert
het gebruik van huishoudelijk kunststof
verpakkingsafval in producten.
De doelstelling van de EU is om in 2025
55 procent van het kunststof verpakkingsafval
te recyclen, en om de hoeveelheid plastic voor

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

eenmalig gebruik sterk terug te dringen. Er
komt een ban op onder meer plastic wattenstaafjes, snoeppapiertjes en andere spullen
van wegwerpplastic.

Microplastics
Gemeten naar gewicht zijn microplastics
de grootste hoeveelheid plastic in de
oceaan. Volgens de EU verdwijnt er ieder
jaar ergens tussen de 75 en 300 miljoen
kg microplastic in de zee.

PROBLEEMGEVAL 2: VOEDSEL
De verspilling van voedsel is een hardnekkig
probleem. Al jarenlang wordt wereldwijd grofweg 30 procent van al het geproduceerde
voedsel vernietigd. En dat terwijl de landbouw
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voedselverspilling
per persoon per jaar

Wie gooit wat weg?
Wie gooit wat weg?
Ongeveer de helft van de
voedselverspilling
(inclusief botten en
schillen) vindt
plaats bij huishoudens.

Een vijfde bij andere
voedselleveranciers
zoals supermarkten, catering
en horeca
Een derde
tijdens de
productie
bij boeren,
vissers en
voedingsmiddelenindustrie.

Bron: PBL, Balans van de Leefomgeving 2018

een enorm beslag legt op ruimte, grondstoffen en klimaat. Tegelijkertijd hebben bijna
800 miljoen mensen onvoldoende voedsel tot
hun beschikking. De helft van de kindersterfte
in de wereld komt door slechte voeding.
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In Nederland wordt juist veel voedsel weg
gegooid: sinds tien jaar is de voedsel
verspilling per hoofd van de bevolking
ongeveer 125 kg per jaar, en dat neemt
nauwelijks af.

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor
ongeveer de helft van de voedselverspilling.
De rest komt door het bedrijfsleven: zo’n 30
procent tijdens de productie bij boeren, vissers en de voedingsmiddelenindustrie, en 20
procent bij supermarkten, catering en horeca.
Een deel van het voedsel dat ergens in de
keten wordt verspild is eigenlijk geschikt voor
menselijke consumptie – de Monitor Voedsel
verspilling noemt dat vermijdbare resten.
Veruit het grootste deel (bijna 60 procent) van
die vermijdbare verspilling wordt verbrand.
Een kwart wordt verwerkt tot veevoer, de rest
wordt vergist, gecomposteerd of geloosd.
‘Potentieel vermijdbare’ voedselverspilling
betreft eetbare reststromen die om economische, technologische, wettelijke of productintrinsieke redenen niet in de voedselketen zijn
gebleven.
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30%

van het graan
wordt weggegooid
In geïndustrialiseerde landen
gooien consumenten jaarlijks
286 miljoen ton aan
graanproducten weg.

Stand van het Land:
Verspilling
Ten opzichte van andere Europese landen presteert de
Nederlandse economie gemiddeld als het gaat om de
productie van afval. Tegelijkertijd vindt veruit het grootste
deel van de reststromen van bedrijven een nuttige bestemming. Per afvalstroom zijn er grote verschillen: glas, papier

286

miljoen ton

en bouwmaterialen leveren weinig problemen op, maar de
waarde van kunststoffen en voedsel wordt nog vaak letterlijk
weggegooid. In Agendapunt 7 van de Nieuwe Businessagenda
stellen we een oplossingsrichting voor om gebruikte materialen
en reststromen langer hun waarde te laten behouden: Geef de
grondstof door

Bron: Food and Agriculture Organisation – UN

In Nederland wordt dus ieder jaar zo’n 2 miljoen ton voedsel verspild, en het Planbureau voor de Leefomgeving schat in dat het
doel om uiterlijk in 2030 de verspilling te halveren niet gemakkelijk te behalen is. De Taskforce Circular Economy in Food zet
zich onder het motto ‘Samen tegen voedselverspilling’ in om dat
doel tóch te halen.
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In Indesign: Bron: FAO - Verenigde Naties
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THEMA 4

BIODIVERSITEIT EN ECOSYSTEMEN

Bedrijven in de nieuwe economie
streven actief naar het behoud van
biodiversiteit en het versterken van
ecosystemen. Ze weten welke effecten
hun bedrijfsactiviteiten hebben op de
omgeving en zorgen ervoor dat planten
en dieren ruimte krijgen. Dat geldt ook
voor de activiteiten buiten eigen huis
en verderop in de keten. In 2025 willen
we zover zijn, maar vooralsnog lijkt
biodiversiteit voor veel ondernemers
een blinde vlek.
Het behoud van biodiversiteit en ecosystemen is om
verschillende redenen belangrijk. In de eerste plaats
natuurlijk omdat planten en dieren mooi zijn en hun
eigen recht hebben om voort te bestaan. Daarnaast
is een gezonde natuur ook economisch van belang,
dankzij de ‘ecosysteemdiensten’ die de natuur gratis
levert: frisse lucht, schoon water, ontspanning door
boswandelingen en prachtige stranden waar we graag
op vakantie gaan, bijvoorbeeld.
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Hoeveel bedrijven vinden
natuur belangrijk?

16% van Nederlandse
ondernemingen vindt
het leven onder water
belangrijk

21% van Nederlandse
ondernemingen vindt
het leven op het land
belangrijk

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

De economische waarde van ecosystemen
is ooit geschat op 33 biljoen dollar per jaar.
Een ecosysteem blijft gezond als alle planten
en dieren in hun samenhang blijven voort
bestaan.

BLINDE VLEK
Uit onderzoek van Sustainalize en de
Tilburg University naar de integratie van
de Sustainable Development Goals (SDG’s)
in de strategie van Nederlandse bedrijven
blijkt dat SDG’s 14 en 15 niet vaak genoemd
worden als relevant. Slechts 16 en 21
procent van de respondenten vindt deze
SDG’s belangrijk voor de bedrijfsstrategie.
Deze twee global goals raken direct aan het
thema biodiversiteit: SDG 14 roept op tot het
beschermen van het leven in het water, SDG
15 gaat over het leven op het land. Eigen
onderzoek van MVO Nederland bevestigt
dat beeld: weinig bedrijven realiseren zich
precies wat biodiversiteit nou eigenlijk is.

MASSAVERNIETIGING
Internationaal wordt regelmatig de alarmbel
geluid over de razendsnelle achteruitgang
van de soortenrijkdom. Sommige wetenschappers spreken zelfs over de zesde golf
van massa-uitsterving; de ingrijpendste
vernietiging van het leven op aarde sinds een
enorme asteroïde 65 miljoen jaar geleden
een einde maakte aan het tijdperk van de
dinosaurussen. Veel planten- en diersoorten
staan onder druk door het vernietigen van
leefgebieden, klimaatverandering, vervuiling
en overexploitatie. Sinds 1970 is de helft van
de in het wild levende dieren verdwenen,
zegt het WWF.
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Living Planet index land- en zoetwaterfauna voor Nederland

Living planet index land- en zoetwaterfauna voor Nederland

INSECTEN ACHTERUIT

Index (1990=100)

Ook in Nederland staat de bio
diversiteit ernstig onder druk,
volgens de Tweede Nederlandse
SDG-rapportage. De dramatische
afname van het aantal insecten is
daar een voorbeeld van. In 25 jaar
nam de hoeveelheid insecten met
driekwart af. Het CBS meldt in het
onderzoek over de ontwikkelingsdoelen dat de meeste indicatoren
voor het verbeteren van biodiversiteit
en ecosystemen op rood staan.
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2010

Zoetwater en moeras

2015

ZOOGDIEREN: HERSTEL
Per ecosysteem is er behoorlijk veel
variatie in de ontwikkeling van de
biodiversiteit in Nederland. In zoet
water en bossen gaat het sinds 1990
de goede kant op, maar met de heide
en de duinen gaat het slecht. Dat
blijkt uit de Living Planet Index (LPI)
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Sinds 1970 is de helft
van de in het wild
levende dieren
verdwenen

Rode
lijst indicator
Aantal
soorten
op de rode(RDI)
lijst per soortgroep

Over een wat langere periode gezien is de
afname van de biodiversiteit in Nederland zeer
groot. Ongeveer een derde van de soorten die
in Nederland voorkomen, staat op de Rode
Lijst en is dus bedreigd. De laatste jaren neemt
het aantal bedreigde soorten toe en is ook de
mate van bedreiging ernstiger geworden.
Tussen 2005 en 2015 leek het even de goede
kant op te gaan, maar de verbeteringen
hielden geen stand. De achteruitgang geldt
vooral voor het leven op het land. In zoet water
lijkt de biodiversiteit wel robuuster te worden,
zegt het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) in de Balans van de Leefomgeving 2018.

Index (1995=100)
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die het CBS heeft opgenomen in het onderzoek over ontwikkelingsdoelen.
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Aantal soorten in 2017 op Rode Lijst (RLI-lengte)

Bron: NEM (CBS & PGO's)
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LANDBOUW
Het PBL schrijft verder in de Balans
van de Leefomgeving dat de landbouw
een belangrijke veroorzaker is van de
afname van biodiversiteit in Nederland.
“Mestgebruik, stikstofdepositie, toe
passen van gewasbeschermingsmiddelen
en sturen op efficiënt te bewerken en dus
monotone percelen, leiden gezamenlijk
tot een blootstelling aan toxische stoffen
en een gebrek aan voedsel en geschikte
leefgebieden voor insecten.” Door de
complexiteit is een oplossing moeilijk te
realiseren, schrijft het PBL.

AMBITIEUS HERSTELPLAN
Wereldwijd gaat het niet best met de
biodiversiteit, maar het lijkt erop dat de
aandacht voor herstel wel toeneemt.
Eind 2018 was er een internationale
topconferentie in Egypte.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

Vooral China en Europa willen ambitieuze
doelen voor het herstel van biodiversiteit
vastleggen.
Ook in Nederland zijn initiatieven, zoals
het programma Natuurlijk Kapitaal en
het platform Samen voor biodiversiteit.
Dit platform werkt sinds eind 2017 aan
een Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Zowel wetenschappers als natuuren landbouworganisaties zijn daarbij
betrokken. De ambities zijn hoog. Uit de
folder: “Het is 2030. De groene ruimtes
in Nederland bruisen van het leven. De
natuur in en om de stad en in het buitengebied is onmiskenbaar hersteld. Dat zie,
hoor en ruik je. Je kunt het zelfs proeven.
We hebben een rijke biodiversiteit aan
bodemleven, planten, insecten, zoog
dieren, reptielen en vogels. Buiten is een
verleidelijke omgeving waar mensen
graag leven, werken en recreëren.”

Stand van het Land:
Biodiversiteit
en ecosystemen
Het versterken en behouden van biodiversiteit en ecosystemen
is voor veel bedrijven geen topprioriteit. Zowel internationaal
als in Nederland wijst alles erop dat het verlies van planten- en
diersoorten in hoog tempo doorgaat. In bossen en zoet water
gaat het iets beter. Internationaal komt er meer aandacht voor
herstel, in Nederland hebben landbouworganisaties, natuur
beschermers en wetenschappers zich verenigd om een
Deltaplan Biodiversiteitsherstel te schrijven. Daarom roept
agendapunt 6 op de Nieuwe Businessagenda op tot een
iconisch project om biodiversiteit onder de aandacht te
brengen: Een kwetterende lente
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THEMA 5

INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP

In de nieuwe economie krijgt iedereen die
dat kan en wil de kans om zijn talenten
te ontwikkelen. Mensen worden niet
beoordeeld op wie of wat ze zijn, maar
op de bijdrage die ze leveren aan de
organisatie. Iedereen komt zo tot zijn
recht, ook op het werk. Eigenlijk gaat dat
nu best goed in Nederland.

De 100.000 banenafspraak

Het lukt in Nederland heel veel mensen om een baan
vinden. Het werkloosheidspercentage is hier laag:
ongeveer 3,7 procent. Dat is beter dan het gemiddelde van de EU (6,7 procent). Tegelijkertijd is er een
groep van een miljoen mensen die lastig aan de bak
komen omdat ze een ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben. De 100.000-Banenafspraak die werk
gevers en de overheid in 2015 sloten, is bedoeld om de
mensen uit deze groep die dat zelf niet lukt te helpen
een passende baan te vinden. Het gaat om een kwart
miljoen jonggehandicapten, ruim 400.000 mensen die

Q2 2018
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Extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

2026

125.000

43.661

start project
2015

Overheid
1.292
Bedrijven
31.489
Uitzend/
10.880
detachering

Bron: UWV
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Deel van de managementposities bekleed door vrouwen, 2015

z

vallen onder de Participatiewet of die een
bijstandsuitkering krijgen. En om 100.000
mensen die officieel arbeidsongeschikt verklaard zijn, maar die toch willen werken. Eind
2025 moeten er voor deze mensen 125.000
extra arbeidsplaatsen gecreëerd zijn. Tot nu toe
ligt de uitvoering goed op schema, maar vooral
onder jongeren zijn de arbeidsrelaties niet altijd
duurzaam, volgens de Inspectie SZW.

Letland
Hongarije
Polen
Litouwen
Zweden
Slovenië
Bulgarije
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Finland
België
Portugal

VROUWENEMANCIPATIE

Frankrijk
Roemenië
Spanje
Slowakije
Estland
Oostenrijk
Tsjechië
Duitsland
Malta
Denemarken
Italië
Kroatië
Nederland
Griekenland
Cyprus
Luxemburg
0
Bron: UNSD
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De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
verbetert langzaam maar zeker. Zo neemt het
aantal aantal vrouwen onder topverdieners
gestaag toe. Van de 6.600 topverdieners –
mensen die méér verdienen dan 99,8 procent
van hun collega’s – is twintig procent vrouw.
Maar dat zijn de uitschieters. Vrouwen onder
de 45 jaar zijn gemiddeld hoger opgeleid dan
mannen, maar toch hebben ze minder vaak
een betaalde baan. Ze hebben minder vaak
een topfunctie en verdienen per uur minder
dan mannen. Overigens beginnen die verschillen pas rond 30-jarige leeftijd, volgens

Bron: UNSD.
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Waar vindt gemelde discriminatie plaats?
het Nationaal Salarisonderzoek van Nyenrode en Intermediair.
Tussen de 25 en 30 jaar verdienen vrouwen zelfs gemiddeld
iets meer dan mannen. Vergeleken met andere landen in de EU
bekleden in Nederland maar weinig vrouwen (26 procent) een
managementfunctie, blijkt uit het CBS-onderzoek Duurzame
ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland. De doelstelling
van het kabinet om 30 procent van de managementbanen in
handen van vrouwen te laten komen is nog niet in zicht.

DISCRIMINATIE
Over de positie van vrouwen en participatie van mensen die
‘officieel’ een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn cijfers
genoeg bekend, maar op andere terreinen is inclusief werkgeverschap soms lastiger te meten. Als we ´arbeidsmarktdiscriminatie´ definiëren als het tegenovergestelde van ´inclusief
werkgeverschap´ kunnen we toch wat kwantitatieve ontwikkelingen zien.
Zo blijkt afkomst nog altijd mede bepalend te zijn voor het gemak
waarmee je je carrière kunt beginnen. Maar liefst 24 procent van de
MBO-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moet
bijvoorbeeld 4 keer of vaker solliciteren naar een stageplaats,
tegenover 11 procent van autochtone klasgenoten. Vooral meisjes

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

Arbeidsmarkt

28%

Buurt/wijk

8%

Collectieve
voorzieningen

11%

Commerciële
dienstverlening

10%

Horeca

12%

Media/reclame

3%

Onderwijs

6%

Openbare ruimte

5%

Publieke/
politieke opinie

5%

Bron: Rijksoverheid, Discriminatiecijfers in 2017
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met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond komen
lastig een bedrijf binnen.
Volgens Discriminatiecijfers in 2017 gaat het bij discriminatie op de werkvloer bijna altijd om omstreden behandeling, bijvoorbeeld bij sollicitatie
of promotie. Overigens is afkomst dan niet de belangrijkste discriminatiegrond: ongeveer een op de vijf meldingen gaat hierover. Een op de drie
meldingen gaat over leeftijdsdiscriminatie. De werkplek is wel de plaats
waar het meest gediscrimineerd wordt (zie grafiek), meer dan bijvoorbeeld bij het uitgaan (horeca) of op school en op straat, volgens de cijfers.
Seksuele oriëntatie kan ook een discriminatiegrond zijn op de arbeidsmarkt. Op het Nationaal Sustainability Congres in oktober 2018 tekenden
een aantal bedrijven en organisaties een manifest over het aanvullen van
de Sustainable Development Goals met LHBTI-rechten.

Stand van het Land:
Inclusief werkgeverschap
Het Nederlandse bedrijfsleven is in grote lijnen een behoorlijk inclusieve werkgever. Perfect is het nog niet: vrouwen,
LHBTI’ers, mensen met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond staan nog steeds op achterstand. En wie aan het
werk is, kan het zwaar krijgen: een toenemend aantal Nederlanders kampt met overbelastingsverschijnselen. Omdat
diverse teams beter presteren, luidt agendapunt 4 op de
Nieuwe Businessagenda: Verschillen moet je willen.

BURN-OUT
Jezelf ontwikkelen in een baan is mooi, maar als er teveel van je talenten
en inzet gevergd wordt dreigt een burn-out. Uit verschillende onderzoeken, onder meer het Salarisonderzoek van Nyenrode en Intermediair,
blijkt dat het risico om mentaal overbelast te raken behoorlijk groot is.
Niet minder dan 15 procent van de vrouwen en 9 procent van de mannen
heeft hiermee te kampen gehad. De trend is dat dit eerder slechter dan
beter wordt.
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Burn-out
vrouw:
Burn-out
man:

15%

9%
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Het vizier op 2025
te krijgen? Krijgen we misstanden in de handelsIn de Stand van het Land hebben
keten ooit uitgebannen?
we beschreven hoe Nederland er
anno nu op vijf cruciale thema’s
EEN WONDER IS HARD WERKEN
voor staat. Sommige zaken
Inderdaad, het lijkt erop dat er wonderen moeten
gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Maar vergaan behoorlijk goed, anderen
geet niet: eeuwenlang was vliegen onmogelijk.
gaan ronduit beroerd. Met deze
Het eerste vliegtuig was een wonder. De eerste
uitgangssituatie in het achterhoofd, televisie ook. Met een trekschuit duurt het dagen
om een bericht van Utrecht naar Amsterdam
richten we ons vizier op 2025.
In 2025 willen we het kantelpunt naar een
nieuwe economie bereikt hebben. Een fors deel
van de bedrijven werkt dan klimaatneutraal,
circulair en inclusief, ook in de keten. De Stand
van het Land laat zien dat zo’n nieuwe economie niet meteen voor het inkoppen is. Er zal
nog heel wat moeten gebeuren voor we er zijn.
Soms is het je moeilijk voor te stellen dat zo’n
nieuwe economie überhaupt mogelijk is. Zou het
echt lukken om te werken zonder broeikasgassen
uit te stoten? Bestaat er een manier om grondstoffen op het goede moment op de goede plek
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over te brengen. Een appje is een wonder. Aan
een blindedarmontsteking ging je vroeger dood.
Nu niet meer, en dat is een wonder.
Wat een wonder lijkt, is in werkelijkheid het
resultaat van lang, hard werken. Experimen
teren, nadenken, proberen, failliet gaan,
opnieuw beginnen, doorgaan en volhouden.
Na een echec: armen niet wanhopig de lucht
in gooien maar doorbikkelen tot de lente komt.
Omdat je gelooft dat het kan. En dan opeens
kan de lucht optrekken. Er is een doorbraak.
Je weet dat het gaat lukken.

ZEVEN DOORBRAKEN
In de volgende hoofdstukken beschrijven we
zeven wonderen in wording. Stuk voor stuk
kunnen ze werkelijkheid worden. De eerste
voorzichtige successen zijn al zichtbaar, we
zien de kiemen van nieuwe, hoopvolle ontwikkelingen. Wij denken dat ze kunnen leiden tot
een doorbraak richting een nieuwe economie.
Koplopers laten zien dat het kan.
Als het lukt deze zeven doorbraken te realiseren, zal de Stand van het Land er in 2025
anders uitzien. Dan zijn we trots op de grote
inzet van hernieuwbare energie in Nederland,
dan kan iedereen zijn talent ontwikkelen, dan
zien we dat ecosystemen steeds robuuster
worden en hebben we veel minder nieuwe
grondstoffen nodig. En we realiseren ons dat
geld niet gelukkig maakt.



1

Nieuwe
rijkdom
Verleg de focus van alleen winst
naar maatschappelijke impact

We weten allemaal
dat geld niet
gelukkig maakt.
Toch is ons hele
economisch
systeem gericht
op financiële winst.
We willen meer
doen met minder
mensen en alleen
de allerlaagste prijs
betalen.
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In de nieuwe economie
streven bedrijven niet
alleen naar stijgende
omzetcijfers, maar ook
naar meer natuur,
een betere volksgezondheid, of minder
eenzaamheid. Positieve
maatschappelijke
impact staat op gelijke
voet met financiële
groei.

De eenzijdige focus op financiële vooruitgang zit diepgeworteld in ons denken over
economie en ondernemen. De economie
‘doet het goed’ als zij groeit. Bedrijven en
landen worden het gemakkelijkst getypeerd
aan de hand van hun omzet of BNP. Maar
de discussie rond de uitbreiding van onze
luchthavens bijvoorbeeld, legt duidelijk bloot
dat wanneer je je blindstaart op financiële
groei al gauw andere waarden – een goede
nachtrust, schone lucht – in de knel komen.
Toch rennen veel mensen met oogkleppen
op achter het grote geld aan. Of beter
gezegd: achter kortingen, bodemprijzen,
kiloknallers en fenomenen als Black Friday.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

BEWUST ONBEKWAAM?
Niets menselijks is een ondernemer vreemd.
Al beseft gelukkig de meerderheid dat
bedrijven verantwoordelijkheid dragen
voor maatschappelijke vraagstukken,
zoals klimaatverandering en arbeids
omstandigheden in productielanden. En dat
het belangrijk is om die verantwoordelijk
heid te nemen. Toch heeft het gros van de
ondernemingen omwille van omzetgroei een
negatieve impact op mensen en milieu. Ze
stoten ‘noodgedwongen’ CO2 uit, verbruiken
grondstoffen die steeds schaarser worden,
dragen indirect bij aan de plastic soep en
houden – door lage inkoopprijzen te bedingen – slechte werkomstandigheden in de
keten in stand. Als we naar een nieuwe
economie toe willen, zullen we onze visie op
groei drastisch moeten veranderen.
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Maatschappelijke impact
als business model?
Een groeiende groep ondernemers bewijst dat het kan:  
Seepje produceert wasmiddelen én verbetert de werk- en
leefomstandigheden en het natuurbehoud in Nepal (en groeit
sterk in omzet).
Rebottled maakt mooie drinkglazen én verlengt daarmee de
levensduur van wijnflessen (en verdient voldoende om verder te
kunnen investeren).
Bookdifferent adviseert reizigers én stimuleert de keuze voor
duurzame reisbestemmingen (en draait een gezonde omzet).
Interface produceert tapijt én ruimt samen met andere
bedrijven plasticafval van stranden op (en dat legt hen geen
windeieren).
Groenendijk Bedrijfskleding verkoopt werkkleding én helpt
vluchtelingen aan werk (en schrijft zwarte cijfers).
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NIEUWE VISIE OP GROEI IS EVIDENT
Die nieuwe visie op groei is vrij voor de hand
liggend: als we weten dat een goede gezondheid, zingeving en een prettige leefomgeving
essentieel zijn voor geluk, dan kun we beter
meteen dáár naar streven. Dat dit prima samen
kan gaan met gezonde bedrijfsresultaten,
bewijzen talloze social enterprises. Financiële
groei gaat in hun businessmodel hand in hand
met groei van andere waarden, zoals gelukkige
medewerkers, of vermindering van plastic in de
oceaan.

MEETMETHODE
In de nieuwe economie drukken we de staat van
een land uit in indicatoren die veel verder gaan
dan het BNP: we meten onder meer het welzijn
van de inwoners en de hoeveelheid aanwezige
natuur. Bedrijven dragen bij aan een hoge score
op deze indicatoren, door hun specifieke rol in
de maatschappij te vervullen. Positieve
maatschappelijke impact, in welke vorm dan
ook, is voor hen leidend. Om deze nieuwe
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manier van ondernemen te stimuleren, zou
het helpen als we bedrijven voortaan typeren
langs niet-financiële assen, zoals het World
Happiness Report, de Happy Planet Index, de
Monitor Brede Welvaart en SDG-rapporten er
al zijn voor landen.
Banken, beleggers, consumenten en
potentiële medewerkers kunnen hun oordeel
over een bedrijf dan baseren op indicatoren
die iets zeggen over de bijdrage van het
bedrijf aan de maatschappij.
De ranglijst van Best Workplaces is een
mooi voorbeeld op het gebied van werkgeluk.
Analyses volgens de concepten van Trucost,
True Price en True Value leveren waardevolle
informatie op over de niet-financiële presta-

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

ties van bedrijven, net als de inzichten van
de Natural Capital Coalition en de Social
& Human Capital Coalition. De meeste van
deze initiatieven proberen maatschappelijke impact uit te drukken in geld, zodat het
gemakkelijk is verschillende grootheden met
elkaar te vergelijken. Dat heeft voordelen (zie
Agendapunt 2), maar doet eigenlijk nog niet
helemaal recht aan de emotionele, intrinsieke
waarde van natuur, rust en geluk. Bovendien
zijn de uitkomsten van de berekeningen niet
eenvoudig te begrijpen. Het ontbreekt aan een
overkoepelende en algemeen geaccepteerde
systematiek om bedrijven, van eenmanszaak
tot multinational, in één oogopslag te beoordelen op hun maatschappelijke waarde.
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NODIG: AEX-INDEX VOOR
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Wij pleiten daarom voor een innovatiecoalitie ‘Nieuwe Waarden’, met een verrassende
combinatie van deelnemers. Waarin financiers, consultants en accountants onder
leiding van een aantal dromers en idealisten
experimenteren met een nieuwe manier
om bedrijven te beoordelen, namelijk langs
niet-financiële assen, waaruit helder wordt
wat bedrijven precies bijdragen aan de maatschappij. Met als uitkomst: een ‘AEX-index’
voor maatschappelijke waarde.

COLLECTIEVE ‘MINDSHIFT’
Aangezien onze focus op financiële winst
hardnekkig zit ingebakken in ons brein, is
niets minder dan een mindshift nodig om
die focus te verbreden naar winst op maatschappelijk vlak. De collectieve ‘knop’ moet
om. In de nieuwe economie geven inkopers
voorrang aan bedrijven met maatschappelijke
waarde en kiezen consumenten voor duurzame alternatieven. Dat bereik je niet alleen
met een nieuwe beoordelingssystematiek
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voor bedrijven. Ook een landelijke bewustwordingscampagne is hard nodig, met vertegenwoordigers van het brede bedrijfsleven
en van social enterprises, en koplopende
bedrijven zelf als afzenders. Ondernemers die
laten zien dat het kan, geld verdienen én de
wereld verbeteren, fungeren als boegbeelden
in de campagne.
Een groep marketeers en communicatie
professionals staat al klaar om een bijdrage
aan deze bewustwordingscampagne te
leveren. De groep ontwikkelt momenteel
een manifest met principes voor ‘nieuwe
marketing’: ja, de verkoopdoelstellingen
van ondernemingen behalen, maar alleen in
samenhang met het versterken van de maatschappelijke inspanningen van het bedrijf.

Wat
doet de overheid?
•
In 2018 verscheen in opdracht van de
Tweede Kamer voor het eerst de Monitor
Brede Welvaart (opgesteld door het
CBS). In 2019 wordt daarin de SDG
Rapportage van het CBS geïntegreerd.
Ondernemingen met een sleutelpositie in
de economie zijn sinds 2017 verplicht te
rapporteren over niet-financiële
informatie, dus bijvoorbeeld over hoe
een bedrijf omgaat met het milieu,
mensenrechten en diversiteit van het
bestuur.
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Wat elk bedrijf kan doen
Behalve grootse veranderingen als een
mindshift en een nieuwe meetmethode voor
maatschappelijke waarde, kan elk bedrijf
individueel een bijdrage leveren aan een
economie die is gericht op maatschappelijke
winst, volgens deze drie niveaus van
‘volwassenheid’:
• Niveau 1: bepaal je maatschappelijke rol
Ga na wat de rol van jouw bedrijf is in
de maatschappij. Welk positief verschil
maak jij of kun jij maken in het leven van
mensen, of in de leefomgeving? Je hoeft
niet alle wereldproblemen op te lossen:
richt je op datgene waarop jouw bedrijf
de grootste invloed heeft. Een verzekeraar
kan, behalve naar het afsluiten van zoveel
mogelijk polissen, bijvoorbeeld ook streven
naar het voorkomen van schulden bij
mensen die hun premie nauwelijks kun-

nen betalen. Je kunt hiervoor onder meer
het IIRC Waardecreatiemodel gebruiken.
• Niveau 2: formuleer KPI’s voor maatschappelijke waarde
De volgende stap is op deze waarden
gaan sturen. Naast KPI’s voor omzet en
winst, formuleer je ook doelstellingen
op het gebied van jouw bijdrage aan
de maatschappij, bijvoorbeeld ‘aantal
mensen met een arbeidsbeperking in
dienst’. En rapporteer je daarover in een
geïntegreerd jaarverslag, zoals bijvoorbeeld Lidl en Philips doen.
• Niveau 3: word een social enterprise
De laatste stap is een heroriëntatie
op je eigen businesscase; heeft deze
toekomstwaarde? Of geeft de balans
tussen de financiële en maatschappelijke

waarde die je bedrijf creëert aanleiding
om het vertrouwde verdienmodel om
te gooien? Als je dat doet, leg dat dan
statutair vast en je kunt je bedrijf met
recht een social enterprise noemen.
Bedrijven kunnen ook op een totaal
andere manier naar financiële transacties
kijken. Waarom zouden die in euro's
moeten plaats vinden? Het kan ook in
bijvoorbeeld Uniteds, de rekeneenheid
van United Economy. Dat is een netwerk
van Nederlandse mkb'ers die geld zien
als een middel en niet als doel op zich.
Onderlinge handel gaat deels in Uniteds,
een coöperatief betaalmiddel dat in het
eigen netwerk blijft en waarmee niet
gespeculeerd kan worden. Koplopers als
Peeze, Triodos, Moonen en Kyotolease
zitten al in het netwerk.

Aan welke SDG je met dit
agendapunt bijdraagt, hangt af
van de maatschappelijke waarde
die jouw bedrijf creëert.
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Gratis bestaat
niet
Reken échte prijzen voor
producten en diensten

Het is inmiddels
een klassieker
in het denken
over duurzaam
ondernemen: reken
‘echte’ prijzen
voor goederen en
diensten, en de
problemen lossen
zich vanzelf op.
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En voor wie ook
maar een greintje
vertrouwen heeft in het
marktmechanisme is de
logica zo klaar als een
klontje: als vervuilen
duurder wordt, loont
het om schoon te
produceren. Als het
uitstoten van CO2 geld
kost, zijn bedrijven
eerder geneigd
klimaatvriendelijk te
werken. In de nieuwe
economie werkt het zo.
De vervuiler betaalt.

Toch zou het rekenen van echte prijzen in
onze economie niet minder dan een kleine
revolutie betekenen. Veel consumenten en
ondernemers gaan er stilzwijgend vanuit dat
de prijs die ze betalen voor de spullen die
ze kopen de kosten dekt die nodig zijn om
het product te maken. En dat klopt voor een
deel ook wel: natuurlijk zitten in de winkelprijs ook de kosten voor de grondstoffen, het
design, de productie, de marketing en het
transport verwerkt.

GRATIS KLIMAATVERANDERING
Maar naast deze klassieke productiekosten
zijn er ook kosten die helemaal niet betaald
worden. Het lawaai dat vliegtuigen en
vrachtwagens maken om de spullen over de
wereld te verslepen krijg je er gratis bij, en
de schade die dat oplevert aan de gezondheid van omwonenden ook.
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Voor de ontbossing en het uitsterven van
diersoorten bij het winnen van grondstoffen
wordt geen rekening verstuurd. Het uit
stoten van fijnstof, CO2 of NOx veroorzaakt
wel schade aan gezondheid en klimaat,
maar die schade wordt niet vergoed. Dit
soort ‘externaliteiten’ valt buiten het economische systeem. De economie bloeit, de
maatschappij bloedt. De winsten zijn privaat,
de verliezen voor de maatschappij.
Om naar een nieuwe, duurzame economie
te gaan zijn er dus twee routes: we moeten
ophouden de economie te beschouwen
als een systeem dat alleen om geld draait
(zie agendapunt 1) en we kunnen de maatschappelijke schade gaan uitdrukken in
geld. Deze twee opties sluiten elkaar niet uit,
ze vullen elkaar aan.
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MONETARISEREN
Het monetariseren van maatschappelijke
impact is minder eenvoudig dan het lijkt.
Tal van wetenschappers, consultants en
accountants werken aan modellen en
aanpakken om bijvoorbeeld de uitstoot
van een ton CO2 uit te kunnen drukken in
geld. Rondom CO2-prijzen lijkt langzamerhand een consensus te ontstaan, maar
voor andere externaliteiten is het nog niet
zover. En het financieel maken van maat
schappelijke kosten heeft ook zijn ethische
grenzen: wat mag het uitsterven van een
diersoort kosten? En als je geld genoeg
hebt, kun je de vernietiging van een oerbos
dan gewoon afkopen? Nee, sommige zaken
zijn onvervangbaar – die zijn niet te koop.

Voor alle andere externaliteiten moet in de
nieuwe economie moet voor externaliteiten
afgerekend worden. En dat kan flinke invloed
hebben op de investeringsbeslissingen
van bedrijven, en op hun winst- en verlies
rekeningen. Dat blijkt wel uit de eerste
experimenten met interne CO2-beprijzing.
Accountantsbedrijf PWC bijvoorbeeld maakt
een kwart minder vliegkilometers sinds afdelingen de kosten voor klimaatverandering
intern verrekend krijgen.

Wat mag
een diersoort
kosten?
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In andere
landen bestaan al
CO2-belastingen
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DE KOSTEN VAN CO2-UITSTOOT

110 tot
200 euro
per ton CO2

De Coalitie Groene Netten van MVO Nederland
heeft in 2018 een onderzoek gedaan naar wat het
zou betekenen als de uitstoot van broeikasgassen
niet langer gratis zou zijn, maar serieus geld zou
kosten. Ook andere ondernemingen zijn hiermee
bezig, zoals PWC en Eosta. Achter de schermen
rekenen sommige bedrijven al met prijzen van
bijvoorbeeld 40 euro per uitgestoten ton CO2, en
De Nederlandsche Bank becijferde in het najaar
dat een belasting van 50 euro per ton geen grote
gevolgen zou hebben voor de Nederlandse economie. In andere landen, zoals Canada, Finland,
Ierland en Frankrijk, bestaan al CO2-belastingen.
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Wat zou een goede prijs zijn voor het recht om een
ton CO2 de atmosfeer in te blazen? Een bedrag van
50 euro per ton lijkt zo ongeveer de ondergrens
voor enig effect op de investeringsbeslissingen
van bedrijven. Daaronder loont het onvoldoende
om in te zetten op energiebesparing of hernieuwbare energie. Maar de maatschappelijke kosten zijn
daarmee nog lang niet gedekt. Om klimaatschade
te voorkomen, of zelfs te herstellen, is een prijs van
110 euro per ton realistischer. Die prijs is een soort
consensus onder experts maar volgens onder
zoekers van de Stanford Universiteit is dat nog
veel te laag: zij kwamen op een ‘echte prijs’ van
200 euro per ton.
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NODIG: EXTERNALITEITEN
BEREKENEN – STAP VOOR STAP
Om in een nieuwe economie echte prijzen voor
goederen en diensten te rekenen, inclusief
externaliteiten die nu nog gratis zijn, moet een
aantal logische stappen doorlopen worden.
STAP 1
In de eerste plaats zal ieder bedrijf moeten vaststellen welke maatschappelijke kosten het nu
veroorzaakt. De uitstoot van broeikasgassen is een
no-brainer, maar hoe zit het met lawaai, aantasting
van het landschap of de biodiversiteit? Zou je de
invloed van de bedrijfsvoering op de gezondheid
en het geluk van je werknemers kunnen meten?
Ook verderop in de keten? Lastig, maar toch begint
het met het in kaart brengen van dit soort effecten.
Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om dit te
doen, zoals het waardecreatiemodel van het
International Integrated Reporting Council (IIRC)
of de One Planet Thinking-aanpak waar het WNF
bij betrokken is.
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STAP 2
De volgende stap om een echte prijs te berekenen
is het toekennen van financiële waardes aan die
externaliteiten. Ook hiervoor is al veel nuttig vooronderzoek gedaan, bijvoorbeeld in het Handboek
Milieuprijzen van CE Delft en Inside/Inside, een
initiatief van onder meer de Dutch Green Building
Council.
STAP 3
Dan begint het grote rekenen, eerst achter de
schermen. Wat zou het betekenen voor de prijzen
van je producten als je deze echte prijzen zou
hanteren? Hoe beïnvloedt dat je concurrentie
positie? Welke investeringsbeslissingen zou je
nemen? Welke investeringen uit het verleden
blijken eigenlijk onrendabel, als je bijvoorbeeld
100 euro zou moeten betalen om een ton CO2

Bereid je voor op
een reële CO2-prijs
Het uitstoten van CO2 is heel lang
gratis geweest, maar daar komt nu snel
verandering in. Hoog tijd dus om je
hierop voor te bereiden. Daarom begint
MVO Nederland in maart 2019 met het
Innovatieproject CO2-beprijzing. Doel
is in groepsverband kennis en ervaring
uit te wisselen en een interne CO2beprijzingsmethodiek voor je eigen
bedrijf te ontwikkelen.

uit te stoten? En: hoe pakt je winst- en verliesrekening uit als je zelf zou moeten betalen voor
je maatschappelijke schade? Dit soort berekeningen (of EP&L's: Environmental Profit and
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Loss accounting) geven je een helder inzicht in de
echte waarde die je bedrijf levert. In jaarverslagen
van sommige organisaties kun je de resultaten van
dit rekenwerk terugvinden, bijvoorbeeld in dat van
Alliander en Philips.
STAP 4
Nadat er intern geoefend is met het financieel
waarderen van externaliteiten komt de dag dat
die prijzen ook echt betaald zullen moeten gaan
worden. Dan is het uitstoten van broeikasgassen of
fijnstof niet langer gratis, net zomin als het aantasten
van landschappen of van de gezondheid van medewerkers. Wie daar nu al vertrouwd mee is schrikt dan
niet. En zeker als het gaat om CO2-beprijzing zou de
daadwerkelijk invoering best snel kunnen komen. In
december 2018 pleitte een groep economen voor het
snel invoeren van een forse CO2-taks.
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Wat doet de overheid?
Een echt groen belastingstelsel lijkt nog
ver weg, maar de overheid heeft inmiddels al wel een klein beetje ervaring met
‘echte prijzen’, of in ieder geval met het
inzetten van financiële instrumenten
voor het duurzamer maken van de
economie. Denk bijvoorbeeld aan sub
sidies voor het opwekken van hernieuwbare energie. Daar staat tegenover dat op zonnepanelen wel en voor
kerosine geen btw geheven wordt. Ook
op lokaal niveau kunnen overheden
vervuilers extra laten betalen. Bijvoorbeeld door het inzetten van ‘diftar’, dat
het scheiden van huishoudelijk afval
bevordert. Of door de havengelden te

vergroenen, waardoor schonere
schepen goedkoper uit zijn.
Er zijn dus nog meer dan genoeg stappen die de overheid zou kunnen zetten
om de maatschappelijke kosten beter te
verdelen. De meeste impact zou je
waarschijnlijk hebben met een
belastingstelsel dat vervuiling, verlies
aan biodiversiteit of klimaatverandering
aanzienlijk duurder zou maken, en
bijvoorbeeld het aannemen van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, of
reparaties of gezond voedsel goedkoper.
Het kabinet studeert wel op dit soort
suggesties, maar concrete beleids
voornemens zijn er nog niet.
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Eerlijke koffieketen
MVO Nederland werkt samen met
een groep koffiebedrijven, waaronder
Peeze, Simon Levelt, Moyee en Bocca,
aan een gezamenlijk meetmodel
om de werkelijke kosten van koffie
in kaart te brengen. Dat is dus de
prijs van koffie inclusief de socialeen milieukosten die nu nog niet zijn
meegenomen, zoals een eerlijk loon,
CO2-uitstoot, verarming van landbouwgrond en watervervuiling. True

Wat elk bedrijf kan doen
Price, Soil & More en EY staan deze
koffiebedrijven bij in de ontwikkeling
van het (open source) model, speciaal
gericht op MKB. Een eerste pilot vindt
plaats met koffie uit Colombia. Met
de inzichten die daaruit voortkomen
wordt gekeken hoe, met concrete
actie, de maatschappelijke kosten
omlaag kunnen. Een interessant
initiatief voor de discussie over een
eerlijke en realistische prijs voor koffie.

• Koplopers kunnen de impact van meerdere aspecten
van hun bedrijfsvoering kwantificeren en mone
tariseren, en daarover rapporteren in een jaarverslag
of op de website, zoals onder meer Alliander doet.
• Beginners kunnen het initiatief van MVO Nederland
rond CO2-beprijzing volgen, om te oefenen met het
beprijzen van externaliteiten.
• Als CO2-beprijzing je nog te ver gaat, bereken dan
in ieder geval je CO2-voetafdruk. Want ook als je er
niet voor hoeft te betalen, is het een goed idee om je
uitstoot te verlagen.

Met dit agendapunt draag je met
name bij aan SDG’s 12 en 13.
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3

zoekt

Fabriek fans
Ontwikkel een transparanter
model om ketens te monitoren

Keurmerken en
audits hebben ons
veel gebracht, maar
we zijn nog steeds
niet waar we willen
zijn: eerlijke ketens,
zonder misstanden
in fabrieken en
op plantages. Om
dat te bereiken is
een aanpak nodig
die de arbeids
omstandigheden in
de keten op de voet
te volgt.
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Veel van de producten die in Nederland in
de schappen liggen, worden geproduceerd
in fabrieken en op plantages in bijvoorbeeld
Pakistan, India of Brazilië. De arbeids
omstandigheden daar zijn ruim vijf jaar
na de ramp in Rana Plaza nog steeds niet
overal goed. De veiligheid van werknemers,
een leefbaar loon, respectvolle behandeling,
het recht op vakbonden – op al deze gebieden
is verbetering nodig.
Om greep op de productieomstandigheden in
de keten te houden zijn audits en keurmerken
belangrijke middelen. Door de werklocaties
te bezoeken en minimale eisen te stellen
proberen Nederlandse handelspartners
het risico op misstanden te minimaliseren.
Maar audits worden vaak van tevoren aangekondigd, waardoor het onduidelijk is wat
er gebeurt zodra de controleurs hun hielen
gelicht hebben. Ook omkoping komt voor,
waardoor de inspecties niets zeggen over
de werkelijke situatie.
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Voor keurmerken geldt hetzelfde: het aantal
neemt alleen maar toe, maar per stuk verliezen ze aan waarde. Milieucentraal noemt
in zijn Keurmerkenwijzer alleen al voor
de categorie kleding 27 duurzaamheids
keurmerken. Voor koffie zijn het er 17, voor
kippeneieren 10. Je ziet door de bomen het
bos niet meer.

Keurmerken
geven geen
garantie

Kortom: de klassieke aanpak heeft in de af
gelopen jaren onmiskenbaar voor verbetering
gezorgd, maar de rek is er een beetje uit. Het
eindresultaat is dat er in heel veel productie
ketens nog steeds misstanden bestaan,
soms openlijk, maar ook vaak onttrokken aan
het zicht van op zich goedwillende bedrijven
en consumenten. Méér keurmerken en audits
gaan dit niet oplossen. Het is tijd om de keten
op een andere manier transparanter te krijgen.
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Iedereen
wordt
keurmeester

HET VERHAAL ACHTER
HET PRODUCT
In de nieuwe economie is van ieder
product meteen te achterhalen hoe en
waar het gemaakt is en hoe het gesteld
is met de arbeidsomstandigheden (en
het behoud van de ecosystemen, en de
omgang met chemische stoffen) in de
keten. De informatie daarover is betrouwbaar, actueel en begrijpelijk. Als blijkt dat er
incidenten of structurele problemen zijn,
wordt daarover onmiddellijk gerapporteerd
zodat ingegrepen kan worden.
Om dit te realiseren is het essentieel dat
op zoveel mogelijk plekken in de keten
informatie toegevoegd wordt aan ´het
verhaal van het product´. Dat betekent
dat niet alleen een keurmeester van een
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certificeringsschema zijn aantekeningen
deelt, maar dat ook iedere werknemer,
bezoeker of leverancier zijn waarnemingen
en ervaringen kan toevoegen.

EEN ‘IENS’ VOOR KETENS
Voor het beoordelen van hotelkamers,
restaurants of taxichauffeurs bestaat
dit soort systemen al lang. De geloofwaardigheid van de productinformatie
van Booking.com, Airbnb, Iens of Uber is
veel groter dan dat van een gemiddeld
keurmerk, juist omdat alle betrokkenen
permanent gevraagd wordt feedback te
geven. Waren de handdoeken schoon?
Was het personeel vriendelijk? Wist de
chauffeur de weg in die buurt? Duimpje
omhoog! Zoiets zou je ook voor ketentransparantie willen hebben.

Zo’n decentrale en gedemocratiseerde
beoordeling van de arbeidsomstandigheden in de keten kan alleen werken met
een uitstekende technologische basis.
De hoeveelheden data zullen enorm zijn.
Ook platforms als Uber en Airbnb hebben
feitelijk meer verstand van digitale technologie dan van taxi's of slaapkamers. In
een goed systeem kunnen producenten
de gebruiker onmogelijk een rad voor
ogen draaien met fake nieuws of valse
informatie.
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BLOCKCHAIN EN KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE
Het traceerbaar maken van allerlei soorten
informatie neemt de laatste jaren een hoge
vlucht door het gebruik van blockchaintechnologie. De bekendste toepassing is de
cryptomunt: door de decentrale opslag van
transacties is het vrijwel onmogelijk ermee
te sjoemelen. De eerste toepassingen van
blockchaintechnologie voor ketenbeheer zijn
er al: Albert Heijn en Refresco gebruikten de
blockchain om de keten van sinaasappelsap
inzichtelijk te maken.
Met of zonder blockchain, alle beschikbare
input over de arbeidsomstandigheden door
de hele keten heen moet verwerkt worden
tot begrijpelijke en relevante informatie.
Met de analyse van dit soort databergen is
steeds meer ervaring. Niet alleen Facebook

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

is in staat op basis van een serie clicks en
likes een goed profiel van een gebruiker te
maken, ook het CBS zet kunstmatige intelli
gentie in voor de analyse van big data. Het
mooie daarvan is dat je eigenlijk alle soorten
gegevens kunt gebruiken voor de analyse:
foto’s, cijfers, verhalen of twitterberichten.
Voor elk product een relevant, betrouwbaar en begrijpelijk verhaal destilleren uit
heel veel losse details over de productieketen is niet eenvoudig, maar het kan wel.
Om te komen tot een transparant model
om arbeidsomstandigheden in de keten
te verbeteren is zo´n goed onderbouwd
productieverhaal essentieel.

Van databerg
naar begrijpelijk
profiel
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NODIG: BLOCKCHAINCOALITIE
Wat wordt de volgende stap? We bouwen
voort op de resultaten van de hackathon die
MVO Nederland in 2018 organiseerde.
Gamificationbedrijf Flavour won daarbij de
Pioniersprijs van het SIDN-fonds met het
concept Trackback, een tool om op een
speelse manier de hele keten in beeld te
brengen. Volgens de jury motiveert deze
aanpak de consument om na te denken over
de productieketen. Om dit concept verder te
brengen kiezen we een keten die geschikt is
om mee te experimenteren, in een sector
waar arbeidsomstandigheden altijd al een hot
issue zijn. Denk aan textiel of koffie. Met een
nieuwe innovatiecoalitie gaan we
onderzoeken hoe een decentraal systeem
voor het monitoren en verbeteren van de
arbeidsomstandigheden in de keten kan
werken. Dit zou kunnen aansluiten op de
maatschappelijke cases van de Dutch
Blockchain Coalition.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

Wat doet de overheid?
In de nota Investeren in Perspectief – Goed voor de wereld, goed
voor Nederland gaat minister Kaag van Buitenlandse Handel in op
wat zij wil doen voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden.
In de nota staan onder meer de volgende punten.
• Partnerschappen die bijdragen aan lokale werkgelegenheid en
betere werkomstandigheden kunnen een subsidie krijgen.
• Het verhogen van minimumlonen naar een leefbaar niveau en
het uitbannen van kinderarbeid staan op de diplomatieke
agenda. Doel is internationaal steun te verkrijgen voor deze
onderwerpen.
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Wat elk bedrijf kan doen
Het inzichtelijk maken van de waardeketen en het identificeren van risico’s is soms niet
gemakkelijk, want ketens kunnen lang en complex zijn. Toch moet het gebeuren, want de
duurzaamheid van een product is niet beter dan die van de zwakste schakel. Er zijn een
paar zaken die ieder bedrijf nu al kan doen.
• Gebruik het Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van MVO Nederland. Het
stappenplan helpt bedrijven op weg naar een duurzame keten en verwijst naar bestaande
internationale richtlijnen (zoals de OESO-richtlijnen) en handige websites en tools.
• Zoek per product en per land naar de belangrijkste gevoeligheden op de Risicochecker.
Je kunt er een online test doen om te weten te komen welke internationale MVO-risico's je
loopt met je handelsactiviteiten, en wat je kunt doen om de risico's te beperken.
• Blader eens door de jaarverslagen van Philips of Plus. Deze twee bedrijven wonnen in 2018
de Kristalprijs voor de uitstekende manier waarop zij hun ketens transparant maken en
omgaan met misstanden. Ook Zeeman is een goed voorbeeld: hun jaarverslag is uiterst
toegankelijk en geeft veel informatie over de arbeidsomstandigheden in hun keten.
• Het laten beoordelen van een product of dienst door heel veel mensen gebeurt, soms
ongemerkt, ook al veel op social media. Zoek bijvoorbeeld eens op Twitter op je eigen
bedrijfsnaam, en doe het daarna nog eens gecombineerd met de hashtag #fail.

Met dit agendapunt draag je met
name bij aan SDG’s 8 en 10.

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

AGENDAPUNT

1

2

3

4

5

6

7



4

Verschillen
moet je willen

Formeer een team
dat de samenleving
weerspiegelt
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Wie goed om zich
heen kijkt, ziet dat
de samenleving
bestaat uit de meest
uiteenlopende
types. Variërend
in huidskleur
van spierwit tot
diepzwart, met
bijzondere kapsels,
hoofddoeken of
gaatjesschoenen.
Hun grootouders
zijn geboren in
Almelo of Aleppo.
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Ze zijn opgeleid op een
chique universiteit of
hadden hun leerschool
aan de rafelranden
van de stad. Daarom
is het vreemd dat
een gemiddeld
managementteam
nog steeds behoorlijk
eenzijdig is samen
gesteld. In de nieuwe
economie is dat anders.

Lang geleden was de Nederlandse bevolking
nog homogeen samengesteld en netjes
opgedeeld in zuilen van mensen met
dezelfde kijk op het leven. Dat overzichtelijke
verleden is definitief voorbij. Diversiteit is nu
de realiteit, en op plaatsen waar geen enkele
groep nog in de meerderheid is, spreken
deskundigen zelfs van superdiversiteit. In
Amsterdam is bijna driekwart van de jongeren
van niet-Nederlandse afkomst.

BUITEN JE KRINGETJE KIJKEN
Ondernemers die de vinger aan de pols
van de tijdgeest willen houden, zullen goed
moeten kunnen omgaan met die diversiteit onder klanten, leveranciers en werk-
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nemers. Dat kost soms moeite; het is veel
gemakkelijker om je eigen kringetje als de
maat voor alle dingen te beschouwen. Er
is lef voor nodig om over de grenzen van je
eigen bubbel heen te kijken. Op dat gebied
valt nog veel te verbeteren, want er zijn nog
steeds groepen die ten onrechte buitenspel
gezet worden. Meiden met een hoofddoek
vinden bijvoorbeeld moeilijker een stageplaats. Mensen met fysieke beperkingen
hebben ermee te maken dat ze niet voor vol
worden aangezien. En het glazen plafond
voor vrouwen blijft knetterhard.
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TALENTVERSPILLING KUNNEN
WE ONS NIET VEROORLOVEN
Dat er allerlei onbenut talent rondloopt is
natuurlijk jammer voor iedereen. Zowel voor
de mensen die niet de mogelijkheid krijgen
het beste uit zichzelf te halen, als voor werkgevers die de kans laten liggen om nieuwe
kennis en gezichtspunten binnen te halen.
Ook de economie als geheel lijdt eronder:
we hebben iedereen keihard nodig voor de
energietransitie, en er is een schreeuwende
behoefte aan personeel in onder meer de
zorg, het onderwijs en de ICT.
Werkgevers die streven naar inclusiviteit
wíllen wel mensen aannemen die om een of
andere reden lastig aan de bak komen, maar
slagen daar niet altijd in omdat ze de juiste
mensen niet kunnen vinden. Het is al lastig
genoeg om technici, ICT’ers en verkoop-

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

Extra
vakmensen
zijn nodig

medewerkers te vinden; als je wilt dat een
nieuwe werknemer ook nog de diversiteit
van het team vergroot, is het zoeken naar
een speld in een hooiberg.

STREEFCIJFERS EN QUOTA
Om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven
diverser wordt, zijn afgelopen jaren allerlei
doelstellingen geformuleerd, bijvoorbeeld
voor vrouwen aan de top en participatie van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met dit soort streefcijfers kan ieder
bedrijf uitrekenen wat zijn ‘fair share’ is in het
diverser maken van het personeelsbestand.
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ONZICHTBARE HORDES
Dat divers samengestelde teams meestal beter
presteren dan homogene groepen, is al lang
bekend. Hoe komt het dan dat management
teams toch vaak bestaan uit witte mannen
van middelbare leeftijd? Vooral bij de door
stroom naar hogere functies blijken er heel
wat onzichtbare hordes te zijn. Dat komt mede
doordat mensen van nature de neiging hebben collega’s aan te nemen die op hen lijken.
Een Marokkaanse achternaam, een hoofddoek
of een elektrische rolstoel werken dan belem
merend, terwijl er met de talenten en de inzet
van de kandidaat niks mis is.
Al zullen er weinig personeelsmanagers zijn
die dit glazen plafond opzettelijk in stand
houden, het kan geen kwaad eens objectief
naar de samenstelling van je teams te kij
ken. Per sector en per regio liggen de ver
houdingen een beetje anders, maar in grote
lijnen zijn de statistieken wel duidelijk. De
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helft van de bevolking is vrouw, 88 procent
van de mensen noemt zich hetero, ruim
22 procent heeft een migratieachtergrond
(van wie 56 procent niet-westers). Er zijn
ruim 100.000 statushouders in Nederland,
een kwart miljoen jonggehandicapten en de
beroepsbevolking telt zo’n anderhalf miljoen
mensen tussen de 55 en 65 jaar. In een
bedrijf dat een divers samengesteld manage
ment heeft, zouden ongeveer dezelfde
verhoudingen te zien moeten zijn als in de
Nederlandse bevolking.

groten. Of kijk eens of er op andere sleutel
posities ruimte is voor kandidaten uit onver
wachte hoek. En zoals bij alle belangrijke
organisatieontwikkelingen is het formuleren
van een ambitie voor de middellange termijn
nuttig: kan over drie jaar de man-vrouw
verhouding in het management 50/50 zijn?
Halen we ons deel van de 100.000-banenaf
spraak op tijd?

NODIG: DIVERSITEIT
OP SLEUTELPOSITIES
Als je bij het eerstkomende MT-overleg tegen
zeven witte heteromannen aan zit te kijken,
dan weet je dat er werk aan de winkel is.
Meteen het hele management vervangen is
wat rigoureus, maar wellicht werken er high
potentials in je bedrijf die versneld kunnen
doorstromen, en meteen de diversiteit ver
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Wat doet de overheid?
• Om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod
te versoepelen, wil het UWV de arbeidsmarkt
transparanter maken. Eind 2018 begon de
organisatie daarom met vacature-informatie
met open data beschikbaar maken.
• Het kabinet streeft ernaar dat minstens 30
procent van de topfuncties in het bedrijfsleven vervuld wordt door vrouwen (maar een
afdwingbaar quotum is er nog niet). Werkgevers
in de marktsector hebben met de overheid
afgesproken dat ze gaan zorgen voor 100.000
nieuwe banen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
• In een open brief aan de overheid pleiten Maria
van der Heijden, directeur van MVO Nederland
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en Mark Hillen, directeur Social Enterprise NL
voor een aantal maatregelen om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te
geven op werk. Onder meer:
- Zorg voor duurzame begeleiding en ontwikkeling van kwetsbare medewerkers. Bijvoorbeeld door oudere/ervaren medewerkers in
te zetten als coach, trainer of begeleider.
- Maak een banenplan per sector, zodat er
meer maatwerk geleverd kan worden per
branche en per type arbeid
- Kies een positief frame. Nederland moet
deze miljoen mensen niet zien als een
probleem, maar als onbenut potentieel. Dat
betekent ook dat we deze mensen positioneren als een waardevolle medewerker en
niet als een uitkeringsprobleem
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Wat elk bedrijf kan doen
• Vraag training, informatie of advies aan over diversiteit op de werkvloer. Er zijn zat organisaties die daarbij kunnen helpen. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor geeft bijvoorbeeld advies op maat over
diversiteitsbeleid dat voor jouw bedrijf de meeste kans van slagen heeft.
Voor informatie over het aannemen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kun je terecht bij De Normaalste Zaak. Wij Staan Op heeft
kennis van jonggehandicapten. Ervaring met mensen met verstandelijke
of fysieke beperkingen vind je bij Iederin. Workplacepride wil de positie
van LHBTI’ers op de werkvloer verbeteren, maar ook de lokale afdeling
van het COC heeft verstand van seksuele diversiteit. Werkgevers die een
vluchteling willen aannemen, kunnen eens kijken bij de Refugee Talent
Hub; werkzoekende statushouders kunnen zich daar ook aanmelden.
Visueel gehandicapten krijgen meer kans via Zichtbaar in werk.
• Sluit je aan bij het LHBTI-manifest van een aantal Nederlandse onder
nemingen. Of bij Diversiteit in Bedrijf, een bedrijvennetwerk dat ook
advies kan geven over diversiteit op de werkvloer.
• Hanteer bij vacatures de ‘Rooney Rule’: nodig minstens één kandidaat uit
met een migratieachtergrond.
• Geef kandidaten de kans te solliciteren met een videoclip van zichzelf, in
plaats van met een traditionele brief-plus-cv. Zie Sollicitatiemarkt voor
voorbeelden.

Met dit agendapunt draag je met
name bij aan SDG’s 5 en 10.
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Nederland

wereld
kampioen
energie
groene

Maak de energietransitie
een bron van nationale trots

DE NIEUWE BUSINESSAGENDA 2019

We lopen in
Nederland ver
achter met de
energietransitie.
De doelen liggen
heel hoog, en in
dit tempo gaan we
ze niet halen. Met
ministapjes is de
afgelopen jaren
gewerkt aan het
vergroenen van onze
energievoorziening.
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Ongeveer 6 procent
van de energie
wordt nu opgewekt
met hernieuwbare
bronnen. Al jarenlang
is Nederland Europees
hekkensluiter in het
gebruik van duurzame
energie. Er moet iets
gebeuren, en gauw.

Er zijn tal van goede argumenten om vandaag nog te stoppen met fossiel. De meest
genoemde zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de economische afhankelijkheid van landen als
Saoedi-Arabië en Rusland en het feit dat
fossiele brandstoffen een keer opraken.
Daarnaast vergroot decentrale opwekking de
betrokkenheid van mensen bij de energievoorziening en maakt een grotere diversiteit
aan bronnen het systeem op termijn waarschijnlijk veerkrachtiger.
Maar de meest urgente reden voor een
energietransitie is natuurlijk klimaat
verandering.
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De gevolgen van klimaatverandering kunnen
op vrij korte termijn zo desastreus zijn dat
maatregelen niet langer kunnen wachten,
waarschuwt het IPCC. Hoe langer het
uitstel duurt, hoe dramatischer de effecten
zullen zijn en hoe radicaler de ingrepen
moeten worden om het tij te keren. Het
tempo van de energietransitie moet dus
fors omhoog. En dat kan ook: alle benodigde
technologie is aanwezig. Nu moeten we alles
uit de kast halen om de beschikbare oplossingen zo gauw mogelijk toe te passen.

Hoe langer
het uitstel,
hoe radicaler
de benodigde
ingrepen
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De focus op
grote stappen
vooruit

WE WETEN HOE HET MOET
In de nieuwe economie hebben we een
betrouwbaar, schoon, betaalbaar en veerkrachtig netwerk om energie op te wekken,
te transporteren en op te slaan. Burgers en
bedrijven zullen zowel producent als consu
ment zijn. Pieken en dalen in productie en
gebruik worden efficiënt opgelost door smart
grids en opslag van energie in waterstof en
batterijen.
Omdat het klimaatprobleem zo urgent is,
is iedere bijdrage aan het oplossen ervan
welkom. Toch is focus op grote stappen
voorwaarts essentieel. Per geval varieert de
meest rendabele oplossing enigszins, maar
we kunnen inspiratie halen uit het recent in
het Nederlands vertaalde boek Drawdown.
Daarin worden maar liefst 100 aanpakken
voor het terugdraaien van de klimaatver-
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andering gepresenteerd, compleet met
kosten-batenanalyse. Wereldwijd zijn het
aanpassen van koelsystemen, wind-op-land
en het reduceren van voedselverspilling de
drie beste oplossingen, volgens Drawdown.

DE POLDER WERKT MEE
In Nederland kan de volgorde van beste
oplossingen een beetje anders zijn, maar we
kunnen echt niet meer volhouden dat we
niet weten hoe we de klimaatverandering
moeten aanpakken. En het is geen zaak
van een kleine groep, de urgentie van het
klimaatprobleem is inmiddels ook bij ondernemers buiten de ‘groene bubbel’ door
gedrongen. De complete polder zit aan tafel
bij de besprekingen over de uitvoering van
het Klimaatakkoord. Op je handen blijven
zitten kan dus niet meer: we weten wat we
moeten doen en iedereen kan bijdragen.
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Ondernemers die vaart willen maken met de
overschakeling naar schone energie lopen
wel tegen een aantal praktische bezwaren
aan, zoals de beschikbaarheid van elektrische
(vracht)auto’s en groene stroom. Of ze zitten
met een lock in: als je fors geïnvesteerd hebt
in een gasgestookte oven, ketel of kantoorruimte, is het erg duur om die om te bouwen
tot een faciliteit die verwarmd wordt met
duurzame stroom.

Om de daadkracht te mobiliseren die ervoor
zorgt dat Nederland niet langer het meest
fossiele land van Europa blijft, moet de
energietransitie een bron worden van natio
nale eer. Herinner je je nog hoe trots je was
toen het Nederlands Elftal in 1988 het EK
Voetbal won? En dat we op de Olympische
Spelen in Sydney maar liefst als achtste
eindigden op de medaillespiegel, boven
Groot-Brittannië?

DAADKRACHT MOBILISEREN
Om de energietransitie echt te versnellen
moeten belastingen de uitstoot van CO2 duurder maken (zie Agendapunt 2: Gratis bestaat
niet). Huizen moeten energieneutraal gemaakt
worden, er moeten zonnepanelen op daken
gelegd worden, het aanbod van elektrische
bedrijfsvoertuigen moet omhoog, die gebouwgebonden financiering moet er eindelijk
komen, noem maar op.
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NODIG: AAAANVALLUHH!
Bij deze verklaren we de race naar de top
geopend! We zetten eerst de aanval in op
Malta, het land net boven ons in de ranglijst
voor duurzame energie. Zodra we die in
gehaald hebben, klimmen we in een paar jaar
via de middenmoot op naar het linker rijtje.
Dan staan we waar we horen. Als zelfverklaard
bondscoach nemen we dit op in het trainingsschema:
• Koplopers klimaatpositief. We vragen kop
lopers om een flinke stap verder te gaan
dan ‘klimaatneutraal’ en klimaatpositief
te worden. Dat betekent: producten ontwikkelen die CO2 als grondstof gebruiken,
meer energie opwekken dan je zelf kunt
opmaken en CO2 vastleggen door her
bebossing (zie ook het hoofdstuk over
Biodiversiteit en ecosystemen in de Stand
van het Land en Agendapunt 6: Een
kwetterende lente). Je kunt je bijvoorbeeld
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aansluiten bij ClimateCleanup, een
bedrijvennetwerk met die ambitie.
• Energie in je keten. Als er nog geen
bestaande initiatieven zijn (zoals het
Betonakkoord en de Duurzame Zuivel
keten) streven we naar een innovatie
coalitie van bedrijven die de energie
transitie in hun omgeving willen
aanjagen. We zoeken kartrekkers die zelf
klimaatneutraal zijn en ketenpartners willen
helpen om dat ook te worden, bijvoorbeeld door gezamenlijke investeringen in
energiebesparing of opwekking.

AGENDAPUNT

1

2

3

4

5

6

7



NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GROENE ENERGIE | 64

Wat doet de overheid?
Nederland loopt in de energietransitie ver achter op
de rest van Europa, en overheden kunnen veel doen
om die positie te verbeteren.
Dit doet de overheid:
• Omdat er een tekort bestaat aan technici die de
energietransitie kunnen uitvoeren maakt de overheid extra geld vrij voor beroepsopleidingen in
het Noorden.
• De Wet Milieubeheer bestaat al lang, maar
werd nauwelijks gehandhaafd. Dat gaat nu wel
gebeuren, heeft minister Wiebes aangekondigd.
Bedrijven zijn verplicht energiemaatregelen te
treffen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.
• In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in
2030 49 procent minder CO2 uitstoot (ten opzichte
van 1990), en 95 procent minder in 2050. De precieze manier waarop die doelen bereikt worden,
staan op de agenda van het Klimaatakkoord.
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Dit kan de overheid nog meer doen:
• Heel effectief is het zo snel mogelijk sluiten van
de overgebleven kolencentrales. In de top-10
grootste uitstoters van CO2 staan zes kolen
centrales.
• Langetermijnbeleid maken voor het terugleveren
van zelfopgewekte zonne-energie. Doordat er
jarenlang nauwelijks consistent beleid was rond
zonnepanelen, weten mensen die stroom willen
opwekken niet goed waar ze aan toe zijn. De
salderingsregeling is verlengd tot 2021, maar wat
er daarna gebeurt is onzeker.
• Veel organisaties pleiten voor het invoeren van
een CO2-belasting. Vrijwel alle deskundigen vinden
dat dit een effectief middel is om de uitstoot te
verlagen. Volgens DNB zou een belasting van 50
euro per ton de Nederlandse economie nauwelijks
schaden.
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Wat elk bedrijf kan doen
Voor een vlotte transitie moeten alle hens aan dek. Ieder
bedrijf, elke ondernemer kan iets doen.
• Drawdown in Nederland. Lees het boek Drawdown, en
kies minstens één activiteit om aan bij te dragen.
• Herinrichting van je werkplaats. Richt je werkplaats
opnieuw in, en volg hierbij de Trias Energetica. Dus doe
wat mogelijk is om energie te besparen, koop hernieuwbare energie in als dat kan, en gebruik onmisbare fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk. Er zijn meer dan
genoeg experts, consultants en milieu-organisaties die
beschikken over kennis om dit zo goed mogelijk te doen.
• Blijf aandringen. Blijf leveranciers vragen of ze energiezuiniger alternatieven kunnen leveren, blijf klanten
aanbieden om mee te denken over energiebesparing.
Laat werknemers met de fiets of het OV komen. Doe dit
zelf ook.
• Leid technische mensen op. Het tekort aan technici vertraagt de energietransitie. Als je een technisch
bedrijf hebt, neem dan een extra stagiair aan om het

•

•
•

•

vak te leren. Of vraag aan het regionale werkbedrijf of ze
iemand kunnen leveren die nu nog een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft, maar die op termijn in staat is om
zonnepanelen te installeren, autobanden op spanning te
houden of spaarlampen te vervangen door LED-lichten.
Zie ook Agendapunt 4: Verschillen moet je willen.
Ga zelf energie opwekken. Dat kan door zonnepanelen
op je eigen dak te leggen, aandeelhouder te worden in
een windpark of door je dak beschikbaar te stellen aan
energiecoöperaties.
Reken een interne CO2-prijs (zie Agendapunt 2).
Ga samenwerken met andere ondernemers om
gezamenlijk je industrieterrein, kantoorgebouw
of stad energieneutraal te maken, zoals TPN West
in Nijmegen. Of kijk eens op Greenbusinessclub of
Hieropgewekt voor initiatieven in de buurt.
Onderzoek hoe je wagenpark kan overschakelen op
elektrisch of met waterstof aangedreven motoren. En
koop dan natuurlijk groene stroom in, of maak hem zelf.

Met dit agendapunt draag je met
name bij aan SDG’s 7 en 13.
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Een

kwetterende
lente

Werk aan herstel
van biodiversiteit

Wat het uitsterven
van de duinpieper
in Nederland met
jouw bedrijfsvoering
te maken heeft?
Wellicht meer dan
je denkt. Als je niet
wakker ligt van het
idee van een stille
lente, ben je in
‘goed’ gezelschap.
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Het belang van
biodiversiteit en de
invloed van bedrijven
hierop is voor veel
ondernemers een blinde
vlek. Bewustwording
rond dit thema is hard
nodig.

Zoveel aandacht als er inmiddels is voor de
opwarming van de aarde (gelukkig maar), zo
oorverdovend stil is het rond een minstens zo
zorgwekkende ontwikkeling: de afname van
biodiversiteit. En dat is vreemd. Biodiversiteit is
de beste indicator voor de gezondheid van onze
planeet; verlies van biodiversiteit betekent dat
de natuur uit haar evenwicht wordt gebracht.
Wanneer bepaalde insecten verdwijnen,
sterven als gevolg daarvan vogelsoorten uit.
Het verdwijnen van een soort kan zo een
domino-effect teweegbrengen.
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Stille lente
De Amerikaanse bioloog Rachel Carson
maakte zich grote zorgen over de effecten
van het overvloedige gebruik van pesticiden
na de Tweede Wereldoorlog. Om de bevolking te waarschuwen schreef ze het boek
‘Silent Spring’ (1962; Nederlandse vertaling:
Dode Lente, 1964, 1972), verwijzend naar het
apocalyptische jaar waarin de vogels niet meer
zingen. Het boek werd wereldberoemd en heeft
het onderzoek naar niet-giftige bestrijdingsmiddelen en het belang van de ecologische
keten sterk gestimuleerd.
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VN-top:
wereldwijd plan
Afgelopen november vond in de Egyptische plaats Sharm-el-Sheikh de
veertiende VN-top over biodiversiteit
plaats. Duizenden wetenschappers,
politici en natuurbeschermers uit ruim
190 landen spraken twee weken met
elkaar over manieren om de achteruitgang van de wereldwijde soortenrijkdom
te stoppen. Een van de besluiten tijdens
de top was dat er een wereldwijd plan
komt voor de bodem.

De diversiteit aan soorten vormt onderling
een samenhangend geheel, samen met de
omgevingsfactoren vormen zij een ecosysteem.
En wij mensen zijn afhankelijk van de ‘diensten’
die zo’n ecosysteem levert. Denk aan luchtzuivering, stadskoeling en bescherming tegen
overstromingen. Een bos of park biedt ook ontspanning en rust, mensen genezen sneller in
een groene omgeving en ecosystemen leveren
ons voedsel, water en bijvoorbeeld hout. Deze
ecosysteemdiensten noemen we ook wel het
‘natuurlijk kapitaal’. Biodiversiteit zorgt voor
gezonde en stabiele ecosystemen.

BEDRIJVEN HEBBEN BELANG BIJ
GROTE BIODIVERSITEIT
Doordat de biodiversiteit afneemt, worden
ecosysteemdiensten kwetsbaarder – het
natuurlijk kapitaal komt in gevaar. Dat kan direct
en indirect gevolgen hebben voor je bedrijf.
Gezonde ecosystemen leveren bijvoorbeeld
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nutriënten die van belang zijn voor de bodemvruchtbaarheid. De agrarische sector merkt
dan ook direct de gevolgen van een afnemende
soortenrijkdom. Ook de productie van medi
cijnen, bouwmaterialen en papier is afhankelijk
van stabiele ecosystemen. En onder andere verzekeraars hebben er last van dat ecosystemen uit
balans raken. Natuurrampen worden ingrijpender,
denk aan extreme wateroverlast. Zo kunnen we
voor elke sector een effect noemen, dat nu nog
indirect lijkt.

BLINDE VLEK BIJ ONDERNEMERS
Er verschijnen regelmatig alarmerende nieuwsberichten rond biodiversiteit. Over vogelsoorten
die uit Nederland verdwijnen, of over de daling
van populaties wilde dieren. Iedereen schrikt
even, maar gaat daarna weer over tot de orde van
de dag. Veel ondernemers weten wel ongeveer
wat biodiversiteit is, en dat ze bezorgd moeten
zijn over bijensterfte, maar dat elk individueel
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bedrijf invloed heeft op de afname én het herstel
van de soortenrijkdom, is bij weinigen bekend. En
andersom: dat elk bedrijf afhankelijk is van natuurlijk
kapitaal.
Die invloed van bedrijven begint in en rond het eigen
bedrijfspand en reikt tot ver in de keten. Het is tijd om
daarin te gaan pionieren. Zo zocht Eneco uit welke
invloed wind-op-zee heeft op de biodiversiteit in de
omgeving: platvissen blijken windparken bijvoorbeeld te
mijden, terwijl kabeljauw ze juist opzoekt. En bouwbedrijf
Heijmans bouwt ‘natuurinclusief’: bij de verbreding van
de A12 vingen ecologen van Heijmans eigenhandig ruim
duizend hagedissen die ze verplaatsten naar een ander
geschikt leefgebied, om te voorkomen dat ze onder het
asfalt van de extra rijstrook terecht zouden komen.

herbergen bedrijventerreinen complete ecosystemen
met eekhoorntjes, vogels, bloemen en beekjes, in
binnensteden zie je nauwelijks nog beton om je heen
en op de fiets naar huis fladderen de vlinders vrolijk
met je mee. Om zo’n wereld te bereiken, moeten ondernemers zich snel bewust worden van de invloed van
hun bedrijf op ecosystemen. Van groene daken, vogelvriendelijke bakstenen en inpandige planten tot complete ‘bos-steden’: de eerste stappen worden al gezet.
Biodiversiteit moet ook bij ons in de spotlights.

BEGINNEN OP EIGEN TERREIN
Om in 2025 de omslag naar een nieuwe economie
te bereiken, moet het vanzelfsprekend worden dat
bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in het
behoud van biodiversiteit. In de nieuwe economie
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Een iconisch
voorbeeld zet
aan tot actie

NODIG: INNOVATIECOALITIE
‘GROENE GUERRILLA’S’
Hoe krijg je in één klap veel aandacht voor de
invloed van bedrijven op biodiversiteit? Door
die invloed te demonstreren op een iconische
plek in Nederland. Wat dacht je van een verti
cale tuin die de hele gevel van de Utrechtse
Jaarbeurs beslaat? Een voedselbos op de
Zuidas? Een mega-bijenhotel aan de gevel van
De Bijenkorf? Een tiny forest op de meubel
boulevard? Een duidelijk verhaal erbij en je
vangt twee vliegen in één klap: aandacht voor
de rol van bedrijven op dit thema én een daadwerkelijke bijdrage aan de biodiversiteit ter
plekke. Met natuurlijk als uiteindelijk doel dat
andere ondernemers geïnspireerd raken en
het voorbeeld volgen.
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Wat we dus nodig hebben is een coalitie
– laten we ‘m ‘Groene Guerrilla’s noemen –
van hoveniers, bosbouwers en andere des
kundigen die de verticale tuin / het stuk bos
/ het mega-bijenhotel kunnen aanleggen,
een marketeer die het verhaal erbij bedenkt,
experts van bijvoorbeeld de Vogelbescherming
of Natuurmonumenten, een paar creatievelingen
als ‘the pollinators’ of kunstenaar Teun
Castelein en natuurlijk een of meer bedrijven
die hun bedrijfspand of -terrein beschikbaar
stellen. Wie biedt?

AGENDAPUNT

1

2

3

4

5

6

7



EEN KWETTERENDE LENTE | 71

Wat doet de overheid?
• Het ministerie van LNV werkt samen met VNO-NCW,
IUCN, de NBA en MVO Nederland aan de implementatie
van methoden en tools om natuurlijk kapitaal mee te
wegen in besluiten van bedrijven, onder andere in de
sectoren chemie, agrifood en bouw. Hiertoe brengen
zij onder meer de impact en afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal in beeld. Het CBS stelt hiervoor Natuurlijk
Kapitaalrekeningen voor Nederland op.
• Onder de noemer ‘natuurcombinaties’ betrekt LNV
het natuurbelang bij activiteiten in andere sectoren.
Het ministerie ondersteunt kansrijke maatschappelijke
initiatieven, onderzoeken en pilots, verspreidt kennis,
vormt netwerken waardoor initiatiefnemers en koplopers
van elkaar kunnen leren en sluit Green Deals, met name
gericht op natuurinclusieve landbouw.

Wat elk bedrijf kan doen
Zoals wel vaker het devies is als het gaat om duurzaam ondernemen: begin
met het laaghangend fruit. Werkelijk ieder bedrijf kan een bijdrage leveren
aan het vergroten van de biodiversiteit, en dat begint in op en rond je eigen
bedrijfspand(en):
• Leg een groen dak aan, met hulp van bijvoorbeeld Rooftop Revolution
of De Dakdokters
• Hang insectenhotels en nestkastjes aan de gevel van je bedrijfspand
• Zorg dat er op en rond je bedrijfsterrein tegels weggehaald worden ten
faveure van meer groen. Plaats het liefst planten en struiken die insecten,
vlinders en vogels aantrekken.
• Meld je aan op de Natural Capital Community. Op dit ondernemersplatform vind je talloze uitdagingen en oplossingen op het gebied van
Natuurlijk Kapitaal.
• Hier vind je meer tips om als ondernemer in te zetten op biodiversiteit.
Er zijn allerlei subsidies waarvan je gebruik kunt maken.
• Voor wie een stap verder wil gaan: met de Biodiversity Footprint Calculator (ontwikkeld door onder andere de Wageningen Universiteit) breng
je in kaart wat de totale invloed van jouw bedrijf is op de biodiversiteit.

Met dit agendapunt draag je met
name bij aan SDG’s 11, 14 en 15.
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Geef de

grondstof
door
Maak gebruik van
wat er al is

Het lijkt zo simpel.
De spullen die de
één niet meer nodig
heeft, verkoopt hij
aan een ander die
ze juist goed kan
gebruiken. Dag
afvalstoffenheffing,
dag uitputting
van grondstoffen
voorraden. Iedereen
blij.
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Marktplaats.nl
bewijst al twintig
jaar dat dit circulaire
systeem prima werkt
voor consumenten
producten. De B2Bmarkt voor materialen is
een ander verhaal. Toch
komen mogelijkheden in
beeld.

Een Marktplaats.nl voor grondstoffen, kan dat?
Het maakt nogal wat uit of je op zoek bent
naar een brocante kastje, of vijftigduizend kilo
constructiestaal voor een nieuwbouwproject
nodig hebt. Hoe vind je iemand met precies
zo’n restpartij? En minstens zo belangrijk: op
het juiste moment. Want of je dat kastje nou
morgen of over een maand koopt, zal niet zoveel
uitmaken. Maar die partij staal moet er wel zijn
op het moment dat de constructie gebouwd
moet worden. En stel dat je iemand vindt die dit
beschikbaar heeft, kun je er dan van op aan dat
de kwaliteit in orde is?

MARKTPLAATS TE SIMPEL –
OF TOCH NIET?
Kortom: Marktplaats.nl kun je niet één-op-één
vertalen naar een B2B-platform voor grote
hoeveelheden bouwmaterialen, IT-onderdelen
of bijvoorbeeld reststromen uit de chemische
industrie. Toch is dat precies wat we nodig
hebben. Bedrijven in de nieuwe economie onder
nemen zonder afval, en minimaliseren hun
inkoop van primaire grondstoffen. Gebruikte
materialen op grote schaal verbranden of in de
natuur terecht laten komen betekent enorm
waardeverlies. Bovendien veroorzaakt het
klimaatschade en leidt het winnen van delfstoffen tot allerlei sociale en ecologische ellende.
We streven daarom naar een volledig circulaire
economie waarin materialen zo hoogwaardig
mogelijk hergebruikt worden.

Hoe vind je
iemand met
precies die
restpartij?
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MATCH VAN VRAAG EN AANBOD

BOUWSECTOR BEWIJST DAT HET KAN

Een goed functionerend kringloopsysteem begint al bij het
productontwerp: je wilt dat er zoveel mogelijk gebruikgemaakt wordt van materialen uit hernieuwbare bronnen,
én dat een product aan het einde van zijn levensduur
(wanneer het niet in zijn geheel hergebruikt kan worden)
gemakkelijk, liefst in monostromen, uit elkaar gehaald kan
worden en zo opnieuw gebruikt kan worden. Dit wordt ook
wel ‘legolisering’ genoemd. Wanneer een product bovendien een materialenpaspoort heeft, kun je eenvoudig
achterhalen welke grondstoffen er precies in zitten. Maar
stel dat álle producten circulair ontworpen zouden worden
en allemaal een materialenpaspoort zouden hebben, dan
rest de vraag: wie gaat het product een tweede gebruikstoepassing geven? Hoe komen ‘afgedankte’ materiaalstromen op het juiste moment terecht bij degene die ze
goed als product(onderdeel) of grondstof kan gebruiken?

Voor een volledig circulaire economie is inzicht nodig in
welke materialen zich waar bevinden; wanneer, in welke
hoeveelheid en voor welke prijs ze beschikbaar komen en
van welke kwaliteit ze zijn. In de nieuwe economie vindt
elk restmateriaal eenvoudig een nieuwe bestemming. En
andersom bekeken: voor elk materiaal dat een ondernemer
in de nieuwe economie nodig heeft, vindt hij eenvoudig
een gebruikte variant die voldoet aan zijn wensen. Een
utopie? Onder andere in de bouw lopen al verschillende
initiatieven die vraag en aanbod van gebruikte materialen
bij elkaar brengen, zowel online (Oogstkaart bijvoorbeeld)
als offline (Bouwkringloop, Buurman). Platen waaruit de
carrosserieën van vrachtauto’s werden gestanst, kregen
zo een tweede leven als gevel van een gebouw.
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SECTOROVERSTIJGEND IS NOG BETER
Veel materialen kunnen niet alleen binnen dezelfde
sector hergebruikt worden. Sterker nog, voor sommige is alleen in een andere sector een hergebruikmogelijkheid te vinden. Het pigment uit tulpenbladeren is bijvoorbeeld een perfect ingrediënt
voor verf. Het ideaal zou daarom zijn: een platform
waarop alle beschikbare materialen uit alle sectoren
staan.
Ook daar wordt al aan gewerkt. FBBasic, ‘the urban
mining company’, heeft bijvoorbeeld een materialenpaspoort en een materialenbank ontwikkeld en
werkt aan een marktplaats (C_market) waar herwonnen grondstoffen dankzij een uniforme naamgeving gemakkelijk verhandeld kunnen worden.
Het platform Excess Materials Exchange heeft
net zijn eerste succesvolle pilot achter de rug met
tien grote bedrijven die met behulp van een toolkit
hun materiaalstromen hoogwaardig inzetten. In de
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toolkit zitten onder meer een grondstoffenpaspoort,
een tracking & tracing-tool en een module die de
waarde van een materiaalstroom bepaalt. Floow2 is
al wat langer bezig, en richt zich naast de handel in
materialen en reststromen vooral op het delen van
materieel, gebouwen en diensten.

Elke nieuwe
gebruiker helpt!
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NODIG: OPSCHALING VAN
VEELBELOVENDE PLATFORMS
Als er al zoveel goede initiatieven zijn, waarom is de
circulaire economie dan nog lang geen werkelijkheid? In
de Stand van het Land (thema Grondstoffen) is te lezen
dat voor ruim 90 procent van de producten nog ‘virgin’
grondstoffen worden gebruikt, en dat er nog steeds
reststromen zijn die verbrand worden. De bottleneck zit
‘m in de schaal. Marktplaats werd pas echt interessant
toen tienduizenden en later honderdduizenden mensen
er hun spullen op gingen etaleren: hoe meer aanbod, hoe
groter de kans dat ertussen zit wat jij zoekt.
Opschaling is dus essentieel. Maar dan wel op een
gestructureerde manier: op Koningsdag is het aanbod
van tweedehands spullen ook enorm, maar is het lastig
vinden wat je zoekt. Goed doordachte initiatieven als het
eerdergenoemde Excess Materials Exchange en C_market
zijn onontbeerlijk voor een succesvol circulair systeem.
Met elke nieuwe gebruiker neemt de waarde van dit soort
grondstoffenmarktplaatsen exponentieel toe. Help ze
daarom door de pioniersfase heen en sluit je aan als aanbieder, afnemer, of allebei: een van de beste dingen die je
kunt doen om de circulaire economie dichterbij te brengen.
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Wat doet de overheid?
In 2016 is het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050'
aangeboden aan de Tweede Kamer.
• In januari 2017 ondertekenden vervolgens ruim 180 partijen het
Grondstoffenakkoord, dat is uitgewerkt in vijf Transitieagenda's
voor de sectoren Bouw, Biomassa & Voedsel, Kunststoffen,
Consumptiegoederen en Maakindustrie. Om ondernemers hierbij
te ondersteunen wordt een ‘Versnellingshuis’ opgericht.
• Afgelopen juni heeft het kabinet laten weten zich te gaan inzetten
voor tien doorsnijdende thema’s, waaronder het verbreden van
producentenverantwoordelijkheid, het wegnemen van belemmerende wetgeving en financiering van circulaire businessmodellen.
Hoe zou de overheid nog meer kunnen bijdragen?
De bedrijven in de achterban van MVO Nederland hebben enkele
aanbevelingen voor overheidsacties:
• Een materialenpaspoort per product (à la een ingrediëntenlijst)
verplicht stellen.
• Bedrijven verplichten om alle grondstoffen die ze bezitten in een
centraal systeem te zetten.
• Het langer en beter gebruiken van fabricaten en het gebruik van
recyclaat belonen (in plaats van, zoals nu, het recyclen).
• Een percentage hergebruikte grondstoffen verplicht stellen bij
nieuwbouw.
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Wat elk bedrijf kan doen
• Koop circulaire, in plaats van lineaire producten in. De deelnemers aan
de Green Deal Circulair Inkopen zetten hun geleerde lessen op een rij.
• Breng in kaart welke materialen er in jouw bedrijf(spand) aanwezig zijn.
Welke reststromen heeft je bedrijf, waar je nu niets nuttigs mee doet?
• Probeer vervolgens een zo hoogwaardig mogelijke manier te vinden om
die restromen een tweede gebruikstoepassing te geven. Je kunt hiervoor de ‘prioriteitsladder’ gebruiken.
• Met de Circularity Check kun je meten hoe circulair jouw product of
dienst al is.
• Maak gebruik van het nationaal programma Nederland Circulair!. Via het
platform vind je andere ondernemers die circulair (willen) ondernemen
en krijg je ondersteuning bij je vragen over dit thema.

Met dit agendapunt draag je met
name bij aan SDG’s 9 en 12.
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Colofon en
verantwoording
De Nieuwe Business Agenda 2019 van MVO
Nederland is gepresenteerd op 24 januari
2019 tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO
Nederland in Den Haag.
De Nieuwe Businessagenda kon tot stand komen dankzij de
medewerking van heel veel personen en bedrijven. Ons onderzoek
begon met het in kaart brengen van de feitelijke stand van zaken
op vijf relevante, inhoudelijke onderwerpen. We hebben daarbij
veel gehad aan de feedback van onder meer CBS en BPL, en aan
het speurwerk van Justine Wolters, onze stagiaire.
Voor het samenstellen van de zeven agendapunten interviewden
we ongeveer 20 bedrijven uit het netwerk van MVO Nederland. De
vraag die we steeds voorlegden was: wat houdt je tegen om nu
al circulair, klimaatneutraal en inclusief te ondernemen? Uit hun
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antwoorden konden we een aantal belangrijke obstakels richting
nieuwe economie afleiden. Het helpen oplossen van die obstakels
is het belangrijkste doel van de Nieuwe Business Agenda.
Ook voor kennis en ideeën over de beste manier om op elk van de
zeven hoofdonderwerpen op de NBA een doorbraak te realiseren
konden we terugvallen op ons eigen netwerk. Daarnaast interviewden we een aantal experts, zowel van binnen als van buiten
MVO Nederland, over hun eigen vakgebied. De conceptteksten die
daaruit voorkwamen zijn kritisch gelezen en van opmerkingen en
verbetering voorzien door externe deskundigen
Dankzij de medewerking van al deze mensen zijn we er zeker
van dat de doorbraken die we voorstellen in de NBA daad
werkelijk de belangrijkste stappen vormen die nodig zijn om
onze missie te halen: het realiseren van een kantelpunt naar
een nieuwe economie voor 2025. Dank daarvoor.
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SPECIALE DANK AAN ALLE ONDERNEMERS
DIE WE MOCHTEN INTERVIEWEN:
Tom Blankendaal Koninklijke BAM Groep, Marwin Dekkers
Van den Oever Boomkwekerijen, Henk Ferwerda Nederlandse
Gasunie, Marien Groenendijk Groenendijk Bedrijfskleding,
Marco Hesselink Kolb Specialties, Bob Hutten Hutten,
Harriette Laurijsen Radboudumc, Hans van Leeuwen Asito,
Pieter Lugtigheid AEGON, Anna van Puijenbroek HAVEP,
Tanja Roeleveld Landal Greenparks, Ester van Spijker
Van Spijker Infrabouw, Bert Visser BrabantZorg, Judith
Voermans Canon, Marlies van Wijhe Koninklijke Van Wijhe Verf,
Bart Wolters UTS Nederland.
Ook dank aan de experts die de inhoud hebben aangescherpt:
Frans Beckers FBBasic, Maayke Damen Excess Materials
Exchange, Koen Eising Alliander, Rutger Hoekstra KPMG, Paul
Hurks NBA, Edith Kroese Avance, Ron Lamain IUCN, Hermanus
Rietveld CBS, Ron Steenkuijl ADG Dienstengroep en Martijn in ’t
Veld Climate Neutral Group.
Tot slot dank aan de Raad van Partners voor hun waardevolle
inbreng en al onze collega's bij MVO Nederland.
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PERSCONTACT

OVER MVO NEDERLAND

Marije Perdon
m.perdon@mvonederland.nl of 030 - 230 56 00

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van
Europa. Samen met ruim tweeduizend ondernemers vormen
we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie
versnelt.

AUTEURS
• Jos Reinhoudt
j.reinhoudt@mvonederland.nl
• Annemarie Teuns
a.teuns@mvonederland.nl

VORMGEVING
Guus den Tonkelaar Ontwerp

MVO TRENDRAPPORTEN
Onze publicaties uit eerdere jaren:
• MVO Scenario’s 2018: Vier toekomstscenario’s
• MVO Trendrapport 2017: Kantelpunten binnen handbereik
• MVO Trendrapport 2016: To-do-lijst voor een toekomst
bestendig Nederland
• MVO Trendrapport 2015: Zeven MVO-trends
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MVO NEDERLAND
Arthur van Schendelstraat 500
Postbus 19219
3501 DE Utrecht
T 030 - 230 56 00
www.mvonederland.nl
twitter.com/MVO_NL
www.linkedin.com/company/mvo-nederland
Meer contactgegevens staan op onze website.



