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Duurzame ontwikkeling

‘Duurzame ontwikkeling betekent een economische, 

sociale en milieuontwikkeling die voorziet in de 

behoeften van de huidige generatie zonder daarmee 

voor toekomstige generaties de mogelijkheden in 

gevaar te brengen om ook in hun behoeften te 

voorzien.’

uit: Rapport commissie Brundtland, 1987, Our Common Future



Duurzame ontwikkeling houdt in:

Proces van voortdurende verbetering waarbij

• huidige situatie als referentie geldt

• een integrale benadering wordt gevolgd, dus 
zowel gelet wordt op economie, ecologie als op 
sociale aspecten.

Duurzame producten bestaan niet!
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Publieke aandacht voor duurzaamheid

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Year

N
u
m

b
er

 o
f 

u
n
it

s



Recente thema’s in 

Allerhande (1)

• Vleesvervangers vanaf 2000 met piek in 2004/5

• Regionaal product vanaf 2002

• Dierenwelzijn met piek in 2005/6 (partij voor de dieren 

opgericht 2002, in de Kamer in 2006)

• Eerlijke handel, vanaf 2006 (eind 2009 

chocoladeafspraak)

• Natuurlijk(e grondstoffen), vanaf 2007, met een piek in 

2008 en 2009



• Ketenbeheer/verantwoord ondernemen, 

arbeidsomstandigheden, Gecertificeerd (Utz Kapeh, 

Rainforest Alliance, MSC etc) vanaf 2007 met piek in 

2009

• Energiebesparing, CO2-neutraal in 2008 en 2009 (film 

Al Gore grote hit in 2007. Datzelfde jaar wint hij de 

Nobelprijs en een Oscar voor zijn film An Inconvenient 

Truth)

• Beter leven (ambachtelijk, koe/kip in de wei, moeder 

natuur etc)

• Van het land

Recente thema’s in 

Allerhande (2)



Advertentie Pasen 2009
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Herkomst voeding (1)



Herkomst voeding (2)



Herkomst voeding (2a)



Herkomst voeding (3)



Herkomst voeding (4)





Waar gaat het om?

• Kies tijdig relevante thema’s 

• Dat hoeft voor vergelijkbare bedrijven niet 

hetzelfde te betekenen

• Verantwoordelijk voor die keuze in de chairman

• Afstemming daartoe vindt oplaats via overleg met 

stakeholders

• Daarmee wordt het draagvlak van de 

onderneming versterkt
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Motivatie menselijk handelen



Consumenten Burgers

Eigen belang Maatsch. belang

constante thema’s wisselende thema’s

zoals zoals

- veiligheid - emissies (fosfaat)

- kwaliteit - diervriendelijkheid

- smaak - afval



Consumenten Burgers

denken en handelen op:

korte termijn lange termijn

verschaffen het bedrijfsleven:

license to sell license to operate
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Waar moet ik beginnen?

er is een 

probleem

ik heb een 

probleem



Er is een probleem

• Volrakende afvalstortplaatsen

• Vergiftiging grondwater

• Gezondheidsschade door fijnstof

• Stagnerend transport door 

dichtslibbende autowegen



Aanpak technische problemen

• Overheid verantwoordelijk

• Koepels voeren het overleg

• Oplossingen mogen geen 

concurrentievervalsing veroorzaken

• Uitvoering door technici



We hebben een probleem

• Voedselverspilling

• Dierenwelzijn

• Regionale productie

• Zwerfvuil

• Kinderarbeid

• Eerlijke prijs



Aanpak emotionele problemen

• Bedrijven nemen zelf verantwoordelijkheid

• Burgers (NGO’s) worden betrokken bij vinden 

van oplossing

• Dat hoeft voor vergelijkbare bedrijven niet 

hetzelfde te betekenen

• Technische aanpak levert zelden een afdoende 

resultaat

• Overheid blijft graag op achtergrond


