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Als men in China net zoveel auto zou rijden als hier dan hadden ze de wereldolie productie  

nodig plus nog15 miljoen vaten extra 

China India 

1,1 miljard mensen 1,3 miljard mensen 



Shanghai in 2020 



Het aantal mensen op aarde is enorm aan het toenemen.  



De toekomstige olie- en gasproductie 



Toename van de temperatuur  



Bosbranden, overstromingen, tornado’s 
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Les over duurzaam ondernemen 

 

1. Welke onderneming wil je (mogelijk) starten ? 

 

2. Wat ga je verkopen of welke dienst ga je verlenen ? 

 

Om beter begrip te krijgen in je onderneming ga je het volgende doen… 
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IN UIT 

3. Bepaal wat je winkel / kantoor in gaat en wat er uit      
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Energiecentrale 
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Banken 
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Trends 
Planet 

People 

Profit 



Trends 

4. Welke positieve en negatieve zaken staan ons te wachten in de toekomst.  

Wat neemt toe, wat af en geef dat aan met pijlen. Denk aan people, proit en 

planet  zaken ofwel zaken op sociaal, economisch en ecologisch gebied.  

 



Bevolking          2x 

 

Welvaart            3 – 5 x    => het moet 

                                             20x beter 

Vervuiling           2 - ? X  

 

Temperatuur 

 

Energievraag 

 

Hulpbronnen 

 

Olievoorraden 

 

Arbeidsomstandigheden 

 

Financieringsmogelijkheden 

 

Natuur 

 

 

 

Comfort 

 

China / India 

 

Luxe 

 

Vervuiling 

 

Overbevissing 

 

Bio-industrie           

 

Rampen 

 

Files 

 

Fair trade  

 

 

Internet / computers 

 

Trends 



Olie 

Wat wil dit plaatje zeggen. Is er over 30 jaar nog olie ? Is er nog evenveel olie ? 

De vraag stijgt als maar, de productie daalt. Wat betekent dat voor de prijs ? 

 



Onze ecologische footprint  

• In 2050 zijn twee aardbollen nodig om ons 

te voeden en te dienen 



Ecologische footprint per persoon 

• USA                  9,5 ha 

• Nederland         4,4 ha 

• Afghanistan       0,1 ha 

 

• Wereld               2,2 ha 

 

• Beschikbaar 1,8 ha 

 



Bevolking          2x 

 

Welvaart            3 – 5 x    => 20x beter        

 

Vervuiling           2 - ? X                                

 

Temperatuur 

 

Energievraag 
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Natuur 

 

Internet / computers 

 

 

Wat er aan te doen 

5. Wat zou je het beste kunnen doen als je op de lange termijn mag denken   

    aan PPP  



Bevolking          2x                                       hogere welvaart / scholing    

 

Welvaart            3 – 5 x    => 20x beter       meer met minder  

 

Vervuiling           2 - ? X                               schoner produceren 

 

Temperatuur                                                duurzame energietecnieken 

                                                                    energiebesparen    

Energievraag 

                                                                    hergebruik / zuiniger gebruik 

Hulpbronnen                                               C2C zonder problemen terug   

 

Olie                           prijs                            andere / duurzame energie   

                                                                    besparen 

Arbeidsomstandigheden                             fair trade  

 

Financieringsmogelijkheden                       duurzame banken 

 

Natuur                                                         bescherming  

 

Internet / computers                                    meer werken via internet 

 

 

 

Wat er aan te doen 



Comfort                                              

 

China / India 

 

Luxe 

 

Vervuiling 

 

Overbevissing 

 

Bio-industrie           

 

Rampen 

 

Files 

 

Fair trade  

 

 

 

 

Wat er aan te doen 



Comfort                                              

 

China / India 

 

Luxe 

 

Vervuiling 

 

Overbevissing 

 

Bio-industrie           

 

Rampen 

 

Files 

 

Fair trade  

 

 

 

 

Speel daarop in                                  

 

China / India          Hou er rekening mee 

 

Speel daarop in      

 

Schoner / anders produceren 

 

Quota 

 

Biologiscne landbouw en veeteelt          

 

Dijkverzwaring / voorkomen  

 

Kijk naar andere transportmogelijkheden 

 

De overheid gaat 100 % duurzaam inkopen 

ROC’s ook  

 

 

 

 



Planet (milieu) 

People 

(medewerkers/maatschappij) 
Profit 

(markt/winst) 

De onderneming van de 21e eeuw zoekt een 

optimum in People, Profit en Planet   

MVO 



Duurzaam ondernemen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 



Drie motieven voor MVO 

 

• Omdat het moet  

 

• Omdat het loont 

 

• Omdat het hoort 
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» Omdat het hoort 

 

» Omdat het moet  

 

» Omdat het loont 

 

»En omdat het goed voelt!!! 

 

Vier motieven voor MVO 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/nicamol/nicamol/vinger.jpg&imgrefurl=http://users.telenet.be/nicamol/nicamol/Nicacomite.htm&h=150&w=140&sz=4&hl=nl&start=171&tbnid=Z63zui9FKtKSgM:&tbnh=96&tbnw=90&prev=/images?q=vinger&start=162&ndsp=18&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=N
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.irisa.fr/euro/euro-logotype.gif&imgrefurl=http://www.irisa.fr/euro/&h=581&w=606&sz=4&hl=nl&start=1&tbnid=Ud22ftWLbndfXM:&tbnh=130&tbnw=136&prev=/images?q=euro&svnum=10&hl=nl&lr=
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://soessebol.jubiiblog.nl/upload/Hartje.jpg&imgrefurl=http://soessebol.jubiiblog.nl/&h=200&w=200&sz=16&hl=nl&start=54&tbnid=Li4dI38vs2b8RM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=hartje&start=36&ndsp=18&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=N


Evenementen-

bureau 

 

Makelaar 

Architect 

 

Project-

ontwikkeling 

 

Kinderboerderij 

 

 

Sportwinkel 

 

Bouwmarkt 

 

Autohandel 

 

Autoimport 

 

IN UIT 

Gas 

Elektra 

Water 

Benzine 

Om- verpakkingen 

Goederen 

   - auto’s 

   - bouwmaterialen 

   - sportartikelen 

   - sportkleding 

Apparatuur 

Disposables 

Schoonmaakmiddelen 

Voeding 

 

Geld 

 

Personeel 

Klanten 

CO2 

afvalwater 

om- verpakkingen 

GFT-afvalpapier 

Glas 

afval  

Blikjes  

PET-flessen 

 

Schoonmaakmiddelen 

 

Tevreden personeel 

 

Tevreden klanten 

 

Winst 

 

Reclame 

 

Good will 

 

 

diensten 
producten 

Energiecentrale 

 

 

Bomen 

 

 

Grondstoffen 

 

 

Katoen 

 

 

Bioindustrie 

 

 

Banken 

 

Scholing 

 

6. Je bent duurzaam bezig als een een optimum zoekt tussen PPP. Wat 

betekent dat als je onderneming te maken heeft met het onderstaande.  
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CO2  footprint laag 

Afvalwater schoon 

Om- verpakkingen  
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diensten 
producten 

-Nul energie gebouw 

-Duurzame energie 

-Elektrische auto’s ? 

-Afbreekbare  

verpakkingen 

-Zo min mogelijk 

verpakkingen 

-Recycled/weinig papier 

-Grondstoffen van 

dichtbij 

-Meer natuurlijke 

-Hernieuwbare 

grondstoffen 

-Energiezuinig 

-Afbreekbare niet  

giftige middelen 

-Biologisch(e) producten 

-Duurzame banken 

-Goede scholing 

-Goede arbeidsvoor 

waarden 

-Steun goede doelen 

 

 



1. Product design overweging 

2. Low impact materialen 

3. Materiaal keuze 

4. Distributie  

5. Impact gedurende het gebruik 

6. Levensduur 

7. Het end-of life system 

Product ontwerp 

7. Mogelijk ontwerp je ook in je bedrijf of verkoop je producten die duurzaam 

ontworpen zijn. Hoe men duurzaam ontwerpt zie je hier. Voldoet dat wat in je 

bedrijf om gaat ook hieraan ? 

 

 

Kun je uitleggen wat dit betekent ? 



1. less bad isn't good. Laat altijd een positieve voetdruk achter..het 

afvalwater zou b.v. schoner moeten zijn dan het water waarop 

geloosd wordt  

2. de biologische en technologische kringloop moeten gescheiden 

worden. Afval = voedsel (en mag dus niet giftig zijn) en de rest moet 

in de technologische kringloop hergebruikt kunnen worden.  

3. gebruik hernieuwbare energie 

4. producten moeten gemaakt zijn uit post-consumer materiaal 

5. het moet waarde toevoegen ipv verminderen (bouw huizen als 

bomen en steden als bossen).  

 

Cradle to cradle 

Je kunt ook Cradle to Cradle invoeren. Wat betekent dat ? (als je het niet 

weet zie hier) en wat zou dat betekenen  voor je onderneming ?  

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://blog.eco-movement.com/wp-content/uploads/2008/06/cradle.jpg&imgrefurl=http://blog.eco-movement.com/%3Fs%3Dblog&usg=__I1PLLrGMzPCkABIWe9MbAyYD9dI=&h=488&w=296&sz=41&hl=nl&start=7&tbnid=efEMBAkSuezECM:&tbnh=130&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3Dcradle%2Bto%2Bcradle%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hermanmiller.com/hm/content/product_showroom/products/images/P_MIR_L008.gif&imgrefurl=http://sustainability-congres.blogspot.com/2007/06/debatstoelen-op-nationaal.html&usg=__rQcRfNQhv8vK-bSgZeqXN86urj0=&h=299&w=400&sz=15&hl=nl&start=21&tbnid=xuwmz_ZSjjqZSM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcradle%2Bto%2Bcradle%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img4.imageshack.us/img4/8924/kringlopenov2.jpg&imgrefurl=http://www.danieltulp.nl/afstuderen/56-het-cradle-to-cradle-concept&usg=__tdHXP-Uj6KfoXQurcJpddgYwGpw=&h=312&w=500&sz=20&hl=nl&start=53&tbnid=h0EmUWtoEonZ8M:&tbnh=81&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dcradle%2Bto%2Bcradle%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D36
http://content.techrepublic.com.com/2347-1035_11-198075-198084.html?seq=9


8.  Als een stagiaire bij jouw onderneming zou werken hoe zou die dan deze 

checklist invullen ?      Doe dat eens. 



Regel 1  Reduce, Re-use, Recycle.  

Reduce: Koop geen spullen die je niet nodig hebt. En wanneer je die vaatwasser, grasmaaier of vriezer 

koopt, schaf dan het meest efficiënte model aan. 

Re-use: Koop gebruikte artikelen en haal het laatste gebruik uit alles wat je bezit. 

Re-cycle: Doe het maar weet dat het het laatste is wat je moet doen uit deze triple R. (Uiteindelijk resulteert 

recycling in het maken van weer meer zaken). 

Regel 2.  Blijf dicht bij huis. Werk dicht bij huis om de pendelafstand zo kort mogelijk te houden.  Eet voedsel 

uit de buurt. Begunstig locale ondernemers; sluit je aan bij locale organisaties. 

Regel 3.  Verbrandingsmotoren vervuilen en gebruik ze zo minimaal mogelijk. 

Regel 4.  Kijk wat je eet. Mijdt waar mogelijk voedsel dat is gekweekt met bestrijdingsmiddelen of afkomstig 

is uit intensieve veehouderijen. Het is een gemakkelijke manier geld te gebruiken om het verspreiden van 

giftige stoffen in onze lichamen, het land en het water te vermijden. 

Regel 5. Privé bedrijven hebben weinig middelen om hun activiteiten op milieugebied te verbeteren. 

Stimuleer en ondersteun ze via onze keuzes in onze consumptie. Sta achter regelgeving vanuit de overheid. 

Regel 6. Ondersteun doordachte innovaties in de vervaardiging en productie. Hint: Het boren naar olie is 

niet langer een innovatie. 

Regel 7. Prioriteer. Denk het beste na wanneer je de grootste zaken koopt. Maak jezelf niet gek door als 

maar bezig te zijn met kleinigheden. Plastic draagtassen weigeren is waardevol, maar het is het meer waard 

aandacht te besteden aan een energievretende koelkast. 

Regel 8. Stem. Politieke betrokkenheid maakt het mogelijk dat milieuvriendelijk beleid wordt verspreid. 

Zonder steun van het publiek zwemmen bewuste mensen tegen de stroom in.  

Regel 9. Zorg dat je je niet schuldig hoeft te voelen door bewuste afwegingen en keuzes te maken. 

Regel 10. Wees blij met de immateriële zaken die je hebt – Met de zaken van jou alleen en de zaken die 

behoren aan niemand van ons. Die zaken die we niet zelf kunnen maken en die we nooit kunnen bezitten – 

als water, lucht, vogels, bomen— zijn de basis van het plezier in het leven. Zonder ze zijn we niets. 

9.  Zou je je als onderneming houden aan de tien geboden op duurzaamheids-

gebied. Bekijk ze en beargumenteer of je in je onderneming zo gaat handelen. 



Wat kunnen ondernemers doen 

  

Maak van duurzaam ondernemen een hot issue. Ondernemers en organisaties die niet meedoen, moeten gaan 

voelen dat ze de boot missen.  

Breng duurzame producten op de markt die levensvatbaar zijn, esthetisch vormgeven en volledig recyclebaar 

of bio-afbreekbaar.  

Laat de certificerende instellingen kiezen voor één systeem voor milieuzorg, veiligheid, en ISO sustemen, 

waarin duurzaamheid de onderlegger is en waarin alle waardevolle criteria vervat zijn.  

Help als bank, accountant, verzekeraar of andere dienstverlener ondernemers om duurzaam te ondernemen. 

Maak simpele checklists en systemen die hen helpen hun organisatie duurzaam te maken.  

Stel als bank alleen duurzame producten samen die prijsconcurrerend en kwalitatief goed zijn. Alles wat te 

duur is, wordt niet gekocht.  

Ontwikkel uw logistiek zodat alle materialen, grondstoffen en halffabrikaten op de meest efficiente manier te 

verplaatsen zijn. Dat bespaart veel energie en draagt door innovatie bij aan het milieu.  

Minimaliseer de ecologische voetafdruk van uw productieprocessen en werk toe naar klimaatneutraliteit.  

Plaats banen voor duurzaam werk op het gebied van milieu, duurzame energie en alternatieve 

gezondheidszorg op de Duurzame Vacaturebank: www.duurzamevacaturebank.nl  

Wacht niet op verandering. Geef zelf ruimte aan innovatie, durf en frisse strategieën. De wereld ligt aan uw 

voeten.  

Maak winst met duurzaam ondernemen. Hoe meer succes, des te beter het is voor het milieu. Het is een 

kwestie van durven en doen. Zaken neerzetten die goed zijn voor de wereld, doordacht ontworpen, voor een 

acceptabele prijs en toch kwalitatief begeerlijk.  

Lees het boek Cradle to Cradle van Michael Braungart en William McDonough en verdiep u in de mogelijkheden 

van hun inspirerende visie.de auteurs huldigen het motto: afval is voedsel. Hoe meer afval, des te meer business.  

Onderneem klimaatneutraal en surf voor raad en tips naar www.klimaat-neutraal.nl  

Kijk regelmatig op de websites van Hier Nederland Klimaatneutraal: www.hier.nu, van Milieucentraal: 

www.milieucentraal.nl en van Klimaatcompensatie: www.klimaatcompensatie.nl voor tips en nieuwe initiatieven op 

het gebied van duurzaam ontwikkelen.  

Denk niet dat uw bedrijf goed bezig is als het minder vervuilt, maar zet meteen in op volledig schoon en 

duurzaam produceren.  

 

10. Wat ondernemers kunnen doen staat hier onder. Wat vind je daarvan ?  

 

     

  

http://www.duurzamevacaturebank.nl/
http://www.klimaat-neutraal.nl/
http://www.klimaat-neutraal.nl/
http://www.klimaat-neutraal.nl/
http://www.hier.nu/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.klimaatcompensatie.nl/


Voorbeelden ‘nieuwe’ MVO markten 

• Duurzame energie (wind, zon, biomassa, enz) 

• Klimaatneutraal produceren 

• Duurzaam ontwerpen, bouwen en installeren  

• Duurzame mobiliteit (Greenwheels, hybride auto’s, OV 
fiets, etc) 

• Verkopen van ―feel good‖ producten 

• Adviesdiensten/zakelijke dienstverlening (strategie, 
ingenieurs, accountants, communicatie, opleidingen, etc) 

• Duurzaam toerisme en recreatie 

• Gezonde en eerlijke voeding en drank  

• Financiële diensten (beleggen, sparen, cards, 
microkredieten, enz) 



Jouw wereld, jouw bedrijf 
 
Hopelijk gaan jonge ondernemers inspireren om een betere toekomst te 

bouwen 

 
 

http://www.binder.nl/referentie_show.asp?id=120
http://www.allesduurzaam.nl/nieuws/bericht/396/origineel_cadeau_groene_relatiegeschenken_van_greengiving_nl
http://www.groenopweg.nl/


Wees creatief 

 

Denk duurzaam 

 

Succes met je onderneming 
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