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DE DOELEN VAN DEZE METHODE
Met deze methode streven we drie doelen na:
1. Het bieden van overzicht over de problematiek rond duurzaamheid, op wereldschaal en op per-

soonlijk niveau.
2. Het bieden van inzicht in achterliggende processen. 
3. Het opdoen van praktische kennis en ervaring in de beroepsomgeving. Dit is ook mogelijk in de 

vorm van het opzetten en uitvoeren van een duurzaam project. 

INHOUD VAN HET BOEK
Dit boek bestaat uit zes delen. Het eerste deel A beschrijft de huidige situatie en problematiek. In 
deel B staat ons persoonlijk gedrag centraal. Hoe duurzaam gedragen we ons?  Deel C is toekomst-
gericht en gaat over de stappen op weg naar een meer duurzame samenleving.
Deel D bevat praktijkopdrachten. Deze kunnen worden uitgevoerd op een leerwerkplek of een sta-
gebedrijf. Met deel E kun je een duurzaam project opzetten en uitvoeren. Deel F bevat de bijlagen 
die je nodig hebt.

De delen A, B en C bevatten 20 hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met  verwerkingsop-
drachten die individueel en/of in samenwerking gemaakt kunnen worden. 

Deel D bestaat uit opdrachten die je in de praktijk van een stage- of leerwerkplek kunt uitvoeren. 
Het doel van de praktijkopdrachten is dat je je kennis en vaardigheden toepast in een werksituatie.  

De praktijkopdrachten kunnen worden beoordeeld. Een beoordelingsmodel is in dit boek opgeno-
men als bijlage 1.

DOCENTENHANDLEIDING
Voor de docent is een docentenhandleiding beschikbaar. De docent die lesgeeft met dit boek kan 
de docentenhandleiding aanvragen door een mail te sturen naar info@dwvdo.nl. 

Duurzaamheid in je beroep voldoet aan de kerntaken voor het keuzedeel Duurzaamheid in beroep 
C (K0030) en Duurzaamheid in beroep D (K0031), zoals in het MBO is vastgesteld. De studiebelas-
ting is 240 uur. 

Wanneer er afwijkende eisen zijn voor het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep C (K0030) of D 
(K0031) wordt dit in de tekst aangegeven met voor C of voor D. 

EXAMENS
Examens voor zowel de theorie en/of de praktijkopdrachten zijn beschikbaar. Hiervoor kunt u een 
e-mail sturen naar info@dwvdo.nl.

DUURZAAMHEID IN JE BEROEP, EN WAT NOG MEER?
Duurzaamheid in je beroep is noodzakelijk voor elke moderne werknemer. Daarnaast zijn er ook 
andere kennis en vaardigheden rond ondernemend gedrag, innovatie en ondernemerschap nodig.

De Wereld van de Ondernemer heeft daarom ook lesmethodes over ondernemend gedrag, over 
oriëntatie op ondernemerschap, inspelen op innovaties en over zelfstandig ondernemerschap. 
Deze	methodes	voldoen	aan	de	eisen	van	de	betreffende	mbo-keuzedelen.	

Als u hierin interesse heeft neem dan contact met ons op via ons e-mailadres info@dwvdo.nl. 

Inleiding

INLEIDING

Het thema duurzaamheid staat in de belangstelling, want de noodzaak om duurzaam te leven 
wordt steeds duidelijker. 

Duurzaamheid is een breed onderwerp. Bijna alles wat we doen heeft te maken met duurzaamheid. 
Het gaat over de manier waarop we produceren en consumeren. Het gaat over energie en het ge-
bruik	van	grondstoffen.	Het	gaat	over	afval	en	milieuschade.	Het	gaat	ook	over	opwarming	van	de	
aarde en klimaatverandering.

Duurzaamheid is een relatief nieuw onderwerp. Er is nog geen gemeenschappelijk beeld van alle 
oorzaken en alle gevolgen. Maar iedereen is het erover eens dat duurzaamheid een belangrijk on-
derwerp is. Het gaat over onze toekomst. 

Steeds meer bedrijven moeten en willen duurzamer werken. De arbeidsmarkt vraagt om medewer-
kers die op de hoogte zijn van het thema duurzaamheid. 
Dit boek draagt hieraan bij.

ONZE UITGANGSPUNTEN
• Er zijn problemen op het gebied van duurzaamheid. De wereldbevolking groeit én mensen krij-

gen meer welvaart en een luxere levensstijl. 
• Duurzame oplossingen zijn nodig om tegemoet te komen aan de wensen van een groeiende we-

reldbevolking zonder het evenwicht op aarde te verstoren. 
• Oplossingen zijn mogelijk.
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Ken jij het bedrijf VerdraaidGoed? 

VerdraaidGoed is een bedrijf dat producten en restmateriaal gebruikt om er nieuwe producten 
van	te	maken.	Het	bedrijf	maakt	bijvoorbeeld	tassen	van	restmateriaal.	Koffieprut	gebruiken	ze	
om	er	bioplastic	van	te	maken.	Dit	plastic	wordt	weer	gebruikt	om	lampen	en	koffiemokken	te	
maken. Veel mensen kennen het spoorblok, gemaakt van afgedankte borden van de Nederlandse 
Spoorwegen.

VerdraaidGoed is opgericht door Lisanne Addink. Lisanne houdt zich bezig met duurzaamheid en 
zoekt naar oplossingen. Met haar bedrijf wil zij materialen een tweede leven geven. Daardoor hoe-
ven	we	minder	nieuwe	grondstoffen	te	gebruiken.

Lisanne is één van de mensen die 
zich zorgen maken over het milieu. 
Dat is nodig, want er zijn veel pro-
blemen op milieugebied. Denk bij-
voorbeeld aan de opwarming van 
de aarde, het afsterven van koralen 
in oceanen en het plastic afval dat 
we dagelijks in grote hoeveelheden 
produceren. 

De milieuproblemen spelen wereldwijd. Steeds vaker wordt hierover gesproken. En hierbij valt steeds 
vaker de term duurzaamheid. Duurzaamheid is de oplossing. Het begrip duurzaamheid lijkt overal 
mee samen te hangen. Maar wat betekent duurzaamheid? Wat verstaan we hier nu precies onder? 

In dit hoofdstuk lees je wat het begrip duurzaamheid inhoudt. Verder komen de twee belangrijkste 
zienswijzen rond duurzaamheid aan bod: de vier principes van duurzaamheid en de drie P’s. 

1.1  HET BEGRIP DUURZAAMHEID

Bij alles wat we doen maken we gebruik van wat de aarde, de zon en de natuur ons bieden:
• We gebruiken zuurstof om te kunnen leven.
• We eten wat er op de aarde groeit en leeft, planten en dieren.
• We drinken water.
• We gebruiken grond om woningen, wegen en fabrieken te bouwen.
• We verwarmen ons met energiebronnen die de aarde ons biedt.

Bij alles wat we in ons leven eten en doen gebruiken we wat de aarde, de zon en de natuur ons 
bieden. Als we net zoveel gebruiken als de aarde, de zon en de natuur weer kunnen aanvullen is er 
geen probleem. Dan noemen we de situatie duurzaam.

Maar we zijn met steeds meer mensen op aarde. En per persoon gebruiken we ook steeds meer 
van alles. Hierdoor ontstaan problemen. 

De aarde moet steeds meer mensen voeden. We hebben meer grond nodig voor onze wonin-
gen, wegen, industrie en landbouw. We gebruiken steeds meer energie. Het gebruik van fossiele 
energiebronnen leidt tot uitstoot van gassen die het klimaat opwarmen. We produceren steeds 
meer afval. 

Kortom: we leven niet duurzaam. We gebruiken meer dan de 
aarde en de natuur kunnen aanvullen, we vervuilen het milieu 
en we veroorzaken klimaatopwarming.  

Uit deze voorbeelden blijkt dat 
bijna alles wat we doen te maken 
heeft met duurzaamheid. Daar-
om is het belangrijk om aandacht 
te besteden aan het onderwerp 
duurzaamheid.

DEFINITIE VAN DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een breed be-
grip. Het is afgeleid van het woord 
“duurzaam”. Duurzaam betekent: 
langdurig, onverslijtbaar, houdbaar, 
permanent. Duurzaam leven bete-
kent daarom dat we de aarde, de 
natuur en het milieu niet uitputten.

Wat is duurzaamheid?
Hoofdstuk 1

1
DEEL A DE SITUATIE NU

De	definitie	van	
duurzaamheid is: wij 
moeten op zo’n manier 
leven dat de volgende 
generaties ook goed en 
gezond kunnen leven.
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3. We moeten natuurlijk bronnen zoals schoon water, schone lucht en de voorraad biodiversiteit zo 
min mogelijk aantasten.

4. We moeten de voorraad arbeid en de voorraad welvaart eerlijk verdelen.

In de volgende hoofdstukken van dit boek kom je de vier duurzaamheidsprincipes regelmatig tegen. 

Een	andere	manier	om	naar	duurzaamheid	te	kijken	zijn	de	drie	P’s:	People,	Planet,	Profit.	Ook	naar	
deze drie P’s wordt in dit boek regelmatig verwezen. 

1.4  DE DRIE P’S

Duurzaamheid wordt beschreven in de 
termen	People,	Planet,	Profit.	Vaak	wor-
den dit de drie P’s genoemd.

PEOPLE
De eerste P staat voor People, voor 
mensen. Het gaat hierbij om de soci-
ale aspecten van duurzaamheid. Een 
duurzame samenleving zorgt ervoor dat 
ieder mens een zo goed mogelijk leven 
leidt. Dit betekent dat mensen voldoende 
te eten hebben, dat er veiligheid heerst 
en dat er gelijkheid tussen mensen be-
staat. Geld en inkomen spelen daarbij 
een belangrijke rol. 

Voor inwoners van Nederland zijn dit 
vanzelfsprekende zaken. Maar in veel lan-
den op de wereld is dat niet het geval.

1.2  PROBLEMEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Op dit moment leven we niet zó dat volgende generaties ook goed en gezond kunnen leven. Er ont-
staan problemen op het gebied van duurzaamheid. Hoe groot de problemen zullen worden kunnen 
we nog niet goed voorspellen. Maar deze problemen met de bijbehorende gevolgen kennen we al:

• KLIMAATOPWARMING 
 Klimaatopwarming leidt tot een stijging van de zeespiegel. Dit bedreigt veel woongebieden van de 

mens. Woongebieden in Nederland maar ook in de Verenigde Staten, Egypte, Indonesië en Japan 
lopen gevaar overstroomd te worden. Ook veel dieren zullen hun woongebied kwijt raken en mo-
gelijk zelfs uitsterven.

• ENERGIE
 Onze energie halen we nu vooral uit fossiele energiebronnen als aardolie, aardgas en steenkool. 

De voorraad steenkool is nog groot. Met de steenkoolreserves die we kennen zouden we, bij ge-
lijkblijvend steenkoolverbruik, nog 180 jaar kunnen doen. Maar de relatief makkelijk bereikbare 
voorraden aardolie en aardgas zijn over ongeveer 50 jaar op.

 Fossiele energiebronnen dragen bij aan het probleem van klimaatopwarming. 

• (PLASTIC)AFVAL
 Wij produceren enorme hoeveelheden (plas-

tic) afval. Als we zo doorgaan is er rond 2050 
sprake van ongeveer 12 miljard ton plastic 
op stortplaatsen en in het milieu. Dat plastic 
afval blijft daar tientallen tot honderden jaren 
liggen omdat het slecht afbreekbaar is. Veel 
daarvan komt in oceanen terecht en bedreigt 
daar het zeeleven. 

• LUCHT- EN WATERVERVUILING
 Met onze landbouw, industrie en verkeer ver-

oorzaken we lucht- en watervervuiling. Dit is 
slecht voor planten, dieren en mensen. 

• BIODIVERSITEIT
 Veel soorten planten en dieren op aarde sterven uit. Deze planten en dieren hebben we nodig 

als voedsel of omdat ze op andere manieren voor ons van nut zijn. Ze sterven uit omdat mensen 
hun leefgebieden aantasten of vervuilen. 

1.3  DUURZAAMHEIDSPRINCIPES

Omdat duurzaamheid een breed begrip is, is afbakening nodig. Het begrip duurzaamheidsprincipes 
is een afbakening. Er zijn vier duurzaamheidsprincipes. Dit zijn doelen waar we naar streven om 
duurzaam te kunnen leven. De vier duurzaamheidsprincipes zijn:
1.	 We	moeten	minder	afhankelijk	worden	van	delfstoffen	en	fossiele	brandstoffen	als	olie	en	benzine.	
2.	We	moeten	afkomen	van	slecht	afbreekbare	kunststoffen	als	plastics	en	van	giftige	stoffen	voor	

mens en natuur.

De P van People gaat niet alleen over geld. 
Het gaat ook over:
• Ziekte en gezondheidszorg
• Veilige levensomstandigheden
• Oorlog
• Mensenrechten
• Arbeidsomstandigheden voor werknemers
• Discriminatie

©
 D

ut
ch

Sc
en

er
y 

/ S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

16 17H O O F D S T U K 1   Duur zaamheid in je beroep   Duur zaamheid in je beroep  H O O F D S T U K 1



PLANET
De tweede P staat voor Pla-
net, de aarde. Het gaat over 
alles wat de aarde ons biedt, 
zoals	grondstoffen,	energie,	
voedsel, water en lucht. Het 
gaat ook over klimaat en 
over milieu. Erg belangrijke 
onderdelen van Planet zijn 
voedsel en water. Zonder 
voedsel en schoon water 
kunnen mensen en dieren 
niet leven. 

De mogelijkheden die de aarde, de natuur en het 
klimaat ons bieden is beperkt tot een maximum. 
Daarom is de P van Planet de ecologische rand-
voorwaarde: meer verbruiken dan het maximum 
is	niet	mogelijk.	Het	is	erg	belangrijk	om	dit	te	beseffen.
Als wij meer verbruiken dan er is of kan herstellen laten we niets over voor toekomstige generaties. 

PROFIT
De	derde	P	staat	voor	Profit.	Hiermee	wordt	winst,	opbrengst	of	resultaat	bedoeld.	Het	Nederland-
se	woord	hiervoor	is	profijt.	Het	beschrijft	de	economische	ontwikkeling	en	de	welvaart.	Bij	winst	
denken	veel	mensen	vooral	aan	geld,	maar	dat	hoeft	niet	zo	te	zijn.	De	opbrengst	kan	ook	niet-fi-
nancieel	zijn.	Een	betere	kwaliteit	of	meer	kennis	en	begrip	zijn	voorbeelden	van	niet-financiële	op-
brengsten.

Profit	is	erg	belangrijk	voor	de	ontwikkeling	van	de	samenleving.	Door	nieuwe	dingen	te	maken	en	
door	dingen	slimmer	te	doen	ontstaat	meer	welvaart.	Het	verlangen	naar	profijt	is	de	motor	van	
onze economie.

1.5  EVENWICHT TUSSEN DE DRIE P’S

We spreken van duurzaam als de drie P’s in balans zijn. Als één van de P’s te veel aandacht krijgt, 
leidt dat tot problemen bij de andere twee P’s. Als een bedrijf bijvoorbeeld erg lage salarissen be-
taalt dan stijgt de winst, maar dit gaat ten koste van de werknemers (People).

Om problemen te voorkomen moeten we dus streven naar de balans tussen People, Planet en Pro-
fit.	Dat	moet	in	Nederland,	maar	ook	wereldwijd.	

Dat is lastig te bereiken. In veel zuidelijke landen en in landen als India en China ligt de nadruk op 
economische	groei	en	voedsel	(Profit)	en	is	er	minder	aandacht	voor	natuur	(Planet)	en	de	mens	
(People). Denk bijvoorbeeld aan kinderarbeid en onveilige werkomstandigheden. In Europa en 
Noord Amerika ligt juist de nadruk op natuur en milieu (Planet). Het gaat ons (People) economisch 
immers	al	goed	(Profit).

Om wereldwijd een balans te bereiken wordt er regelmatig overlegd tussen bijna alle landen van de 
wereld. De Verenigde Naties (VN) organiseren dit overleg. Tijdens het overleg worden er afspraken 
gemaakt over wat elk land doet op het gebied van duurzaamheid. De landen controleren elkaar ook. 
De belangen van de landen verschillen sterk. Het is daarom vaak lastig om goede afspraken te maken. 

INTERNATIONAAL
In 2015 was er een VN-klimaattop in Parijs. Hierbij werden door 171 landen afspraken gemaakt, 
vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Het akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde te be-
perken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Bovendien is 
afgesproken	dat	er	snel	een	eind	moet	komen	aan	het	gebruik	van	fossiele	brandstoffen.	Fossiele	
brandstoffen	zijn	een	belangrijke	oorzaak	van	de	klimaatopwarming.	

Het akkoord vereist dat landen nationale klimaatplannen opstellen. Bij elk nieuw plan moeten de 
doelen steeds hoger gesteld worden. Bovendien werd in het akkoord opgenomen dat de rijke lan-
den	ontwikkelingslanden	financieel	helpen	om	hun	doelen	te	bereiken.	Nederland	was	een	van	de	
ondertekenaars van het Akkoord van Parijs.

De P van Planet gaat ook over:
·	 Gebruik	van	grondstoffen	en	 

energiebronnen
· Afval
· Klimaatopwarming

De	P	van	Profit	gaat	ook	over:
· Kwaliteit van producten
· Werkgelegenheid
· Innovatie en vernieuwing
· Samenwerking, partnerschap
· Reputatie en imago
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1.6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6  SAMENVATTING

Duurzaamheid is leven op een manier dat de volgende generaties ook goed en gezond kunnen leven. 

De vier duurzaamheidsprincipes zijn vier doelen waar we naar streven om duurzaam te kunnen leven.

Met	de	drie	P’s	van	People,	Planet	en	Profit	kan	je	duurzaamheid	beschrijven.

Op het gebied van duurzaamheid zijn er steeds meer problemen, over de hele wereld. Internationa-
le samenwerking is nodig. 

Als we willen kunnen we de problemen op het gebied van duurzaamheid oplossen. Daarvoor heb-
ben we nodig:
· ondernemend gedrag,
· innovatie, en
· ondernemerschap.

 Welke milieuproblemen ken jij?

 We zijn met steeds meer mensen op aarde.
a) Hoe groot was de wereldbevolking in 1960?
b) Hoe groot is de wereldbevolking nu?

 ‘Duurzaamheid is de oplossing voor de negatieve gevolgen van ons gedrag.’
 Zeg in eigen woorden wat hiermee bedoeld wordt.

 Bij duurzaamheid wordt vaak verwezen naar de ecologische voetafdruk. 
a) Zoek op wat dit betekent en beschrijf dit in je eigen woorden.
b) Hoe groot is de ecologische voetafdruk van een gemiddelde Nederlander?
c) Hoe groot zou deze mogen zijn?
d) Doe de voetafdruktest http://voetafdruktest.wnf.nl/.

 Een andere term die met duurzaamheid te maken heeft is earth overshoot day.
a) Wanneer viel earth overshoot day in 2018?
b) Bekijk de video https://nos.nl/op3/artikel/2244088-waarom-we-eigenlijk-twee-aardes- 

nodig-hebben.html. Wat hebben earth overshoot day en de ecologische voetafdruk  
met elkaar te maken?

c) Zoek op wat dit betekent en beschrijf dit in je eigen woorden.

  Vaak wordt gesproken over de 3 P’s. Wat zijn de drie P’s en geef van elke P aan wat er-
mee wordt bedoeld. 

VRAGEN EN OPDRACHTEN
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1.7

1.8

1.10

1.9

1.11

 Hieronder staan 10 begrippen. Bij welke P horen ze?
a)	 Fossiele	brandstoffen		 	 	 	
b) Ziekte     
c) Kinderarbeid    
d) Winst     
e) Oorlog    
f) Bos     
g) Water     
h) Innovatie    
i) Honger 

 Zoek op: wat voor organisatie is de Verenigde Naties? 
 

	 	In	de	VN	is	besloten	dat	rijke	landen	ontwikkelingslanden	financieel	moeten	helpen	om	
hun klimaatdoelen te bereiken. Waarom is dit zo besloten?

 Waar of niet waar?
  Hieronder staan een aantal uitspraken. Geef van elke uitspraak aan of deze waar is of 

niet volgens jou. Geef ook aan waarom je dat vindt.
a) Nederland doet voldoende aan duurzaamheid.
b) Duurzaam leven heeft alleen zin als iedereen het doet.
c) Bedrijven zullen nooit duurzamer worden als het niet verplicht wordt.
d) Met innovatie kunnen we problemen oplossen.

 Vergelijk je zelf!
  Jij woont in Nederland. In Pakistan woont een meisje van ongeveer 14 jaar. Zij heeft de 

spijkerbroek gemaakt die jij draagt. Vergelijk jouw situatie met haar situatie. Kijk naar de 
volgende onderwerpen:
· Oorlog    
· Lezen en schrijven  
· Ziek en naar de dokter  
· Verschil man en vrouw 
· Geloof    
· Inkomen   
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