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Met duurzame benadering  
de economische crisis door 
Eerder schreef ik in weekblad Facilitair en gebouw-

beheer een sectorverhaal over de overstap 

van student facilitair management naar 

startende fm-adviseur. Inmiddels een jaar 

verder, heb ik de gevolgen van de cri-

sis aan den lijve ondervonden en on-

derstreept gezien dat een duurzame 

benadering van ons vak op alle ter-

reinen winst oplevert. Bent u ook 

iemand die elke dag 

even een blik 

op de beurs-

ontwikkelingen 

werpt en meer dan 

ooit op de hoogte wil 

zijn van de laatste 

berichtgeving over 

de economie? Speci-

alisten spreken van 

de grootste crisis sinds 

'de grote depressie' van 

de jaren ’30, en ik vraag 

me af of we de ergste dip al 

achter de rug hebben. 

Wereldwijd vertonen de beurzen een stij-

gende lijn en eerste tekenen dat de reces-

sie technisch gezien voorbij is dienen zich 

aan. Een positief signaal. De vraagt is ech-

ter wat de effecten op de lange termijn zijn. 

De grote ontslaggolf blijft tot nu toe uit en 

ons werkloosheidpercentage is een stuk po-

sitiever dan die van Amerika en Duitsland. 

Werknemers ontslaan is in Nederland niet 

gemakkelijk en alleen te verantwoorden 

als de organisatie failliet dreigt te gaan. 

Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat er 

alsnog een ontslaggolf plaatsvindt in 2010. 

Het begrotingstekort van Nederland zal vol-

gens de laatste berichten in 2010 oplopen 

tot 6,1% van het nationaal inkomen. De Eu-

ropese afspraak is dat het begrotingstekort 

van een deelnemer van de EU niet hoger 

mag zijn dan 3% van het nationale inko-

men, bezuinigingen zijn dus onvermijde-

lijk. Het omvallen van heilige huisjes zoals 

de AOW leeftijd en hypotheekrenteaftrek 

zijn een logisch vervolg.

De dagelijkse praktijk
Niet iedereen heeft last van de crisis, maar 

als adviseur ondervind ik er hinder van. Op-

drachten zijn schaarser en meer dan ooit is 

een warm netwerk de belangrijkste factor 

voor continuïteit. Onze organisatie 

is vrij goed door het jaar aan het komen en 

ik zit met 

de meeste 

van mijn col-

lega’s gelukkig nog steeds 

op opdracht. Maar het werk 

komt niet naar ons toe. De 

uitdaging is innovatief te zijn 

en aan te sluiten op vragen die spelen in 

de markt, nu is niet het moment om ach-

terover te leunen. Het is mogelijk om de 

crisis positief te ervaren, want het dwingt 

je ertoe goed te kijken waar zwakke pun-

ten liggen om er vervolgens sterker van te 

worden. Op zich zijn we in Nederland de 

laatste jaren natuurlijk hartstikke verwend 

met welvaart, we staan nu weer met twee 

benen op de grond en zijn klaar voor de vol-
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gende uitdaging. De geschiedenis leert ons 

dat ten tijde van oorlog of recessie specifieke 

ontwikkelingen een enorme boost krijgen. 

Een voorbeeld is dat gedurende de Tweede 

Wereldoorlog binnen een paar jaar de stap 

werd gemaakt van het aloude propellervlieg-

tuig naar de moderne straaljager. De oorlog 

dwong partijen de ontwikkelingen op vlieg-

tuiggebied versneld door te voeren. Benvloed 

door de recessie in de jaren 30 ontwikkelde 

John Maynard Keynes financiële maatrege-

len om een economie in balans te krijgen. 

Zijn theorie onderstreept het belang van an-

ticyclische begrotingspolitiek: tijdens de re-

cessie niet bezuinigen, maar fors investeren 

om de motor van de economie weer aan de 

praat te krijgen. Zijn theorie wordt wereld-

wijd ook nu gehanteerd. In ons land is mo-

menteel een versnelde ontwikkeling zicht-

baar: duurzaamheid. Organisaties beseffen 

dat sturen op uitsluitend financiële indica-

tors de continuïteit onvoldoende waarborgt. 

Medewerkers, klanten en de maatschappij 

eisen steeds vaker duurzame producten of 

leveranciers die 'schoon' produceren en/of 

leveren. Ook nu nemen volgens onderzoek 

de investeringen in duurzame bedrijfsvoe-

ring nog steeds toe. Een veel gehoorde term 

daarbij is 'cradle to cradle' ofwel c2c, een vi-

sie waarbij we in onze eigen behoeften voor-

zien, rekening houdend met toekomstige 

generaties die ons afval als grondstof voor 

nieuwe producten moeten kunnen gebrui-

ken. In Wikipedia wordt bij c2c benadrukt 

dat in plaats van minder slecht, goed zijn de 

norm is.

Met thema’s als het nieuwe werken, verplicht 

duurzaam inkopen binnen de overheid en 

nieuwe inzichten over milieuproblemen, 

worden 'crisis reorganisaties' meteen aan-

gewend om een duurzamere bedrijfsvoe-

ring door te voeren. Een aspect dat daarbij 

ook meer aandacht krijgt is de investering in 

het welzijn van medewerkers en een goede 

balans tussen het werk en privéleven. Slim-

me organisaties positioneren zich momen-

teel dusdanig, dat continuïteit gewaarborgd 

blijft en ze in staat zijn voor het einde van de 

crisis met een duurzame benadering uit de 

startblokken te schieten. Het begrip duur-

zaamheid leidt daarbij echter met regelmaat 

tot misinterpretaties en zelfs irritatie. De 

vraag is nu: hoe sluit ik tijdens de crisis mijn 

bedrijfsvoering aan op de duurzame ontwik-

keling? Tijd om het thema eens nader onder 

de loep te nemen.

Misinterpretaties
Dat duurzaamheid een hot item is in de 

wereld en daarmee ook in Nederland is al-

gemeen bekend. De vonk is overgeslagen 

op het bedrijfsleven en sterker nog: het lijkt 

erop dat je als organisatie tegenwoordig 

naar buiten moet treden met duurzaamhei-

daspecten. Een 'groen imago' is ten slotte 

iets om trots op te zijn. Het probleem is 

dat alles onder deze noemer wordt gegooid 

en in mijn ogen past duurzaam inmid-

dels in het rijtje containerbegrippen als 

cultuur, kwaliteit, management, etc. Geen 

mens weet meer wat er precies mee wordt 

bedoeld. Voert een organisatie een nieuw 

flexibel huisvestingconcept in, wordt de 

duurzaamheidfactor benadrukt. Terwijl het 

eigenlijk gewoon een efficiëntieslag is in 

kostenreductie en verhoging van de bezet-

tingsgraad. Een ander voorbeeld: het wagen-

park van Nederland. Ik sta verbaasd dat de 

toekomst van autorijdend Nederland blijk-

baar bij de elektrische auto ligt. Staatssecre-

taris De Jager stimuleert dit door verlaging 

van wegenbelasting voor de privégebruiker. 

De zakelijke rijder wordt de eerste twee jaar 

volledig vrijgesteld van bijtelling, daarna zal 

een percentage van 7% worden gehanteerd. 

Het klinkt duurzaam zo’n elektrische auto 

zonder CO2 uitstoot, maar kan iemand mij 

vertellen waar al die elektriciteit vandaan 

moet komen? Kernenergie is in Nederland 

taboe en ik geloof niet dat het percentage 

opgewekte groene stroom van bijvoorbeeld 

het windmolenpark voldoende is voor de 

voeding van al die auto’s. Hoeveel CO2 gaan 

de energiecentrales straks uitstoten om aan 

de vraag naar elektriciteit te voldoen? Is hier 

eigenlijk wel sprake van een duurzame op-

lossing? Sinds de film van Al Gore en het 

Kyoto verdrag wordt de mate van duurzaam-

heid wereldwijd gelinkt aan de hoeveelheid 

uitstoot van CO2. Zolang deze uitstoot in 

percentage laag is, spreken we van een 

duurzame oplossing. Dit standpunt wordt 

maatschappelijk gedragen en dat is ook wel 

Zijn we wel zo duurzaam bezig als we denken?

Vijf stappen naar een duurzame organisatie:
1. Start met zowel een organisatorische als technische benadering van duurzaamheid;
2. Versmeld de uitkomsten van beide onderzoeken in nieuw beleid;
3. Benoem verantwoordelijkheden omtrent het thema duurzaamheid binnen de organisatie;
4. Stel drie tot maximaal vijf kritische prestatie indicatoren (kpi’s) op;
5. Implementeer en monitor het proces, trends en ontwikkelingen: stel bij waar nodig.
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logisch: het geeft de mogelijkheid om de 

mate van duurzaamheid te meten en uit-

komsten met elkaar te vergelijken. Daarbij 

is het mogelijk een norm te stellen die het 

mogelijk maakt elkaar aan te spreken op 

gedrag. Deze benadering is echter puur 

technisch van aard en daarmee het grote 

probleem van duurzaamheid. Immers: een 

technisch product of installatie kan wellicht 

zeer 'schoon' presteren maar het produc-

tie- of afvalverwerkingsproces kan weleens 

zeer milieuvervuilend zijn. Zijn we wel zo 

duurzaam bezig als we denken?

Window-dressing
Met deze voorbeelden probeer ik te zeg-

gen dat het risico op window-dressing met 

duurzaamheid vrij groot is. Organisaties 

schreeuwen om het hardst dat ze volledig 

duurzaam inkopen, uitsluitend rijden met 

A-label auto’s en het energieverbruik heb-

ben gereduceerd. De overheid kon hierbij 

niet achterblijven en verplicht overheidsin-

stanties vanaf 1 januari 2010 volledig duur-

zaam in te kopen, gemeentes voor 75% en 

rijksoverheid 100%. Ik verwacht dat dit op 

heel wat weerstand stuit, omdat de maat-

regel hiërarchisch wordt opgelegd zonder 

hem te laten aansluiten bij concreet beleid 

en werkwijzen. Bovendien is het slechts 

een stukje van de grote puzzel die duur-

zaamheid heet. Het lijkt erop dat de hele 

markt begrijpt dat duurzaamheid de weg 

naar de toekomst is, maar niet iedereen 

voldoende in staat is het thema concreet te 

borgen binnen de organisatie. 

Zoek je op internet op de term 'duurzaam-

heid', word je overspoeld met scans, meet-

instrumenten, idyllische visies en mission 

statements. Alle richten zich op het tech-

nische aspect van duurzaamheid, zonder 

te vertalen naar concreet beleid omtrent 

duurzaamheid. Hier gaat het mis. Een uit-

sluitend technische benadering werkt na-

melijk onvoldoende en het oppakken van 

slechts een enkel duurzaam aspect leidt 

niet tot een duurzame organisatie. Daar-

voor is beleid nodig op technische en or-

ganisatorische aspecten, om die vervolgens 

te borgen in de bedrijfsvoering. De vraag is 

dan natuurlijk hoe je dat doet, hoe je duur-

zaamheid in je organisatie borgt en erop 

stuurt.

Integrale benadering
De weg naar een duurzame organisatie be-

gint met een integrale benadering. Belang-

rijke vragen om te stellen zijn: Wat is onze 

visie op duurzaamheid? Op welke thema’s 

willen we sturen? Wie is verantwoordelijk 

voor duurzaamheid binnen de organisatie? 

Hoe implementeren we? Bij een integrale 

benadering is sprake van een 'harde' en 

'zachte' kant. De 'harde' kant heeft betrek-

king op het technische aspect. Hier worden 

normen gesteld, bijvoorbeeld met betrek-

king tot energieverbruik en CO2 uitstoot.

Een scan bijvoorbeeld helpt om inzicht te 

krijgen in de huidige situatie, waarna de 

balans kan worden opgemaakt met moge-

lijke verbeterpunten. Dit is gemakkelijk te 

meten: je voldoet aan de opgestelde norm 

of niet. De 'zachte' kant heeft betrekking op 

het organisatorische aspect van duurzaam-

heid: aansluiting op de organisatiecultuur, 

gezamenlijk doel, gekozen thema’s en 

trends en ontwikkelingen.

Het organisatorische aspect is complexer 

van aard, er is geen sprake van een norm 

die behaald wordt of niet en is daardoor 

moeilijker meetbaar. Het organisatorische 

en technische aspect komen samen en vor-

men de input voor nieuw duurzaamheid 

beleid, dat aansluit bij de organisatiecul-

tuur, visie en het gezamenlijk doel van de 

organisatie. Dit beleid kan vervolgens wor-

den geborgd, bijvoorbeeld door een KAM 

functionaris. Het is raadzaam om voor het 

beleid kritische prestatie indicatoren (kpi’s) 

op te stellen, deze helpen bij het monito-

ren van de voortgang waardoor evaluatie 

en bijstelling mogelijk is. Het is zaak juist 

tijdens de crisis duurzame ontwikkeling op 

te pakken en als organisatie positie voor de 

toekomst te kiezen. Concreet en integraal 

sturen op duurzaamheid is daarbij moge-

lijk. Mis de boot niet! 
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