
Over de kracht van duurzame organisatieverandering gesproken…
Duurzame organisaties zijn de toekomst. Maar waar begint u vandaag 
mee? En hoe pakt u verduurzaming aan?

In De kracht van duurzaam veranderen toont ondernemer Anne-Marie 
Rakhorst aan dat een geslaagde duurzame organisatieverandering 
vraagt om samenwerking tussen alle partijen: medewerkers, klanten, 
leveranciers en aandeelhouders.

Via visie, tips, oplossingen en sprekende voorbeelden laat ze zien hoe u 
uw volledige organisatie verduurzaamt, van uw producten en diensten 
tot aan uw ondersteunende processen.

De auteur laat zien hoe u alle betrokkenen duurzaam laat denken en 
doen. En hoe u via uw duurzame mentaliteit al uw partners met elkaar 
verbindt.

Voor De kracht van duurzaam veranderen gaven diverse nationale en 
internationale bedrijven en overheden een kijkje in de keuken. Van Bavaria 
en Desso tot DSM, Marks & Spencer en Unilever. Zij laten zien dat duur-
zame organisatieverandering resulteert in uitstekende bedrijfsresultaten 
en waardevolle bijdragen aan de samenleving.

Dat wilt u toch ook?
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Voorwoord
Feike Sijbesma

CEO Koninklijke DSM 
(Life Sciences & Materials 
Sciences)

Nooit eerder zag ik zoveel ondernemerskansen. Duurzaamheid is vandaag de dag 
voor ondernemingen niet alleen een waarde of verantwoordelijkheid, maar in 
toenemende mate een business driver. 

Succesvolle ondernemingen combineren geld verdienen met de zorg voor onze planeet 
en de mensen die erop leven. Triple P (People – Planet – Profit) noemen we dat: een bottom 
line die drie gelijkwaardige aspecten kent. Ondernemingen die opereren als rentmeester 
en zorgen voor zowel de mensen van vandaag als de generaties van morgen, die hun stem 
nog niet kunnen laten horen. Bedrijven die aan hun zakelijke en ecologische omgeving 
waarde toevoegen, in plaats van er waarde aan te onttrekken. Organisaties die begrijpen 
dat we slechts het tijdelijke vruchtgebruik hebben van onze plek in het kwetsbare ecosysteem, 
en die weten dat we worden afgerekend op de waarde die we toevoegen aan de levens van 
al die mensen die direct of indirect met onze diensten of producten te maken hebben of 
krijgen. Want het gaat erom dat we de natuurlijke bronnen van onze aarde gebruiken in 
plaats van ze te consumeren. 

Partijen die dit alles beter – en eerder – begrijpen, wacht een (letterlijk) duurzame toe-
komst. Zij kunnen uiteindelijk rekenen op steun van alle belanghebbenden. Ze zullen op 
een grotere klantenloyaliteit kunnen vertrouwen en zullen nieuwe afzetgebieden creëren. 
Ze zullen een aantrekkelijker werkgever worden en ook na dit fossiele tijdperk nog over de 
energie en middelen beschikken om in business te blijven én winst te maken. De onderne-
mingen die de boot missen, zijn de dinosaurussen van morgen. Iets wat de financiële sector 
en onze samenleving ook zullen inzien. In de afgelopen eeuw is de impact van (grote) be-
drijven, en daarmee dus ook hun verantwoordelijkheid, enorm toegenomen.

Duurzaam ondernemen vraagt ook om een duurzame organisatieverandering. Uit mijn 
ervaring bij DSM weet ik dat dit niet iets is dat je kunt opleggen aan mensen. Het moet 
een door iedereen gedeelde overtuiging zijn of worden. Waardoor het diep verankerd 
raakt in het genenpakket van de organisatie. En de aanpak van de verandering zal een 
hoge mate van consistentie moeten vertonen. En, hoe realiseer je nu een zo diep ingrij-
pende verandering? Hoe slaag je erin om te komen tot een integrale aanpak van dat 
containerbegrip duurzaamheid en hoe zorg je ervoor dat mensen gezamenlijk optrek-
ken in een bedrijf? Welke best practices zijn er zoal en wat kunnen we daarvan leren? 

In haar nieuwe boek gaat Anne-Marie Rakhorst op zoek naar de antwoorden. Ze slaat daar-
bij een weg in waarop tot dusver slechts weinigen zich waagden. Het voor u liggende resul-
taat is een verrassende, lezenswaardige, informatieve en inspirerende gereedschapskist vol 
oplossingen en inspirerende voorbeelden. Een must voor iedereen die zijn of haar duurzame 
ambities wil concretiseren en de volgende stap wil maken.

Waarde
toevoegen

‘ Duurzame 
verandering 
moet diep 
verankerd 
raken in het 
genenpakket 
van de
 organisatie’
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12 Inleiding

teeds meer organisaties zien het nut en de noodzaak van duurzaamheid en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. In mijn ideale wereld kent iedereen de consequenties 
van fossiele brandstoffen voor het milieu en kiezen we daarom steeds vaker voor alterna-
tieve energiebronnen. Deze bronnen zijn eindeloos en door deze energie in te zetten 
gaan de energieprijzen uiteindelijk weer dalen. Gaan we minder druk leggen op grond-
stoffen. En als er ook een stimulerende wet- en regelgeving komt vanuit de overheid, dan 
zitten we helemaal op het juiste, duurzame spoor. Dan komen we tegemoet aan de steeds 
luider uitgesproken wens van onze klant: eerlijke producten. Het beeld van deze ideale 
wereld is op mijn eigen werkelijkheid gebaseerd. De duurzame inrichting van mijn ei-
gen bedrijven was voor mij de enige juiste keuze. En het is zeker ook geen toeval dat juist 
de ondernemingen die zich duurzaam organiseren (inter)nationaal uitblinken.   

Nee, de tijd dat mensen nog overtuigd moesten worden dat duurzaam ondernemen 
een absolute voorwaarde is voor het voortbestaan van onszelf en van onze organisaties 
ligt gelukkig achter ons. 

De vraag die nu steeds meer speelt is: we snappen het nut van duurzaamheid, we vin-
den het ook belangrijk, maar wat nu? Hoe kunnen we duurzaamheid een plaats in onze 
organisatie geven? Wat moet onze visie zijn? Welke modellen en handvatten zijn er om 
dit vorm te geven? Hoe wordt duurzaamheid in de genen en primaire processen van 
onze organisatie opgeslagen?  

Hartverwarmend duurzaam
Als directeur-grootaandeelhouder stel ik mezelf natuurlijk ook deze vragen. Voortdu-
rend. Omdat we ons bij Search nu eenmaal bezighouden met duurzaamheidsvraagstuk-
ken. Op zoek naar antwoorden deed ik eerst wat iedereen doet in zo’n situatie: ik ging 
op zoek naar wat er al is. 

Ik googelde het begrip Duurzame Organisatieverandering. In exact 0,13 zoekseconde 
had ik een lijst met 427.000 zoekresultaten. Na veel speur- en leeswerk bleek dat in de 
meeste van deze oplossingen het begrip duurzaamheid een veel smallere betekenis heeft 
dan waar u en ik naar op zoek zijn. 

Een duurzaam organisatiemodel wordt in de tientallen boeken en onderzoeken die 
over het onderwerp zijn geschreven, vooral gezien als een middel om de processen effi-
ciënter, kosteneffectiever en ja, milieubewuster en energiezuiniger in te richten. Met als 
ultiem doel: het vergroten van de winstgevendheid. 

13Inleiding

Nu is dat ook belangrijk, en dat zal het blijven. Maar het is slechts een deel van het 
verhaal. Winstgevendheid is gebaat bij continuïteit. En duurzaamheid is een ander 
woord voor continuïteit. Het gaat niet alleen om het op orde krijgen van de energiehuis-
houding en het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met grondstoffen en middelen. Het gaat 
ook om het veroveren van een plaats in het hart van de mensen. Om deel uit te gaan 
maken van hun leven. Dan komt die betere en duurzame wereld er vanzelf wel. De orga-
nisatie weet zich op haar beurt verzekerd van voldoende en trouwe afnemers en van de 
middelen om te kunnen blijven voortbestaan. Dat zijn de gedeelde waarden waar we 
naar op zoek zijn: winstgevendheid voor bedrijf, mensen én milieu.   

Commercieel Verantwoord Ondernemen 
Laat ik u twee voorbeelden geven om te illustreren wat ik bedoel. 

Een voor dit boek door mij geïnterviewde vastgoedbelegger onderscheidt zich doordat 
hij zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving van een winkelcentrum of kantoor-
project. Daarom werkt het bedrijf ter plaatse mee aan projecten om de werkloosheid en 
kleine criminaliteit aan te pakken. Dit is goed voor het rendement op de lange termijn. 
Want dankzij deze activiteiten krijgt de lokale economie een impuls en dat komt weer 
ten goede aan zijn huurders. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kwaliteit van de in-
vestering blijft op peil en de kans op leegstand wordt verminderd. Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen wordt zo ook Commercieel Verantwoord Ondernemen. 

Dan is er de bierbrouwer die moet opboksen tegen veel grotere concurrenten. Hij helpt 
boeren met het opzetten van een biologische gerstteelt. Hij neemt vrijwillig een deel van 
de taken van het lokale waterschap over om verdroging van de omgeving tegen te gaan 
en er altijd zeker van te kunnen zijn dat hij over voldoende schoon water kan beschik-
ken. Voor horecaondernemers is een energiebesparingsplan ontwikkeld waardoor de 
energiekosten per pand gemiddeld 17.000 euro lager (!) uitkomen. De bierdrinker is in-
tussen best bereid een dubbeltje meer te betalen voor zijn premium biobiertje. De café- 
en restauranthouders zijn trouwer dan ooit. En als de brouwer aan zijn mensen vraagt 
om minder te werken in de winter en meer in de zomer (als de dorst het grootst is), is dat 
in een paar weken geregeld. Dankzij de vroege keuze voor duurzaam ondernemen heeft 
het familiebedrijf een groot concurrentievoordeel geboekt. 

Zo gaan sociaal en financieel rendement hand in hand. En betalen de investeringen in 
duurzame relaties en in een duurzaam (her)gebruik van energiebronnen en grondstof-
fen zich dubbel en dwars uit. 

Meer dingen goed doen levert meer op 
Wat me opvalt bij de bestaande verandermodellen, is dat ze bijna allemaal uitgaan van 
wat ik het ‘minder-dingen-slecht-doen-syndroom’ noem. Zelf geloof ik daar niet in.  

Mijn visie op 
duurzaamheid 
en MVO

Duurzaamheid geeft, als het 

goed is, invulling aan de toe-

komst. Met de randvoorwaarden 

zoals we die kennen: armoede, 

schaarste, groei van de wereld-

bevolking etc. Voor mij is deze 

term dus heel breed en kan de 

invulling veranderen. Iedereen 

kan dit doen: burgers, overheid, 

bedrijfsleven én maatschappe-

lijke organisaties.

 

MVO staat voor mij meer voor 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap. Het is een 

proces waarin bedrijven en 

organisaties hun maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid steeds 

bewuster vormgeven in een 

integraal beleid. 

 

Ik zie duurzaamheid als het 

‘wat’ en MVO als het ‘hoe’. 

Maar het moet altijd gaan over 

de goede dingen doen binnen 

de uitdagingen waar wij in deze 

tijd voor staan. Of je dat duur-

zaamheid of MVO noemt, mag 

de discussie niet zijn. Dat draagt 

niet bij aan het verduurzamen.
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bevolking etc. Voor mij is deze 

term dus heel breed en kan de 
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kan dit doen: burgers, overheid, 

bedrijfsleven én maatschappe-

lijke organisaties.
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organisaties hun maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid steeds 
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integraal beleid. 
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de uitdagingen waar wij in deze 

tijd voor staan. Of je dat duur-
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niet bij aan het verduurzamen.
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Steeds weer moest ik denken aan wat mijn liefste Eugène me geleerd heeft. Bij leven 
(tot mijn grote verdriet is mijn lief en zakenpartner in 2011 overleden) was hij een onder-
nemer die op voorhand niet openstond voor duurzaamheid. Waarom jezelf beperkingen 
opleggen? Maar gaandeweg zag hij in dat duurzaamheid staat voor blijvende schoonheid 
en investeren in een blijvende winstgevendheid. Vanaf dat moment stelde hij ons nog 
maar drie vragen: is het mooi, is het winstgevend, en is het duurzaam? Zo ja, doen! Mijn 
partner voegde de daad bij het woord en liet in recordtijd twee prachtige energie-

neutrale kantoren voor Search neerzetten. Zijn 
motto? Meer dingen goed doen levert meer op. 

Dat is dus ook mijn levensvisie. Duurzaamheid 
gaat over het leven zelf. Over hergebruik en evo-
lutie. Over het zeker stellen dat er ook straks nog 
een planeet is en een leefbaar klimaat. Over het 
feit dat we met z’n allen medeverantwoordelijk 
zijn voor het welzijn van anderen. Over hoe goed 
het voelt om goed te doen en hoe een gedeelde 
verantwoordelijkheid en ambitie mensen bin-
nen en buiten de organisatie bindt. 

Om deze en nog veel meer redenen, heb ik be-
sloten dit boek te schrijven. Ik wilde handzame 
oplossingen vinden en leerzame best practices 
voor organisaties. Om hen te helpen om hun vi-
sie op duurzaamheid van het papier te tillen. 
Met oplossingen waar mensen in de praktijk iets 
aan hebben en die hen helpen om hun doelen te 
bereiken. Zodat ook hun medewerkers, klanten, 
leveranciers en aandeelhouders er enthousiast 
voor worden en actief gaan meewerken. Om 
méér dingen goed te doen. In de zekerheid dat 
een echt doorleefde en door iedereen gedeelde 
vorm van duurzaam ondernemen de enige ga-

rantie is voor het voortbestaan van organisaties. En dus voor hun blijvende winstgevend-
heid – zowel materieel als immaterieel.

Kiezen voor samenhang
Op mijn speurtocht naar waardevolle meningen en best practices heb ik samen met mijn 
team een groot aantal interviews gedaan met CEO’s en MVO-managers van bedrijven en 
instellingen. We spraken met duurzaamheidsiconen binnen de overheid, met kritische 

• Maak duurzaamheid verlei-

delijk. We moeten af van de 

opvatting dat het verduurzamen 

van organisaties gaat over 

minder dingen slecht doen. We 

moeten juist méér dingen goed 

doen. Het vergroten van de 

koek voor iedereen. Dat moet 

dan ook centraal staan in de 

communicatie met medewer-

kers, zakenpartners, omwonen-

den, lokale en rijksoverheidsdie-

naars en politici. Succesvolle 

ideeën hebben sexappeal nodig 

om zich voort te planten. 

Benadruk dus de winstkanten 

van duurzaamheid. 

• Heb een visie. Sta met hart 

en ziel voor je kijk op de wereld, 

straal dit uit en maak het tot het 

interne DNA van de organisatie. 

Spreek de taal die iedereen 

begrijpt.

• Visie zonder executie is een 

illusie. De visie moet omgezet 

worden in voor iedereen duide-

lijke en meetbare doelen en 

targets. Kijk naar de harde kant 

(de systemen) en betrek daar 

zeker ook de zachte kant (de 

gedragingen) bij. Kies passende 

prestatie-indicatoren. Vergeet de 

externe factoren niet. Welke 

gevolgen heeft ons handelen 

voor onze omgeving? 

• Onderzoek de impact. Daar 

waar de impact van het verduur-

zamen het grootst is, valt ook 

de meeste winst te behalen. 

Vaak wordt er alleen naar de 

productkant gekeken, maar ook 

dienstenleveranciers kunnen 

verduurzaming bewerkstelligen 

in de keten.

• Deel. Het verduurzamen van 

een organisatie gaat in de kern 

over beter samenwerken op een 

andere manier. Iedereen moet in 

beweging komen en eenzelfde 

overtuiging hebben. Sociale 

innovatie is net zo belangrijk als 

ecologische innovatie. Regelge-

ving heeft vaak niet het gewens-

te resultaat. Het gaat veel meer 

over het delen van een goed 

verhaal om de samenwerking te 

versterken. 

• De passie van de leider is 

besmettelijk. Bij veranderen 

gaat het om het succesvol 

managen van onzekerheid. 

Het voorbeeld van de leider is 

daarbij van doorslaggevend 

belang. Geef richting, beloon 

goed gedrag en reken de 

organisatie af op resultaten.

• Verduurzaam uw medewer-

kers. Het meekrijgen van je 

medewerkers is iets anders dan 

weerstanden overwinnen. Laat 

zien dat er een beter alternatief 

is. Leid ze op. Wat aan de 

binnenkant niet is, kan zich aan 

de buitenkant niet manifesteren.  

• Vergeet de leveranciers niet. 

Stap af van de notie dat leve-

ranciers partijen zijn waar uw 

organisatie zo goedkoop 

mogelijk diensten of producten 

van inkoopt. Ze zijn partners in 

dezelfde keten en hebben 

dezelfde duurzaamheidsdoelen. 

Overtuig hen en trek samen op. 

• Win de aandeelhouders. 

Informeer ze over de winstkan-

sen op de lange termijn en deel 

zoveel mogelijk kennis met ze. 

Maak duurzaamheid een vast 

onderdeel van de rapportage-

cyclus. 

• Denk holistisch, niet ver-

snipperd. De grootste fout die 

gemaakt wordt, is dat de ene 

kant van de organisatie niet weet 

wat de andere kant aan duur-

zaamheid doet. Zorg voor 

samenhang. Koppel de primaire 

processen en de bedrijfsvoering 

binnen het duurzaamheidsbeleid. 

• Durf klein te beginnen. Veel 

duurzaamheidsprojecten 

sneuvelen omdat men vooraf

de lat te hoog legt. Het is een 

wetmatigheid bij veranderpro-

cessen dat teleurstelling in het 

begin leidt tot verlies aan 

motivatie en uiteindelijk tot 

stilstand. Bovendien zijn veel 

organisaties bang om te ver 

voor de troepen uit te lopen. 

Vier elk succesje. Hoe klein ook.  

• Circulair ondernemen is de 

beste businesscase. Nu al is 

de schaarste aan grondstoffen 

en materialen een van de 

grootste bedreigingen voor de 

meeste ondernemingen. Door 

de toenemende krapte wordt 

levering steeds onzekerder en 

schieten de prijzen omhoog. Het 

bedrijf dat erin slaagt om zijn 

afhankelijkheid snel te vermin-

deren wint de concurrentiestrijd. 

Daarom is circulair ondernemen 

– waarbij men het tijdelijk 

vruchtgebruik heeft van grond-

stoffen en al in de ontwerpfase 

heeft nagedacht hoe deze 

straks kunnen worden herge-

bruikt – hét winstgevende 

businessmodel van de toe-

komst. 

• Afval is het begin van iets 

moois. We gooien te veel weg 

wat we niet meer nodig denken 

te hebben. Dat moet anders. 

Afval bestaat niet meer, maar

is het begin van een nieuwe 

cyclus. Veel afval betekent veel 

potentiële rijkdom.    

Anne-Maries tips voor U: 
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Visionair
Mike Barry

Plan A fi nanciert zichzelf. Toen het werd gelanceerd 
was de verwachting dat een investering van 250 
miljoen euro verspreid over vijf jaar nodig zou zijn 

om het duurzame veranderplan van Marks & Spencer van 
de grond te tillen. In de praktijk is het al dubbel en dwars 
terugverdiend. En Mike Barry, hoofd Sustainable Business 
van de Britse warenhuisketen, rekent ons voor dat per 
jaar enkele tientallen miljoenen ponden netto voordeel 
overblijven. ‘In 2011-2012 waren de terugverdieneffecten 
goed voor een netto voordeel van 130 miljoen euro.’ 

‘Plan A is een businessplan en moet dus geld voor ons ver-
dienen’, legt Barry uit in het Londense kantoor van waar-
uit alle activiteiten worden gecoördineerd. ‘Het verduur-
zamen van een organisatie of van een waardeketen is een 
aanjager van verandering en innovatie. Omdat we voor 
een allesomvattende aanpak kiezen, vanaf de bron tot in 
de schappen van onze winkels, komen we verbetermoge-
lijkheden tegen die anders onopgemerkt zouden blijven. 

‘Ons energieverbruik is sneller gedaald, onze footprint 
is gereduceerd, ons transportsysteem is anders georgani-

oP reiS 
met markS 
& SPencer

Samenwerken, overtuigen en meer

Mike Barry is hoofd Sustaina-

ble Business van warenhuis-

keten Marks & Spencer. In 

2011 riep the Guardian hem 

uit tot Sustainable Business 

Innovator of the Year. Zit in 

de board van het World 

Environment Centre en 

BiTC’s Environment Leader-

ship Team. Werkte voor zijn 

tijd bij M&S als milieumanager 

in de technische sector en als 

milieuadviseur.  
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seerd, onze afvalstromen 
zijn verminderd en er zijn 
nieuwe inkomstenstromen 
vastgesteld. 

‘Maar het werkelijke ren-
dement van Plan A is veel 
breder. Het motiveert en 
inspireert medewerkers en 
voedt hun trots voor deze 
onderneming. Het inspi-
reert ons om op nieuwe 
manieren te werk te gaan, 
manieren die beter zijn 
voor de planeet, maar ook 
voor onze klanten en voor 
ons bedrijf. Plan A maakt 
dat potentiële klanten zien 
dat we hun wens voor een 
betere wereld delen, maar 
op zo’n manier dat het hen 
niks extra’s kost. Leveranciers willen samen met ons ver-
duurzamen en goede dingen doen. Plan A geeft M&S een 
ander gezicht.’

mount everest  
Volgens velen is Plan A zelfs de redding geweest van M&S. 
Voordat Sir Stuart Rose als bestuursvoorzitter in januari 
2007 het startschot gaf voor een ‘reis waarvan niemand 
weet waar die zal eindigen’, was duurzaamheid voor de 
toen nog wat stoffi ge winkelketen een verplicht nummer. 
Iets dat werd opgelegd door de kritische buitenwereld. Sir 
Stuart Rose is een visionair die al vroeg inzag dat zich een 
fundamentele verandering voltrekt. Ondernemingen die 
met hun rug naar de wereld toe staan, worden door hun 
klanten niet meer geloofwaardig gevonden. Alles wat ze 
verkopen of uitdragen verliest daardoor aan waarde. Dat 
werd voor het eerst zichtbaar in de voedingsketen en ver-
spreidt zich nu razendsnel naar andere sectoren. ‘Als een 

breed georiënteerde re-
tailonderneming hebben 
we een unieke uitgangspo-
sitie om blijvende verande-
ringen tot stand te bren-
gen’, hield Stuart Rose ons 
steeds voor.

‘Onze waardeketen be-
reikt miljoenen mensen 
over de hele wereld. Elke 
week bezoeken 21 miljoen 
consumenten een M&S-
winkel. We hebben 78.000 
medewerkers, we doen za-
ken met 3.000 fabrieken en 
20.000 boeren over de hele 
wereld. Bij de productie en 
distributie van onze pro-
ducten en diensten zijn 1,7 
miljoen mensen betrok-

ken. Als we al die individuen (en via hen hun gezinnen, 
vrienden en zakelijke netwerken) laten zien hoe hun le-
ven en omgeving ten goede verandert als we samen duur-
zaam ondernemen, komt er een veranderpotentieel los 
dat zijn weerga niet kent. Dat is waar het bij Plan A om 
draait. We moeten de Mount Everest van duurzaamheid 
worden, noemde Stuart Rose het. En zijn opvolger, jullie 
landgenoot Marc Bolland, is het met hem eens. Sterker 
nog, Marc is verdergegaan op de erfenis van Sir Stuart en 
heeft M&S uitgedaagd Plan A toegankelijker te maken 
voor onze klanten en dieper te verankeren in onze be-
drijfsvoering. Marc geeft bijvoorbeeld elke directeur van 
M&S de jaarlijkse doelstelling om Plan A uit te zetten op 
diens specifi eke bedrijfsterrein.’

Waar staan jullie nu? ‘Ik schat dat we nog maar een 
tiende deel van de reis achter de rug hebben. Dit is een 
organisch proces. Elke stap die je zet, creëert vervolgstap-

pen. Daarom is het belangrijk 
dat je de lat voor jezelf niet te 
hoog legt en een duidelijke fo-
cus houdt. We begonnen met 
een tiental projecten in 2000, 
in 2007, toen we Plan A lan-
ceerden, waren het er hon-
derd en nu omvat Plan A 180 
initiatieven.’

belangrijke lessen 
Wat zijn andere belangrijke 
lessen die jullie geleerd heb-
ben? ‘Er bestaat geen stan-
daardoplossing. Voor elk on-
derdeel van onze waardeketen 
kiezen we een aparte aanpak 
die past bij de cultuur en leef-
omgeving en bijdraagt aan een 
structurele oplossing. Een 
voorbeeld? Een deel van de kledingproductie vindt plaats 
in Bangladesh, een land waar, voor wie niet op zijn hoede 
is, aanzienlijke risico’s op slechte arbeidsomstandigheden 
in fabrieken op de loer liggen. Vanachter het bureau in Lon-
den lijkt de oplossing simpel: we sluiten bedrijven met 
slechte arbeidsomstandigheden uit. Maar deze oplossing is 
op de langere termijn schadelijker dan het probleem. De 
fabriek vindt dan gewoon een andere klant die zich wat 
minder druk maakt en de slechte omstandigheden voor de 
arbeiders blijven gewoon bestaan. Wij hebben het anders 
aangepakt.

We sturen productiviteitsspecialisten naar de betrok-
ken ondernemingen. We investeren in trainingen van me-
dewerkers en leidinggevenden. We gaan samen met de 
ondernemer op zoek naar verbeteringen in de productivi-
teit van de fabriek. Hierdoor verbetert de prestatie van de 
onderneming en zullen de medewerkers uiteindelijk ho-
gere lonen ontvangen. En voor een kwaliteitsverbetering 

heeft men beter gekwa-
lifi ceerde arbeid nodig, 
wat zorgt voor een sti-
mulans om te investeren 
in opleidingen. Het re-
sultaat is dat de fabrieks-
eigenaar ziet dat betere 
arbeidsomstandigheden 
niet zozeer een kosten-
post als wel een voordeel 
zijn.’

Overleeft Plan A een 
aan houdende reces-
sie? ‘Zeker. We gaan 
zelfs accelereren. Juist 
in recessietijden is het 
belangrijk dat je in het 
hart van je klanten zit. 
Klanten blijven van ons 

verwachten dat we trouw zijn aan onze waarden, ook in 
moeilijke tijden. Ook is het voor ons van belang om te zor-
gen dat we effi ciënter te werk gaan. Daar komt bij dat Plan 
A voor ons ook een strategisch instrument is aan de input-
zijde. Door de klimaatverandering en door de concurren-
tiestrijd om hulpbronnen worden grondstoffen steeds 
schaarser en duurder. Er begint zich al een verdringings-
markt af te tekenen. Doordat we investeren in een duur-
zame waardeketen, zijn we voorbereid op een zeer uitda-
gende toekomst.’ 

mee op reis
Hoe overtuig je de medewerkers? ‘We overtuigen nie-
mand. We vragen ze om mee te gaan op onze reis en delen 
zoveel mogelijk ervaringen. Niet alleen met onze mede-
werkers, maar ook met klanten, leveranciers, aandeelhou-
ders, iedereen die geïnteresseerd is. Plan A is openbaar 
bezit.’

klanten Blijven 
van onS 

verWaChten 
dat We troUW 
zijn aan onze 
Waarden, ook 

in Moeilijke 
tijden
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Maar hoe krijg je ze dan mee in de 
door jullie gewenste richting? 
‘Per winkel stellen we een duur-
zaamheidskampioen aan. Wij heb-
ben de doelstellingen op directeurs-
niveau gekoppeld aan hun jaarlijkse 
bonus om de uitvoering van het plan 
te stimuleren. We kunnen elk van 
onze winkels beoordelen op hun mi-
lieuprestaties. Op het moment vol-
doet 31 procent van de producten 
uit ons assortiment aan onze duur-
zaamheids- en MVO-eisen. Ons be-
drijfsplan wordt gerechtvaardigd door een jaarlijks voor-
deel van 130 miljoen euro.’

Hoe reageren jullie klanten op dit alles? ‘Hangt er-
van af welke klanten je bedoelt. Er is een groep – ik schat 
zo’n 20 procent van het totaal – die het zich niet kan (of 
wil) veroorloven om zich hier druk over te maken. Ze 
kunnen net het hoofd boven water houden en sluiten 
zich af voor alles wat niet in hun directe invloeds- en 
levenssfeer ligt. Aan de andere kant van het spectrum 
staat de 10 procent die wij de passionate greens noemen. 
Zij willen zíen dat je de goede dingen doet. 

‘De voor ons meest interessante en uitdagende groe-
pen zijn de cynics en light greens. De eerste groep (zo’n 
35 procent) voelt zich overweldigd door de uitdaging 
waar we met z’n allen voor staan en zijn daardoor ge-
neigd achterover te leunen en niets te doen. Maar als je 
hen laat zien wat voor veranderingen er in hun eigen 
omgeving kunnen worden gerealiseerd met betrekkelijk 
kleine middelen (‘neem een plastic boodschappentas 
minder mee naar huis, recycle een kledingstuk’) dan is 
het effect erg groot. De light greens zijn bezorgder over 
de toekomst en zijn eerder bereid actie te ondernemen. 
Maar ze willen dit op een gemakkelijke manier en willen 
hier niet extra voor hoeven te betalen. In de communica-

tie over duurzaam veranderen moet 
je met al deze stromingen rekening 
houden en voor elke groep aparte 
boodschappen bedenken. Let op, drei-
gen met problemen werkt averechts. 
Net als een product met te veel duur-
zaamheidslabels. Duizenden verschil-
lende producten met talloze verschil-
lende duurzaamheidsboodschappen 
werken overweldigend tijdens een 
tien minuten durend bezoek aan een 
winkel. Je moet heel zorgvuldig de 
producten selecteren die je van een 

relevante en duidelijke boodschap wilt voorzien. Goede 
voorbeelden zijn fairtrade-koffi e en scharreleieren. Je 
moet je klanten gerust kunnen stellen: al onze koffi e is 
fairtrade, al onze eieren zijn scharreleieren. Je kunt niet 
verwachten dat consumenten honderden producten 
doorstruinen om de ethische van de onethische opties te 
kunnen scheiden.’ 

Waar staan jullie in 2020? ‘Alle drie miljard produc-
ten die we ieder jaar verkopen, worden geproduceerd 
en getransporteerd volgens de uitgangspunten van 
Plan A. We creëren nul afval en nul CO2-uitstoot. Al 
onze grondstoffen zijn afkomstig van duurzame bron-
nen en we willen kunnen laten zien dat op alle plaat-
sen waar wij in aanraking komen met mensenlevens (in 
de waardeketen, als werknemer, als klant), wij kunnen 
zorgen voor verbetering.’

Komt er een Plan B? ‘Er is geen Plan B. Als Plan A mis-
lukt, is dat slecht nieuws voor M&S en voor de wereld. We 
hebben maar één planeet. De hulpbronnen daarvan zijn 
niet onuitputtelijk terwijl ieder mens toch een aange-
naam leven wil leiden. Als we de uitdaging van deze be-
perkingen niet aangaan, valt er voor ons geen zaken te 
doen.’    

er iS 
geen 

plan B

Marks & Spencer zette Patsy Stone (of liever: 

Joanna Lumley, de actrice die haar speelde in 

Absolutely Fabulous) in voor een consumentenactie 

met een sense of humour. Patsy introduceerde het 

begrip ‘shwopping’, een kledingrecyclingprogramma, 

dat shoppers stimuleert om een oud kledingstuk in te 

leveren elke keer wanneer men iets nieuws koopt. 

‘Shop’ wordt ‘swap’. Nog gemakkelijker, zelfs uitnodi-

gender, dan het inleveren van lege plastic fl essen. De 

ongewenste kledingstukken worden ofwel hergebruikt 

door Oxfam, ofwel gerecycled.
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seerd, onze afvalstromen 
zijn verminderd en er zijn 
nieuwe inkomstenstromen 
vastgesteld. 

‘Maar het werkelijke ren-
dement van Plan A is veel 
breder. Het motiveert en 
inspireert medewerkers en 
voedt hun trots voor deze 
onderneming. Het inspi-
reert ons om op nieuwe 
manieren te werk te gaan, 
manieren die beter zijn 
voor de planeet, maar ook 
voor onze klanten en voor 
ons bedrijf. Plan A maakt 
dat potentiële klanten zien 
dat we hun wens voor een 
betere wereld delen, maar 
op zo’n manier dat het hen 
niks extra’s kost. Leveranciers willen samen met ons ver-
duurzamen en goede dingen doen. Plan A geeft M&S een 
ander gezicht.’

mount everest  
Volgens velen is Plan A zelfs de redding geweest van M&S. 
Voordat Sir Stuart Rose als bestuursvoorzitter in januari 
2007 het startschot gaf voor een ‘reis waarvan niemand 
weet waar die zal eindigen’, was duurzaamheid voor de 
toen nog wat stoffi ge winkelketen een verplicht nummer. 
Iets dat werd opgelegd door de kritische buitenwereld. Sir 
Stuart Rose is een visionair die al vroeg inzag dat zich een 
fundamentele verandering voltrekt. Ondernemingen die 
met hun rug naar de wereld toe staan, worden door hun 
klanten niet meer geloofwaardig gevonden. Alles wat ze 
verkopen of uitdragen verliest daardoor aan waarde. Dat 
werd voor het eerst zichtbaar in de voedingsketen en ver-
spreidt zich nu razendsnel naar andere sectoren. ‘Als een 

breed georiënteerde re-
tailonderneming hebben 
we een unieke uitgangspo-
sitie om blijvende verande-
ringen tot stand te bren-
gen’, hield Stuart Rose ons 
steeds voor.

‘Onze waardeketen be-
reikt miljoenen mensen 
over de hele wereld. Elke 
week bezoeken 21 miljoen 
consumenten een M&S-
winkel. We hebben 78.000 
medewerkers, we doen za-
ken met 3.000 fabrieken en 
20.000 boeren over de hele 
wereld. Bij de productie en 
distributie van onze pro-
ducten en diensten zijn 1,7 
miljoen mensen betrok-

ken. Als we al die individuen (en via hen hun gezinnen, 
vrienden en zakelijke netwerken) laten zien hoe hun le-
ven en omgeving ten goede verandert als we samen duur-
zaam ondernemen, komt er een veranderpotentieel los 
dat zijn weerga niet kent. Dat is waar het bij Plan A om 
draait. We moeten de Mount Everest van duurzaamheid 
worden, noemde Stuart Rose het. En zijn opvolger, jullie 
landgenoot Marc Bolland, is het met hem eens. Sterker 
nog, Marc is verdergegaan op de erfenis van Sir Stuart en 
heeft M&S uitgedaagd Plan A toegankelijker te maken 
voor onze klanten en dieper te verankeren in onze be-
drijfsvoering. Marc geeft bijvoorbeeld elke directeur van 
M&S de jaarlijkse doelstelling om Plan A uit te zetten op 
diens specifi eke bedrijfsterrein.’

Waar staan jullie nu? ‘Ik schat dat we nog maar een 
tiende deel van de reis achter de rug hebben. Dit is een 
organisch proces. Elke stap die je zet, creëert vervolgstap-

pen. Daarom is het belangrijk 
dat je de lat voor jezelf niet te 
hoog legt en een duidelijke fo-
cus houdt. We begonnen met 
een tiental projecten in 2000, 
in 2007, toen we Plan A lan-
ceerden, waren het er hon-
derd en nu omvat Plan A 180 
initiatieven.’

belangrijke lessen 
Wat zijn andere belangrijke 
lessen die jullie geleerd heb-
ben? ‘Er bestaat geen stan-
daardoplossing. Voor elk on-
derdeel van onze waardeketen 
kiezen we een aparte aanpak 
die past bij de cultuur en leef-
omgeving en bijdraagt aan een 
structurele oplossing. Een 
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Maar hoe krijg je ze dan mee in de 
door jullie gewenste richting? 
‘Per winkel stellen we een duur-
zaamheidskampioen aan. Wij heb-
ben de doelstellingen op directeurs-
niveau gekoppeld aan hun jaarlijkse 
bonus om de uitvoering van het plan 
te stimuleren. We kunnen elk van 
onze winkels beoordelen op hun mi-
lieuprestaties. Op het moment vol-
doet 31 procent van de producten 
uit ons assortiment aan onze duur-
zaamheids- en MVO-eisen. Ons be-
drijfsplan wordt gerechtvaardigd door een jaarlijks voor-
deel van 130 miljoen euro.’

Hoe reageren jullie klanten op dit alles? ‘Hangt er-
van af welke klanten je bedoelt. Er is een groep – ik schat 
zo’n 20 procent van het totaal – die het zich niet kan (of 
wil) veroorloven om zich hier druk over te maken. Ze 
kunnen net het hoofd boven water houden en sluiten 
zich af voor alles wat niet in hun directe invloeds- en 
levenssfeer ligt. Aan de andere kant van het spectrum 
staat de 10 procent die wij de passionate greens noemen. 
Zij willen zíen dat je de goede dingen doet. 

‘De voor ons meest interessante en uitdagende groe-
pen zijn de cynics en light greens. De eerste groep (zo’n 
35 procent) voelt zich overweldigd door de uitdaging 
waar we met z’n allen voor staan en zijn daardoor ge-
neigd achterover te leunen en niets te doen. Maar als je 
hen laat zien wat voor veranderingen er in hun eigen 
omgeving kunnen worden gerealiseerd met betrekkelijk 
kleine middelen (‘neem een plastic boodschappentas 
minder mee naar huis, recycle een kledingstuk’) dan is 
het effect erg groot. De light greens zijn bezorgder over 
de toekomst en zijn eerder bereid actie te ondernemen. 
Maar ze willen dit op een gemakkelijke manier en willen 
hier niet extra voor hoeven te betalen. In de communica-

tie over duurzaam veranderen moet 
je met al deze stromingen rekening 
houden en voor elke groep aparte 
boodschappen bedenken. Let op, drei-
gen met problemen werkt averechts. 
Net als een product met te veel duur-
zaamheidslabels. Duizenden verschil-
lende producten met talloze verschil-
lende duurzaamheidsboodschappen 
werken overweldigend tijdens een 
tien minuten durend bezoek aan een 
winkel. Je moet heel zorgvuldig de 
producten selecteren die je van een 

relevante en duidelijke boodschap wilt voorzien. Goede 
voorbeelden zijn fairtrade-koffi e en scharreleieren. Je 
moet je klanten gerust kunnen stellen: al onze koffi e is 
fairtrade, al onze eieren zijn scharreleieren. Je kunt niet 
verwachten dat consumenten honderden producten 
doorstruinen om de ethische van de onethische opties te 
kunnen scheiden.’ 

Waar staan jullie in 2020? ‘Alle drie miljard produc-
ten die we ieder jaar verkopen, worden geproduceerd 
en getransporteerd volgens de uitgangspunten van 
Plan A. We creëren nul afval en nul CO2-uitstoot. Al 
onze grondstoffen zijn afkomstig van duurzame bron-
nen en we willen kunnen laten zien dat op alle plaat-
sen waar wij in aanraking komen met mensenlevens (in 
de waardeketen, als werknemer, als klant), wij kunnen 
zorgen voor verbetering.’

Komt er een Plan B? ‘Er is geen Plan B. Als Plan A mis-
lukt, is dat slecht nieuws voor M&S en voor de wereld. We 
hebben maar één planeet. De hulpbronnen daarvan zijn 
niet onuitputtelijk terwijl ieder mens toch een aange-
naam leven wil leiden. Als we de uitdaging van deze be-
perkingen niet aangaan, valt er voor ons geen zaken te 
doen.’    
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114 De leiders die we nodig hebben

Zonder leiderschap maakt transformatie geen kans. 
Leiders die weten te inspireren geven richting aan 
de toekomst. Zij nemen de minder voortvarende 
organisaties mee op sleeptouw, en overtuigen zelfs 
ondernemers en bestuurders die de kracht van  
duurzaam ondernemerschap nog niet kennen.

4
Met de uitspraak ‘I never wanted to be a businessman, I just wanted to change the world’, typeert de 

flamboyante Britse entrepreneur Richard Branson zichzelf loepzuiver. Zijn Virgin Group bestaat uit zo’n  

400 bedrijven in meer dan 30 landen. Branson is een ongebonden, positieve denker, die snel beslissingen 

durft te nemen. Voor Virgin ontwikkelde hij een heel platte organisatiestructuur, waarin hij verantwoordelijk-

heden zo laag mogelijk legt. Zijn managers en medewerkers kunnen zelf zien wat hun ideeën en acties 

opleveren en worden maximaal uitgedaagd om goede resultaten te behalen.
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o
p een zomerse namiddag in Berlijn, enkele jaren geleden, sprak ik met 
de Duitse parlementariër Hermann Scheer over het onderwerp van mijn 
vorige boek, duurzame energie. Het was een bijzondere middag, niet al-
leen omdat Scheer een fascinerende prater bleek te zijn, maar ook omdat 
ik wist dat hij de drijvende kracht was achter de Duitse wetgeving op het 

gebied van de levering van energie. Die wetgeving maakt het sinds een jaar of tien moge-
lijk dat kleine producenten tegen een aantrekkelijke vergoeding zonne- en windenergie 
leveren aan het net. De betekenis hiervan is groots; het aandeel duurzame energie in de 
totale elektriciteitsvoorziening is in Duitsland aanzienlijk hoger dan in de meeste andere 
Europese landen, waaronder ook Nederland. 

Hermann Scheer heeft in het tot stand komen van deze wetgeving een doorslagge-
vende rol gespeeld, en hij deed dat bovendien op een opmerkelijke manier. Als politicus 
had hij betrekkelijk weinig macht; hij was lid van de SPD, een partij die in Duitsland de 
afgelopen decennia lang niet altijd in de regering heeft gezeten, en hij is nooit minister 
of zelfs maar onderminister geweest. Maar Hermann Scheer beschikte over iets anders: 
hij had een duidelijk omschreven en aansprekende visie  – kort samengevat: duurzame 
energie is de energie van de toekomst – en hij had een enorme overtuigingskracht. On-
vermoeibaar wisselde hij van gedachten over zijn boodschap met iedereen die er naar 
wilde luisteren, en vooral ook met al die mensen die er in eerste instantie niet naar wil-
den luisteren. Duurzame energie heeft veel meer met fi nanciën en economie te maken 
dan met milieutechniek, was zijn stelling. Het gaat over onafhankelijkheid, behoud van 
regie en daarmee grip op de energiekosten, en de daarmee gepaard gaande verbetering 
van de concurrentiekracht.

El Comandante Solar – de bijnaam die Hermann Scheer met ere droeg – bewerkte de 
wereld van de politiek, de ambtenarij, de maatschappelijke organisaties, de wetenschap 
en de journalistiek, zonder ooit maar een moment zijn enthousiasme te verliezen. En 
het eindresultaat is dat Duitsland al jaren voorop loopt in de productie van zonne- en 
windenergie.

bezield leiderschap
Het is in de vorige hoofdstukken al verschillende keren ter sprake gekomen: voor duurzame 
organisatieverandering zijn leiders nodig. Hermann Scheer – hij is helaas in 2010 overleden 
– was voor mij een van die leiders. Zijn macht was misschien beperkt, maar zijn invloed was 
groot. Hij was de man die in Duitsland het vliegwiel van de duurzame energie in beweging 
bracht, daar mogen we hem dankbaar voor zijn en daar kunnen we iets van leren. 

‘Leiderschap, daar begint en eindigt het mee’, zeiden meerdere van mijn gesprekspart-
ners over duurzame organisatieverandering. ‘Zonder leiderschap maakt de transforma-
tie geen kans.’

Eigenlijk is iedereen die een visie heeft op duurzame organisatieverandering het hier-
mee eens. Peter Bakker bijvoorbeeld, de voormalige topman van postbedrijf TNT en te-
genwoordig president van de World Business Council for Sustainable Development. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Peter Bakker een essentiële waarde. 
Eerst startte hij een eigen World Food Programme van TNT, waarvoor intensief werd sa-
mengewerkt met de Verenigde Naties. Later kwam er ook een uitgebreid programma 
voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Voor beide duurzaamheidsinitiatieven 
kreeg hij zijn medewerkers mee, van hoog tot laag. En waar hij niet eens bewust reke-
ning mee had gehouden gebeurde. De projecten hadden positieve effecten op de bedrijfs-
voering als geheel. ‘We merkten dat bijvoorbeeld op de HR-afdeling’, vertelde hij. ‘We 
kregen steeds meer sollicitaties. Het World Food Programme en onze acties voor het 
klimaat bleken een enorme stimulans om voor ons te willen werken. En gemotiveerde 
mensen brengen kwaliteit met zich mee.’  

Dit is een treffend voorbeeld van hoe ver de invloed van een overtuigende leider kan 
reiken. Bedrijven die het goed doen op het gebied van duurzaamheid, hebben bijna altijd 
een directeur of in elk geval iemand hoog in de leiding, die gepassioneerd met het the-
ma bezig is, en dat geldt nadrukkelijk zowel voor kleine bedrijven als voor multinatio-
nals. Het gaat zonder uitzondering om iemand met lef en met het vermogen om te inspi-nals. Het gaat zonder uitzondering om iemand met lef en met het vermogen om te inspi-
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Het nieuwe werken 
komt naar je toe 

ZINVOLLER WERK EN 
GROTERE VRIJHEID

het is een term die alweer wat langer meegaat, en 
waarvan nog lang niet iedereen weet wat er pre-
cies mee wordt bedoeld: het Nieuwe Werken. Dat 

Nieuwe Werken kan aan duurzame organisatieverande-
ring een waardevolle bijdrage leveren. Eerst even een mis-
verstand uit de weg helpen: het Nieuwe Werken is niet 
hetzelfde als thuiswerken. Thuiswerken kan onderdeel 
zijn van het Nieuwe Werken, maar het concept omvat veel 
meer. ‘Het gaat om een andere manier van inrichten van 
het arbeidsproces’, vat Coen Olde Olthof, vice-president 
Marketing en programmadirecteur Nieuwe Werken bij 
KPN het bondig samen. ‘We brengen het werk naar de 
mensen toe, in plaats van de mensen naar het werk.’

Het belangrijkste verschil met vroeger is dat medewer-
kers niet meer worden afgerekend op hun aanwezigheid, 
maar op hun prestaties. Op welke plek en op welk mo-
ment die prestaties worden geleverd, dat is minder van 
belang, zolang er maar voldoende momenten zijn van fy-
siek overleg. Want in geen enkel bedrijf kun je werktijden 
en je werkplek volkomen onafhankelijk van de anderen 
bepalen. Je moet elkaar immers af en toe in de ogen kun-
nen kijken, agenda’s afstemmen en je overgeven aan 
small talk. Kies daarvoor de juiste momenten.

TEVREDEN KLANTEN
Er zijn tal van redenen om het Nieuwe Werken door te 
voeren in een organisatie. Sommige redenen, zoals de fi le-

problematiek, hebben weinig met het bedrijf zelf te ma-
ken, maar zijn daarom niet minder waardevol. Andere 
redenen, zoals een betere verhouding tussen werk en pri-
véleven, hebben betrekking op zowel het bedrijf als de me-
dewerkers ervan. Nog weer andere redenen raken de be-
drijfsvoering rechtstreeks in het hart. Door het Nieuwe 
Werken neemt de tevredenheid van de werknemers bij-
voorbeeld aantoonbaar toe, en er is weinig fantasie voor 
nodig om je te realiseren dat tevreden werknemers niet 
alleen minder te kampen hebben met ziekteverzuim, 
maar ook tevreden klanten opleveren.

Ook levert het Nieuwe Werken een aanzienlijke bijdra-
ge aan de reductie van ruimte- en energieverbruik. Sinds 
de introductie van het Nieuwe Werken is het aantal vier-
kante meters kantooroppervlakte van KPN met 20 procent 
gedaald. Natuurlijk is dat niet alleen op het conto van ver-
anderende werkomstandigheden te schrijven, maar voor 
een aanzienlijk deel toch wel, aldus Coen Olde Olthof. ‘Je 
gebruikt je kantoorruimte nu eenmaal effectiever als alle 
werknemers hun werk meer inrichten onafhankelijk van 
tijd en plaats. En dat is niet alleen stukken goedkoper, het 
draagt ook bij aan je doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid.’

FLEXPLEK DIRECTEUR
Om het Nieuwe Werken door te voeren in een organisatie 
is, net als bij alle andere aspecten van duurzame organisa-
tieverandering, de rol van de leiding van doorslaggevend 
belang. Dat begint op een praktisch niveau: als de CEO of 
directeur niet zelf ook een fl explek bezet, dan is de kans 
dat zijn medewerkers dat wel gaan doen aanzienlijk min-
der groot. Maar veel belangrijker is nog dat voor het Nieuwe 
Werken ook een echte organisatieverandering noodzake-
lijk is. De leiderschapsstijl en de bedrijfscultuur moeten 
er volkomen op zijn aangepast. Want het Nieuwe Werken 
is gebaseerd op het vertrouwen dat mensen willen preste-
ren en een bijdrage leveren, en dat vertrouwen moet ze 
natuurlijk wel worden gegeven.

Ook van het management wordt het nodige gevraagd. 
Niet alleen moet je je mensen erop durven aanspreken als 
ze een dierbare gezinsfoto op de fl explek hebben neerge-
zet – dat moedigt anderen immers niet aan om plaats te 
nemen aan dat bureau – maar ook wordt er meer gevraagd 
van de leidinggevenden op het vlak van een professionele 
HR-cultuur. Strakke afspraken zijn nodig over de doelen 
die medewerkers moeten bereiken, die nu beter meetbaar 
dienen te zijn, en over de manier waarop het naleven van 
die doelen wordt gecheckt. Dat vraagt van afdelingsmana-
gers de vaardigheid om die doelen te durven stellen, en 
hun medewerkers erop aan te spreken als er een kink in 
de kabel komt.

Tot slot vraagt het Nieuwe Werken veel van de mede-
werkers van het bedrijf of de organisatie zelf. Je kunt je 
niet langer verschuilen achter je baas als je in overleg met 
hem of haar zelf de afspraken hebt gemaakt over de ma-
nier waarop je je werkzaamheden inricht. Je bent nu im-
mers zelf verantwoordelijk. Behalve veel moois kan dat 
ook wel eens zorgen opleveren, zeker in de beginfase.

Maar het interessante van dit alles is, dat het Nieuwe 
Werken, als het zich eenmaal een vaste plek heeft weten 
te verwerven in de organisatie, voor iedereen meer ople-
vert. Voor het bedrijf, dat met lagere kosten een hogere 
output heeft. Voor het management, dat betere resulta-
ten boekt met de verschillende afdelingen. En niet in de 
laatste plaats voor de medewerkers, die bewuster en zin-
voller hun werk verrichten en over een grotere vrijheid 
beschikken.

Kantoor van Microsoft Nederland 

op Schiphol. Het kantoor vervult 

meer en meer de functie van 

inspirerende ontmoetingsplek. 

Er zijn verschillende typen 

werkplekken voor uiteenlopende 

activiteiten.
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150 Medewerkers verleiden

zame oplossingen onder de aandacht te brengen bij klanten en leveranciers. Dat hoeft 
zeker niet ingewikkeld te zijn, blijkt uit het voorbeeld van afvalverwerker Van Gansewin-
kel. Het bedrijf liet driehonderd verkopers een Cradle to Cradle-leergang in Hamburg 
volgen. De gesprekken met klanten veranderden kwalitatief. De verkopers laten nu hun 
kaartje zien, dat op de achterkant is bedrukt met de tekst ‘Afval bestaat niet’ en vertellen 
hun eigen beleving bij deze slogan. Dat is een heel andere gedachte-uitwisseling dan 
wanneer je vertelt: ‘Wij voeren uw afval af voor 25 euro per levering.’

Sinds Van Gansewinkel vijf jaar geleden Cradle to Cradle heeft omarmd in de bedrijfs-
fi losofi e en de businesscase leveren ze op die manier een positieve bijdrage aan de oplos-
sing van allerlei maatschappelijke problemen, groot en klein. Zingeving, kun je dat noe-
men. De trots van de medewerkers neemt er in elk geval meetbaar door toe. 

zachte kant ontwikkelen
Bij bedrijven die in meerdere landen actief zijn, zoals vastgoedontwikkelaar Cório, blijken er 
op het vlak van training en opleiding soms aanzienlijke cultuurverschillen zichtbaar te wor-
den. ‘In Nederland is de scholing meer gericht op het aanleren van skills en competenties, en 
in andere landen meer op kennisoverdracht’, vertelde Head of Corporate Social Responsabi-
lity van Cório Lara Muller me. ‘We hebben die verschillen de afgelopen jaren gerespecteerd, 
maar nu willen we er verandering in gaan aanbrengen. De basiskennis over duurzaam ont-
wikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om de normen voor duurzaam bouwen zoals BREEAM, is 
bij onze medewerkers in binnen- en buitenland inmiddels voldoende beschikbaar, en dus 
willen we een stap verder. Ons doel is dat werknemers zich in alle aspecten van hun functio-
neren ontwikkelen, dat ze op basis van gelijkwaardigheid kunnen schakelen met opdracht-
gevers, kunnen luisteren naar huurders, oog hebben voor de samenleving en creatief zijn in 
het bedenken van oplossingen. Medewerkers dus die buiten de gebaande paden durven te 
gaan. We staan als bedrijf in die ontwikkeling op een kantelpunt: de harde kant, de cijfers en 
de normen, dat zit wel goed, de uitdaging is nu de ontwikkeling van de zachte kant. Ook 
deze kant dient te worden vastgelegd in de doelstellingen en KPI’s, en moet worden geïnte-
greerd in functioneringsgesprekken. Dat is de uitdaging.’ 

Een vergelijkbare balans tussen de harde en de zachte kant van duurzame organisa-
tieontwikkeling zoeken vrijwel alle andere leiders en bestuurders die ik sprak voor dit 
boek. Vrijwel zonder uitzondering benadrukten ze dat beide elementen even belang-
rijk zijn, en de auteurs die ik raadpleegde onderschrijven die gedachte eveneens. 
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in cultuur, gedrag, enthousiasme en be-
wustwording. Maar dit dient altijd een combinatie te zijn met strategie, KPI’s, afdelings-
plannen en planning & controlcycli.’ Lars Moratis en Timo Cochius voegen daar aan toe 
dat dat en-en-denken eigenlijk op alle fronten moet gelden: duurzame organisatieveran-
dering kan bijvoorbeeld het beste én top-down én bottom-up worden ingevoerd.

DE TROTS 
VAN MEDE-
WERKERS 
NEEMT 
MEETBAAR 
TOE

Duurzaamheid	draait	bij	de	

Jumbo-supermarkten	om	vier	

pijlers:	gezondheid,	energie,	

dierenwelzijn	en	mensen.	

Nederlands	een	na	grootste	

supermarktketen	realiseert	zich	

dat	er	op	die	gebieden	echt	

resultaat	te	boeken	is.	‘Het	zijn	

onder	werpen	waarmee	we	

kunnen	bijdragen	aan	de	

verbetering	van	de	situatie	van	

mensen,	de	wereld	om	ons	heen	

en	ons	bedrijfsresultaat’,	zegt	

CEO	Frits	van	Eerd.	Hij	legt	

zoveel	mogelijk	verantwoorde-

lijkheid	bij	de	mensen	met	de	

meeste	klantcontacten:	de	

winkelmedewerkers.	Zij	maken	

waar	wat	Jumbo	belooft.	Voor	

Van	Eerd	is	dat	de	enige	organi-

satievorm	die	op	de	langere	duur	

werkt	–	en	dus	duurzaam	is.	
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DE TROTS 
VAN MEDE-
WERKERS 
NEEMT 
MEETBAAR 
TOE

Duurzaamheid	draait	bij	de	

Jumbo-supermarkten	om	vier	

pijlers:	gezondheid,	energie,	

dierenwelzijn	en	mensen.	

Nederlands	een	na	grootste	

supermarktketen	realiseert	zich	

dat	er	op	die	gebieden	echt	

resultaat	te	boeken	is.	‘Het	zijn	

onder	werpen	waarmee	we	

kunnen	bijdragen	aan	de	

verbetering	van	de	situatie	van	

mensen,	de	wereld	om	ons	heen	

en	ons	bedrijfsresultaat’,	zegt	

CEO	Frits	van	Eerd.	Hij	legt	

zoveel	mogelijk	verantwoorde-

lijkheid	bij	de	mensen	met	de	

meeste	klantcontacten:	de	

winkelmedewerkers.	Zij	maken	

waar	wat	Jumbo	belooft.	Voor	

Van	Eerd	is	dat	de	enige	organi-

satievorm	die	op	de	langere	duur	

werkt	–	en	dus	duurzaam	is.	
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ISO 14000:  
InternatIOnale  
StandaardnOrmen 
vOOr mIlIeu
management	 	
ISO	is	de	grootste	ontwikkelaar	

van	industrie-	en	processtan-

daarden.	Een	van	de	directe	

aanleidingen	om	de	ISO	

14000-normen	voor	milieuma-

nagement	te	ontwikkelen	was	

de	verklaring	van	de	Verenigde	

Naties	na	de	klimaattop	in	Rio	

de	Janeiro	(1992).	Ook	uit	eigen	

onderzoek	van	ISO	was	geble-

ken	dat	de	markt	behoefte	had	

aan	gestandaardiseerde	normen	

voor	milieumanagement.	

geStandaardISeerde 
aanpak
In	1993	is	de	commissie	ISO/TC	

207,	Environmental	manage-

ment	opgericht	die	de	ISO	

14000-normen	heeft	ontwikkeld	

en	onderhoudt.	Inmiddels	zijn	

21	standaardnormen	en	bij-

behorende	normdocumenten	

gepubliceerd.	Nieuwe	of	herziene	

documenten	zijn	in	de	maak.

de ISO 14000 mIlIeu
managementnOrmen 
zIjn OntwIkkeld: 
•	 als	standaard	voor	milieuma-

nagement	in	elke	organisatie;		

•	 als	standaard	voor	verant-

woording	m.b.t.	GHG-emis-

sies,	voor	verificatie	en	

handel	in	emissierechten	

(emissions	trading)	en	om	de	

carbon	footprint	van	proces-

sen,	producten	en	diensten	te	

meten;

•	 als	praktische	leidraad	(norm-

documenten)	om	bij	product-

ontwikkeling	rekening	te	

houden	met	milieuaspecten;

•	 als	controle-	en	verificatie-

methode	om	te	kijken	of	aan	

de	diverse	milieuopgaven	

voldaan	wordt.

ISO	heeft	inmiddels	570	interna-

tionale	normen	opgesteld	om	de	

kwaliteit	van	water,	lucht	en	

bodem	te	monitoren.	Alsook	

voor	geluidshinder,	straling	en	

het	transport	van	gevaarlijke	

stoffen.	Sommige	landen	gebrui-

ken	de	ISO	14000-normen	al	als	

basis	voor	milieuregelgeving.	

tOepaSSIng gHg prOtOcOl
De	Corporate	Standard	is	compatibel	met	GHG-reductieprogram-

ma’s	op	vrijwillige	basis.	Waaronder:	

•	 World	Wildlife	Fund	(WWF)	Climate	Savers;

•	 U.S.	Environmental	Protection	Agency	(EPA)	Climate	Leaders;

•	 Climate	Neutral	Network;

•	 Business	Leaders	Initiative	on	Climate	Change	(BLICC).

De	Product	Standard	helpt	om	de	performance	van	een	GHG-pro-

ductinventarisatie	en	emissiereductie	op	korte	en	langere	termijn	te	

volgen.	

Bij	de	Scope	3	Standard	en	Product	Standard	worden	de	waarde-

keten	of	levenscyclus	meegenomen	in	de	GHG-verantwoording.

Helder antwOOrd 
Meer	dan	2.300	deelnemers	uit	55	landen	hebben	bijgedragen	aan	

de	ontwikkeling	van	het	protocol.	Het	is	door	60	bedrijven	getest	op	

bruikbaarheid	en,	waar	nodig,	aangepast.	Bedrijven	die	het	GHG	

Protocol	gebruiken	leren	duurzamere	producten	te	ontwikkelen	en	

de	efficiency	in	hun	waardeketen	te	verbeteren.	

Het	protocol	geeft	antwoord	op	vragen	als:

•	 Welke	businessdoelen	moet	je	definiëren?

•	 Welke	bij	ingewikkelde	bedrijfsstructuren	en	mede-eigenaarschap	

(shared	ownership)?	

•	 Wat	is	het	verschil	tussen	directe	en	indirecte	emissies?	Welke	

indirecte	emissies	moet	je	melden?

•	 Hoe	pak	je	de	verantwoording	en	verslaggeving	bij	outsourcing-	

en	lease-constructies	aan?

•	 Hoe	stel	je	je	GHG-emissies	vast?	Welke	tools	zijn	er	beschikbaar	

om	die	te	calculeren?

•	 Welke	data	moet	je	verzamelen?	Hoe	moet	je	die	managen?

•	 Welke	informatie	moet	er	in	de	rapportage	staan?	En	welke	data	

zijn	verplicht	voor	externe	verificatie?		

•	 Wat	bepaalt	de	kwaliteit	en	geloofwaardigheid	van	je	informatie	

over	GHG-emissies?	

•	 Hoe	stel	je	een	target	voor	het	beheren	en	reduceren	van	emis-

sies?

•	 Hoe	rapporteer	je	over	je	prestaties	m.b.t.	het	behalen	van	de	

target?

•	 Hoe	zorg	je	ervoor	dat	je	rapportage	kwalitatief	goed	en	geloof-

waardig	is?

uItgebreIde  
pOrtfOlIO
ISO	14000	bestaat	uit	een	

portfolio	van	meer	dan	18.000	

normen.	Praktische	tools,	

ontwikkeld	om:

•	 invulling	te	geven	aan	alle	drie	

aspecten	–	economische,	

ecologische	en	sociale	–	van	

duurzame	organisatieontwik-

keling;	

•	 belangrijke	MVO-aspecten	als	

kwaliteit,	milieu,	veiligheid,	

betrouwbaarheid,	efficiency	

en	effectiviteit	te	borgen	in	de	

organisatie;

•	 handel	te	bevorderen,	kennis	

te	verspreiden,	uitwisseling	

van	technologie	te	stimuleren	

en	businesscases	te	delen	die	

van	goed	management	

getuigen.		

ISO 14000 Of  
ISO 26000?
ISO	14000	(2009)	is	geen	

richtlijn,	maar	een	standaard	met	

normen	die	elke	organisatie	kan	

gebruiken	voor	de	implementatie	

van	milieumanagement.	

ISO	26000	(2010)	is	een	richtlijn	

die	organisaties	helpt	om	hun	

sociale	verantwoordelijkheid	te	

nemen	en	duurzaam	onderne-

men	systematisch	en	structu-

reel	te	implementeren.	

Het	kantoor	van	DGMR	in	Den	Haag	is	ingericht	op	flexwerken,	

thuiswerken	en	videovergaderen	en	stimuleert	zo	CO2-besparing.

Vissen	gemaakt	van	plastic	flessen	op	het	strand	van	Rio.	De	VN-

klimaatconferentie	Rio+20	draaide	om	duurzame	ontwikkeling	en	de	

toekomst	van	onze	wereld.	Er	bleek	consensus	over	de	groene	

economie,	maar	de	vraag	hoe	het	concept	handen	en	voeten	moet	

krijgen,	bleef	onbeantwoord.	
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