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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.
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DUURZAAMHEID
Op naar een duurzame samenleving in 2035
Voorwoord
Met de themagroep Duurzaamheid is een van de meest lastige thema’s van het
‘Our Common Future 2.0’ (OCF 2.0) project uitgewerkt. Lastig omdat
duurzaamheid een container begrip is dat zich moeilijk laat vangen in eenduidige
en heldere definities. Duurzaamheid is niet een entiteit op zich maar een filosofie
die tot uiting komt in elk handelen op individueel, sociaal, economisch en
ecologisch vlak.
Organisatorisch bleek het ook ingewikkeld om de diversiteit aan meningen,
achtergronden en werkethos van de teamleden te managen. Desondanks is met
verenigde inspanning en teamspirit een visie op een duurzame wereld in 2035 tot
stand gekomen en een quickscan ontwikkeld waarmee in het rapport handvatten
worden aangereikt om de potentie van veelbelovende en noodzakelijke duurzame
initiatieven snel en eenvoudig op waarde te schatten.

Our Common Future: Toen en nu
Our Common Future 1.0
De projectnaam OCF 2.0 is gekozen om duidelijk te maken dat dit een vervolg
moet zijn op het fameuze Brundtland-rapport “Our Common Future” uit 1987.
Het oorspronkelijke rapport is geschreven door de World Commission on
Environment and Development (WCED) in opdracht van de Verenigde Naties. De
naam van het rapport verwijst naar de voorzitster van de commissie, de
toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland.
De voornaamste conclusie van het rapport was dat de meest in het oog
springende mondiale milieuproblemen het gevolg waren van met name de
armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en
productie in het andere deel van de wereld. Om uit deze impasse te raken werd
in 1987 in het rapport Brundtland voor het eerst opgeroepen om wereldwijd te
streven naar duurzame ontwikkeling.
In het rapport staat een definitie van duurzaamheid die inmiddels breed
geaccepteerd wordt: “meeting the needs of present generations without
compromising the ability of future generations to meet their needs”. Hoewel de
primaire oorzaken zoals die door de commissie Brundtland zijn aangestipt nog
steeds actueel zijn, zijn de oplossingen hiervan nog steeds niet in voldoende
mate voorhanden. Een sterk groeiende wereldbevolking, tegengestelde (eigen)
belangen, onevenwichtig stijgende welvaart en korte termijn denken zijn hier
mede debet aan.
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Our Common Future 2.0
Met de werkgroep Duurzaamheid is geprobeerd er achter te komen hoe de
impasse alsnog doorbroken kan worden en op welke manier een duurzame
samenleving (versneld) tot stand gebracht kan worden. De scope wordt hierbij
nadrukkelijk op Nederland gehouden, waarbij uiteraard aangetekend dient te
worden dat duurzaamheid alleen volledig kan worden doorgevoerd als ook op
mondiaal niveau beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Hierbij dienen de
ontwikkelde en minder ontwikkelde landen intensief te gaan samenwerken.
Nederland kan echter wel als gidsland het goede voorbeeld geven aan andere
ontwikkelde landen; om te beginnen in Europa.
De werkgroep Duurzaamheid is van mening dat het louter appelleren aan het
geweten van mensen onvoldoende werkt. Het stimuleren van duurzame
alternatieven door middel van het geven van een financieel economische prikkel
werkt echter zeer effectief. “Belast een vervuilende auto en subsidieer een
schone auto”. Dat schept vraag en vervolgens ook aanbod. De politiek zal zich
krachtdadiger moeten opstellen en bedrijven moeten, financieel en/of wetmatig,
gestimuleerd worden tot vergaande innovatie.
Alleen het financiële instrument is echter niet genoeg. Er is tevens een transitie
in gedrag en bewustzijn van de massa nodig om significante stappen te zetten.
Dat moet gebeuren door verdergaande educatie en bewustwording, inspirerend
leiderschap en een voorbeeldfunctie van overheid en bedrijfsleven. De burger zelf
dient ook leiderschap te tonen door het afnemen van gewenste duurzame
producten en diensten en niet-duurzame praktijken te ontmoedigen of te
boycotten. Het gewijzigde gedrag van de burger dient dan weer als input voor
overheid (kiezers!) en bedrijfsleven (klanten!) waarmee de cirkel rond is.
Om tenslotte uit te komen bij een duurzame samenleving in 2035 en daarop te
kunnen sturen, dient er toch ook een notie c.q. beeld te zijn wat die duurzame
samenleving dan behelst. In Hoofdstuk 2 wordt zo’n mogelijke toekomst
geschetst. Daaruit zal blijken wat er nog moet gebeuren om die toekomst te
realiseren.Toekomstvisie op duurzaamheid
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Alice in Wonderland & the Cheshire cat
A conversation…
Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go from
here?
The Cat: That depends a good deal on where you want to get to
Alice: I don't much care where
The Cat: Then it doesn't much matter which way you go
Alice: …so long as I get somewhere.
The Cat: Oh, you're sure to do that, if only you walk long enough.
Het vormen van een toekomstvisie
De strekking van bovenstaande conversatie is dat als je geen helder doel hebt je
ook geen maatregelen kunt nemen om iets concreets te bereiken. Doel van het
OCF 2.0 project is een beeld te schetsen van waar we willen staan in 2035 in het
teken van duurzaamheid. Door de werkgroep Duurzaamheid is er voor gekozen
om door middel van “een dag uit leven van……” een fictieve schets te maken over
het leven van een Nederlander in 2035. In dit verhaal zijn de te verwachten
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid anno 2010 verder uitgewerkt tot
een dagelijkse realiteit in 2035. Het verhaal is geschreven om te prikkelen en te
appelleren aan een lonkend perspectief van hoe het ook zou kunnen.
Welke Wereld Willen Wij Worden?
Een dag uit het leven in 2035
Onder de rook van Rotterdam is op het eerste gezicht niet veel veranderd sinds
2010. Hoewel: tussen de Maasvlakte en de Botlek zijn de schoorstenen van de
raffinaderijen verdwenen. De sanering van de grond zal nog jaren duren.
Energiecentrales bestaan niet meer en de olie-industrie is nog marginaal. De
energieproductie is een lokale aangelegenheid geworden. Er is een warmte en
energienetwerk voor bedrijven en consumenten. Ze leveren energie die ze over
hebben en nemen af wat ze nodig hebben. Bodemopslagsystemen zorgen voor
de juiste balans tussen vraag- en aanbod. Tekorten worden aangevuld in lokale,
duurzame energiecentrales, collectief bezit van de bewoners. In veel wijken
staan windturbines, in uiterlijk niet te onderscheiden van bomen. Ze wiegen
3
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rustig in de wind. Veel van het voedsel dat gegeten wordt, is lokaal geproduceerd
door eigen kwekerijen en vleesproducenten. Er zijn grote helofytenvelden, die
het water zuiveren. Toiletten en wasmachines gebruiken gefilterd regenwater dat
in de wijk wordt opgevangen. De grote wateroppervlakken zorgen samen met de
bomen dat het hier ondanks de gestegen temperaturen in de zomer behaaglijk
is.
Ik ben creatief ontwerper. Net als in andere beroepsgroepen is mijn werk sterk
veranderd door Informatie- en Communicatietechnieken. Bovendien heb ik met
nieuwe eisen te maken: voor mijn producten mag ik wettelijk gezien alleen nog
maar Cradle-to-cradle als uitgangspunt gebruiken. Daar ligt eigenlijk niemand
meer wakker van. In het verleden hoorde je nog wel eens ‘duurzaamheid is
duur(der)’, maar inmiddels is duurzaamheid de norm. Logisch, want toen werd
gestart met het doorberekenen van maatschappelijke kosten in de productprijs,
was het snel gebeurd met producten die het milieu onevenredig belastten of die
werden gemaakt door bedrijven die een loopje namen met de
werkomstandigheden.
7.00 uur
Het is tijd om op te staan en op het display in de kledingkast wordt een set
kleding geselecteerd op basis van de opgave “casual”. De boodschappenmelder in
de spiegel bij de wastafel zegt dat vandaag de standaardboodschappen worden
besteld en vraagt of er nog aanvullende wensen zijn vanwege mijn reis naar de
Sahara die morgen begint. Ik krijg suggesties op basis van eerdere reizen en ik
bevestig dat er morgen een auto en een kampeeruitrusting klaar moeten staan.
Ik glimlach bij de tip dat een van mijn favoriete lokale artiesten vrijdag in
Aousserd optreedt. Ik zeg dat ik daar heen wil en neurie spontaan zijn laatste
hit.
8.00 uur
Ik pak de auto. Deze auto maakt gebruik van zonnecellen voor zijn
energievoorziening. Niet van die ouderwetse panelen, maar gewoon een laag die
is meegespoten in de lak. De toplaag van de wegen bestaat tegenwoordig uit een
mengsel van oud plastic en ander afval. In de voorruit van de auto wordt de
belijning van de weg geprojecteerd en ik ontvang informatie over de toegestane
snelheid van vandaag. Het is ruim onder nul en het regent, maar van ijzel is
geen sprake. Het ingebouwde leidingsysteem verwarmt de weg. Er komt een
‘treintje’ met individueel collectief vervoer langs. De bestuurders zitten hun
scherm te lezen of verzenden boodschappen. Tussen twee modules zijn de
schuifwanden weggeschoven: de passagiers hebben kennelijk een vergadering.
De modules zijn nu aan elkaar gekoppeld en nemen weinig ruimte in beslag. Bij
het knooppunt over tien kilometer rijdt een aantal modules zelfstandig verder. De
rest zal zich hergroeperen. Een fascinerend gezicht.
Ik werk vaak vanuit huis. Daar heb ik nagenoeg alle voorzieningen. Maar ik
ontmoet ook graag mensen. Daarom ga ik naar een general workcafé. Daar huur
ik een werkplek voor een bepaalde tijd. Alle communicatiemogelijkheden zijn
4
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beschikbaar. Mijn persoonlijke instellingen, sjablonen en digitale werkmappen
zijn beschikbaar als ik me biogenetisch aanmeld. Zelfs de stoel en tafelhoogte
zijn direct in orde en de koffiemachine maakt automatisch de koffie in de sterkte
die ik het lekkerst vind. Er is een uitgebreid net van deze workcafés. Je woont er
nooit verder dan 15 kilometer vandaan. In de workcafés is een grote digitale
virtuele mobiliteit. Ik kan hier met allerlei mensen op allerlei plaatsen in de
wereld in contact komen. Hier kan van alles in geur en geluid worden beleefd.
Voor mij is erg belangrijk dat alles in 3D modellen kan worden “geprint” en
beoordeeld. En ik vind het interessant en een verrijking om in de foyer of in het
restaurant mensen uit verschillende culturen te ontmoeten.
8.20 uur
Van nu tot circa 10.00 uur gebruik ik om de voorbereidingen te treffen voor een
meeting tussen 10.00 tot 12.00 uur. Het gaat mij nog iets te ver om mijzelf
rechtstreeks op internet aan te sluiten. Professor Warwick begon daar veertig
jaar geleden mee. Je schijnt fantastische resultaten te kunnen behalen. Ik
hoorde pas van iemand die de module Spaans voor op vakantie had gekocht. In
Spanje dachten mensen die de techniek nog niet kenden dat hij daar geboren
was.
10.00 uur
Rond deze tijd log ik in vanuit de 3D-kamer van het general workcafé. Alle
andere deelnemers aan het ontwerpproces melden zich ook. Voor 3D modellering
wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van elektronisch gestuurd plasma (eigenlijk
een soort kunststof gecombineerd met biotechnologische vindingen) wat iedere
gewenste vorm kan aannemen in alle mogelijke kleuren.
12.00 uur
Vanaf deze tijd maak ik gebruik van de lunch. Het bestaat voornamelijk uit
gezond vegetarisch voedsel uit de buurt. In Japan kwam men ooit eens op de
gedachte om mensen tussen de middag te laten dagdromen. In die periode
werden namelijk de beste ideeën geboren die ontzettend waardevol bleken voor
de bedrijfsvoering. De moderne variant hierop is: eerst sporten dan lekker en
gezond eten om vervolgens een middagslaapje te doen.
14.00 uur
Het ontwerpteam neemt de resultaten door en ze worden gecombineerd met de
inzichten die zijn verkregen in de lunchpauze. Uniek in de huidige situatie is dat
naast het ontwerpteam ook andere betrokkenen mee kunnen kijken. Dit zijn
veelal mensen uit een totaal andere branche. Let wel dat tegenwoordig heel veel
mensen zelfstandig opereren op de arbeidsmarkt. Grote organisaties zijn zo
langzamerhand een beetje passé.
17.00 uur
Rondom deze tijd ga ik naar huis. De projectie op de flat aan de rondweg valt me
op. Eindelijk wordt ook dit een 0-energieflat. Er was weerstand tegen de
veranderingen, omdat dit de laatste flat uit de jaren zestig van de vorige eeuw
5
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was, die nog met een verwarmingsketel werd gestookt. Maar kennelijk is de
monumentencommissie om. De bewoners zullen blij zijn, want zij betaalden voor
hun energie. Volstrekt achterhaald in deze tijd. Hun energiekosten worden de
komende jaren afgebouwd. Tot die tijd incasseren de bouwer en de installateur
het bedrag als vergoeding van hun investeringen.
Ik kijk extra goed naar mijn mooie huis, want morgen wordt een extra module
op het dak geplaatst. Compleet met alle sanitaire voorzieningen die nodig zijn.
Plug and play. Na een uurtje kan mijn vader er in trekken. Hij kan steeds
moeilijker zelfstandig wonen. Tot nu toe redde hij zich goed met de telemedicine
in zijn woning, maar er komen nu wat fysieke problemen bij. Heel simpel: hij is
bijvoorbeeld te stram geworden om zijn sokken aan te trekken. Ik vind het prima
om hem daar bij te helpen. Het is een prettig huis: nul-energie natuurlijk, dat is
al een paar jaar de standaard. Volgens de laatste afrekening heb ik zelfs meer
energie teruggeleverd dan ik heb gebruikt.
Als ik binnen kom staat mijn dagmaaltijd van de traiteur al in de koelkast.
Boodschappen halen op zaterdagmorgen hoeft gelukkig niet meer. De koelkast
staat tegenwoordig zodanig in huis dat de achterkant kan worden geopend door
de bezorgdienst. De supermarkt is tegenwoordig veel kleiner: het lijkt wel net als
vroeger een buurtwinkeltje. De distributiecentra in de steden (ondergronds
ontsloten door tunnels met containertransportbanden) zijn daarentegen enorm.
Grappig als je terugdenkt aan 20 jaar geleden toen er nog vrachtwagens in de
steden reden. En dan die ellende met het parkeren! Wat een mierenhoop!
Gelukkig wordt er nu veel thuisbezorgd. Als het kan naar het ondergrondse
subdepootje aan het einde van de straat. Logistiek is het immers eenvoudiger
om dingen te laten brengen door 1 partij dan dat meer partijen iets gaan halen.
Je hebt eigenlijk alleen nog een auto nodig voor je plezier. Daar is nu dan ook
alle ruimte voor. De tijd van enorme milieubelasting is voorbij.
19.00 uur
Wanneer ik mijn ideeën weer heb gerangschikt voor later gebruik lees ik mijn
nieuwsmail. Ik ben geabonneerd op diverse categorieën nieuws die elke dag wel
of niet kunnen worden uitgelezen. Voor thuis heb ik nu ook een aantal grammen
plasma aangeschaft. Het is best een mooi speeltje: je kunt het plasma aansturen
en modificeren zoals je zelf wilt. Ik vind het leuk om in de gedaante van een
ouderwetse krant mijn persoonlijke berichten te lezen. Mijn berichten heb ik zelf
kunnen samenstellen.
Ik zie de berichten voorbij komen. Frankrijk is nog altijd vakantieland nummer 1.
Opvallend, want in mijn omgeving gaat iedereen steeds verder weg. Het is
volgens een onderzoek vooral een geldkwestie dat veel mensen dichter in de
buurt blijven. Misschien zijn dat ook de mensen die volgens een ander onderzoek
nog altijd van 9 tot 5 bij een werkgever zitten. Voor mijn gevoel was dat type
werk uitgestorven, maar dertig procent doet het nog.
Goed om te zien dat de regering tien landen gaat steunen waar de
leefomstandigheden nog altijd erg slecht zijn. Het verbaast me dat ze er geen
6
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algenproductie hebben, want dan wordt het natuurlijk nooit wat met het
bestrijden van de honger.
Leuk nieuws: Antoinette Guetta, directrice van Renault heeft de prijs voor
Sustainable Leadership gewonnen. Renault is al in 2020 als eerste autoproducent
ter wereld gestopt met de productie van benzine- en dieselauto’s. Menigeen
verwachtte het einde van Renault, maar het bleek een gouden strategie. Door
tegelijk medewerkers in kleine teams ruimte te geven om hun werk zelf in te
richten en samen met consumenten ideeën te ontwikkelen, werd Renault het
Google van deze tijd. Met als resultaat een marktaandeel van 39%. Gelukkig is
inmiddels in alle hoeken van het bedrijfsleven het besef ontstaan dat er meer
diversiteit moet komen binnen directies. Keer op keer is wetenschappelijk
bewezen dat diversiteit leidt tot betere beslissingen. Het is dus over met de
homogene directies die zich, zoals vroeger het geval was, kenmerken door
dominantie, ijdelheid, hebzuchtigheid, weinig empathisch vermogen en een ‘topdown’ approach van leidinggeven. Er wordt nu plaats gemaakt voor een nieuw
soort leider. Leiders die verbinden. Leiders die inspireren, luisteren, empathisch
zijn, zich dienstbaar en lerend opstellen. Met een ‘bottom-up’ approach, waarbij
een belangrijke rol voor de wensen van de consument is weggelegd.
22.00 uur
Aan het eind van de avond check ik de kledingkast op de beschikbaarheid van
kleding en de juiste sfeerstelling voor morgen, uiteraard aangepast aan mijn
Sahara trip. De koffer wordt automatisch ingepakt. Een ietwat decadent speeltje.
Ik verheug me op mijn reis. Ik ben lid van een internationaal netwerk van
ontwerpers. Meestal wisselen we digitaal onze kennis uit, maar eens per jaar
sluiten we ons drie dagen af van de buitenwereld om elkaar te inspireren.
Vroeger kwamen we op verschillende plekken in de wereld samen, maar de
Sahara is toch echt dé place to be.
Dankzij moderne voorzieningen, schitterende zwembaden en de prachtige
ontluikende natuur is er geen mooiere plek denkbaar. Het was een gouden
vondst om het door de opwarming stijgende water op zee in de woestijn te
leiden. Ik reis morgen met de q-tube. Het is fascinerend om met 800 kilometer
per uur Frankrijk te doorkruisen en onder de Middellandse zee door te flitsen. En
net als vliegen bijna klimaatneutraal.
Contemplatie
Op dit moment eindigt mijn verhaal over vandaag. Er valt nog veel te vertellen
over de veranderingen die zijn gekomen door de grote variatie aan contracten
die zijn ontstaan. Toch komt het er in feite op neer dat, ten opzichte van de
situatie in 2010, medewerkers creatiever zijn geworden doordat ze hun
verbeeldingskracht kunnen uitdrukken in moderne middelen en niet meer zo
belemmerd worden door machts-, bevoegdheids- en beslissingsbelemmeringen
zoals die in oude hiërarchisch georiënteerde organisaties was te vinden. We leren
ook op een geheel andere manier: het gaat minder om het hebben van kennis,
maar veel meer over het zelf kunnen nadenken en waarnemen van jezelf en je
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omgeving. Meditatie neemt een belangrijke plaats in, in de vorming van mensen.
Hierdoor is het mogelijk om dichter bij jezelf te komen en zo je levenspad te
ontdekken voor studie en werk. Er zijn veel minder gevallen van depressie en
burn-out bekend dan zo’n 25 jaar geleden. Ook zijn er veel meer stiltegebieden
gecreëerd in de natuur waar grote groepen mensen bijeenkomen om te
mediteren en elkaar te inspireren. De nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke
ervaring waarbij we veel meer open staan voor de natuur. Ik vind mijn baan
vooral een avontuur doordat ik hiermee in staat ben om samen met anderen
verbindingen tussen objecten en mensen te herbedenken. Met grote gevolgen
voor de vormen van samenwerken. De connectie en communicatie met mensen
en objecten (elk ding heeft een chip en een adres in het www) is intensiever dan
in 2010.

Quickscan kritische succesfactoren duurzaamheid
Inleiding
Er zijn op het internet en in de literatuur tal van quickscans te vinden op het
gebied van duurzaamheid. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze óf zeer
specifiek toepasbaar zijn omdat ze een bijzonder onderwerp beetpakken óf dat ze
de gebruiker confronteren met een schier onuitputtelijke reeks van vragen. Geen
van de gevonden lijsten is kort en universeel bruikbaar.
Het grootste gemis is, dat geen van de gevonden quickscans gebruikt kunnen
worden om snel te kunnen inschatten of een nieuw ontwikkeld duurzaam product
of dienst, een potentieel succes kan worden. Dat is van belang omdat de
doorbraak naar duurzame producten en diensten staat en valt met de acceptatie
door het grote publiek. Bij gebrek aan bruikbaar materiaal is door de themagroep
zelf een korte, universeel bruikbare, “quickscan” ontwikkeld die op de vraag of
een duurzaam initiatief succesvol kan zijn een antwoord kan geven.
Dimensies van de quickscan
In de scan onderscheiden wij zes dimensies waartegen wij een duurzaam product
of dienst toetsen. Als op tenminste een van deze dimensies onvoldoende wordt
gescoord, achten wij de kans groot dat het betreffende duurzame product geen
succes zal worden of dat de betreffende duurzame dienst slechts moeizaam van
de grond zal komen.
Onze quickscan is dus bedoeld om hiaten te signaleren in ontwikkelde duurzame
producten of diensten, die een brede acceptatie voor een groot publiek in de weg
staan. De gedachte achter elke dimensie zal hierop volgend nader worden
verklaard.
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Dimensie 1: What’s in it for us?
Voor een succesvolle doorbraak van een nieuw duurzaam product of dienst,
mogen er in eerste instantie geen grote verliezers in de keten zijn. Dat geldt
zowel voor het nieuw te ontwikkelen product/dienst alsook voor het traditionele
product/dienst waarmee in eerste instantie moet worden geconcurreerd. Ter
toelichting van dit laatste aspect noemen we de elektrische auto: een van de
ketenspelers in dit nieuwe product is de elektriciteitsproducent die de rol van
brandstofleverancier gaat innemen. Voor deze ketenspeler is er een wereld te
winnen. Zijn traditionele tegenspeler is de klassieke oliemaatschappij die zich
direct in zijn bestaan bedreigt ziet. Zolang er voor elektrische auto’s geen sprake
is van een doorslaand succes in een kort tijdsbestek, zal deze verliezer zich niet
al te druk maken, maar onderschat de weerstand (en macht) van deze speler
niet als de ontwikkelingen te snel en te voorspoedig verlopen waardoor deze
traditionele speler substantieel in zijn belangen wordt geschaad.
Dimensie 2: Total Cost of Ownership (TCO)
De TCO van het duurzame product/dienst moet lager zijn dan die van het
klassieke product/dienst waarmee het concurreert. Een massale keuze voor een
duurzaam product wordt uiteindelijk gemaakt met de portemonnee. Als
voorbeeld geldt de ledlamp: de aanschaf is een enorme investering in
vergelijking met een klassieke gloeilamp. Die investering is alleen te
verantwoorden doordat de levensduur van een ledlamp die van een gloeilamp
honderden malen overtreft terwijl het energieverbruik meer dan 90% lager is.
Daardoor kan dit duurzame product ruimschoots voor het einde van zijn
levensduur gaan renderen.
Dimensie 3: Rolmodel: initiatiefnemer, ambassadeur, lobbyist, leider
Ieder duurzaam product/dienst moet in de verschillende fases kunnen rekenen
op “publieke rolmodellen” die er toe doen (en het verschil maken). Vanaf de start
van het initiatief tot en met brede uitrol vergt dit verschillende typen
rolmodellen.
Dimensie 4: Transparante en authentieke communicatie
Duurzame producten/diensten hebben als geen ander baat bij transparante,
eerlijke en authentieke communicatie. Als er twijfels of verdachtmakingen
kunnen ontstaan is dat veelal catastrofaal voor een product/dienst omdat in de
publieke opinie duurzaamheid en eerlijkheid nauw met elkaar worden verweven.
Tegenstanders weten hier als geen ander gebruik van te maken.
Dimensie 5: Gevoel
Cruciaal voor een succesvol duurzaam product/dienst is dat het de gebruiker een
goed gevoel geeft. Men wil zich verbonden voelen met vrienden, familie en
gemeenschap die “verantwoorde keuzes” maken.
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Dimensie 6: Gebruiksgemak
Een grote valkuil voor het succes van een nieuw duurzame product/dienst is dat
het gebruiksgemak minder is dan die van het traditionele alternatief. Voorbeelden
zijn: een elektrische auto die uren aan een oplader moet hangen en vervolgens
maximaal 200 kilometer kan rijden of een spaarlamp die minuten moet branden
alvorens op sterkte te komen.
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Quickscan formulier
Criterium:

1. What’s in it for us?

Toelichting: Is er
•
•
•
•

een aantoonbaar voordeel voor de ketenspelers?
Individu
Werkgever
Industrie
Overheid

Voorbeeld: Thuiswerken
Toetsing:

Criterium:

•
•
•
•

Breng de ketenspelers in kaart.
Beschrijf wat ze te winnen hebben.
Beschrijf wat ze te verliezen hebben.
Geef een eindoordeel per speler
op een 3-puntsschaal (+ / 0 / -).

2. Total Cost of Ownership (TCO): kosten aanschaf en
gebruik

Toelichting: In hoeverre wijken de kosten van het duurzame product/dienst
af in aanschaf en gebruik ten opzichte van het bestaande,
alternatieve product/dienst (denk aan realistische timing).
Voorbeeld: Spaarlamp
Toetsing:

•
•

Criterium:

Breng de kosten van aanschaf en het gebruik in kaart in
relatie tot het bestaande alternatief
Geef een eindoordeel over het afbreukrisico door te hoge
kosten (bijv. > 3-5%) op een 3-puntsschaal (+ / 0 / -).

3. Ondersteuners (initiatiefnemers, ambassadeurs,
lobbyist, leiders)

Toelichting: In hoeverre en door wie wordt het product/dienst
verschillende fases aangejaagd en ondersteund?

in

Voorbeeld:

•
•
•
•

Initiatief: Body Shop (gestart met 1 winkel),
Ambassadeur: Al Gore,
Lobbyist: Jacqueline Cramer,
Leider: Peter Bakker.

Toetsing:

•

Wie zijn de personen/groepen die het product / dienst
met daadkracht en doorzettingsvermogen in de
verschillende fases (van initiatief via netwerken tot
leiderschap) aanjagen en ondersteunen?
Geef een overall oordeel of er voldoende ondersteuning
is in de verschillende fases (van start tot en met grootse
doorbraak) op een 3-puntsschaal (+ / 0 / -).

•
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Criterium:
Toelichting:

4. Communicatie
•
•

Is de voorlichting transparant?
Is de communicatie authentiek?

Voorbeeld: Max Havelaar koffie, Greenpeace, Triodos Bank
Toetsing:

•
•
•

Criterium:

Worden alle gevolgen/consequenties door gebruik van
het product/de dienst in kaart gebracht?
Is de boodschap authentiek?
Geef een eindoordeel op een 3-puntsschaal (+ / 0 / -).

5. Gevoel

Toelichting: Draagt het product/dienst bij aan mijn imago of geeft het
product mij een goed gevoel?
Voorbeeld: Minder vlees eten, vaker de fiets nemen, gerecyclede tassen
Toetsing:

•
•
•

Criterium:

In hoeverre geeft het product/dienst een goed imago
(duurzaam/hip/sexy)?
In hoeverre geeft het product/dienst een goed gevoel?
Geef een eindoordeel op een 3-puntsschaal (+ / 0 / -).

6. Gebruiksgemak

Toelichting: In hoeverre wijkt de beschikbaarheid en het gebruik van het
duurzame product/dienst af van het bestaande product/dienst?
Voorbeeld: Elektrische auto (actieradius nog beperkt), zonnepanelen niet
zeer eenvoudig te installeren.
Toetsing:

Eindoordeel:

•
•
•

Is het product gemakkelijk beschikbaar?
Is het product gemakkelijk in gebruik?
Geef een eindoordeel op een 3-puntsschaal (+ / 0 / -).

•
•

Conclusie/samenvatting van de kans van slagen.
Check op basis van 3P’s (planet, people, profit).
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Bijlage: Gebruik quickscan duurzaamheid
Inleiding
In Hoofdstuk 3 is de quickscan naar de kritische succesfactoren voor
duurzaamheid omschreven als handvat om duurzame initiatieven te classificeren
in de mate waarop succesvol massaal kunnen worden geïmplementeerd. In deze
bijlage wordt als voorbeeld een uitgewerkte scan van een concreet product
(kweekvlees) weergegeven. In het uitgebreide themarapport zijn nog veel meer
duurzame producten en diensten met behulp van de quickscan uitgewerkt.
Voedsel problematiek
De mens heeft een natuurlijke behoefte aan dierlijke eiwitten; een toenemende
wereldbevolking en een stijgende welvaart leiden dan ook tot een toename in de
consumptie van vleesproducten. In Nederland heeft dit er gedurende de
afgelopen eeuw toe geleid dat men van een dag in de week, naar dagelijks vlees
consumptie is gegroeid; momenteel consumeren wij in Nederland 80kg vlees per
persoon op jaarbasis.
De komende tien jaar wordt een groei in de wereldbevolking
van 6 naar 9 miljard verwacht. Daarnaast zal er een substantiële
welvaartsgroei in de opkomende economieën (Zuid-Amerika en Azië)
plaatsvinden. De wereldwijde vraag naar vlees zal dan ook verdubbelen over
de komende tien jaar (2010-2020). De huidige wijze van veeteelt zal niet om
aan deze vraag te voldoen.
Momenteel is de veeteelt verantwoordelijk voor 18% van de wereld uitstoot
aan broeikasgassen. Ter vergelijking transport (verkeer, treinen, lucht- en
scheep-vaart gezamenlijk) is verantwoordelijk voor slechts 13,5% van de
broeikasgassen.
Om een beeld te geven van de betekenis van deze cijfers: “Als alle Nederlanders
één dag in de week geen vlees eten, hebben wij onze nationale emissie reductie
doelstellingen voor 2015 behaald. De veeteelt gebruikt 25% van het begraasbare
landoppervlak en 33% van de landbouwgrond (voor voeding) wereldwijd.
Indien deze cijfers verdubbelen zal er veel natuur plaats moeten maken voor de
veeteelt. Daarnaast zal benodigde veevoeding zorgen voor te korten aan
plantaardige voeding (groenten en granen) voor de menselijke behoefte.
Kweekvlees
Al in 1930 zei Winston Churchill: “Over 50 jaar zijn we ontsnapt aan de
absurditeit van het fokken van een hele kip voor slechts de vleugel of de borst.
Dan maken we deze onderdelen los van elkaar in een geschikt medium.”
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Zijn tijdschatting van 50 jaar was te optimistisch, maar zijn visie, van het
individueel produceren van vleesproducten zonder de bijkomstigheid van
veeteelt, lijkt realiteit te worden in de vorm van ‘kweekvlees’. Kweekvlees is
vlees dat wordt geproduceerd zonder de bijkomstigheid van vee en slachting; het
vlees wordt gemaakt onder laboratorium omstandigheden door het laten
uitgroeien van stamcellen.
Kweekvlees is het levenswerk van de Nederlander Willem van Eelen, die zich
sinds de jaren ’80 heeft ingezet om zijn visie realiteit te laten worden. Een paar
jaar geleden heeft hij 2,5 miljoen euro aan subsidie vergaard via het ministerie
van Economische Zaken, sindsdien wordt dit geld ingezet voor onderzoek om
kweekvlees realiteit te maken. De onderzoekers verwachten dat kweekvlees over
10 jaar in de supermarktschappen zal liggen. Met de huidige investeringen en
onderzoeksprogressie lijkt deze verwachting te optimistisch. Met de verdubbeling
in wereldwijde vleesbehoefte is het echter aannemelijk dat er meer financiële
middelen beschikbaar komen, waarmee ook de snelheid van de ontwikkeling
drastisch verhoogd kan worden; daardoor lijkt 10 jaar misschien mogelijk.
Uitgewerkte quickscan
1. What’s in it for us?
Kweekvlees biedt de mogelijkheid om de toekomstige vleesbehoefte wereldwijd
te bevredigen. Als consument bied het meer voordelen dan uitsluitend de
garantie dat je nog vlees kan kopen. Het vlees zal ook malser zijn en beter
smaken. Daarnaast loop je als consument van kweekvlees geen risico’s meer
rondom groeihormonen en dierziekten. Ook zul je geen onverwachte stukken
bot, kraakbeen, pees of vet meer tegenkomen in je vlees. De prijs van
kweekvlees zal uiteindelijk ook goedkoper zijn, omdat de productie minder
energie, land en andere grondstoffen vereist.
Naast deze directe voordelen hoef je als consument ook geen schuldgevoel over
dierenleed meer te hebben of de milieubelasting (zoals voor broeikasgassen).
Voor de industrie zal de omschakeling groter zijn. De veeteelt verdwijnt en maakt
kweekvlees fabrieken die meer overeenkomsten hebben met de farmacie dan
met boerderijen en slachthuizen. De veeteelt zal niet in zijn geheel verdwijnen,
er zal altijd een niche markt zijn voor ‘echt’ vlees. Daarnaast zal er een klein
aantal dieren moeten worden gefokt om als basis te dienen voor de kweekvlees
stamcellen. Deze dieren kunnen echter leven als “god in Frankrijk” en een
natuurlijke dood sterven, omdat ze niet meer voor de vleesproductie worden
gehouden.
Kweekvlees fabrieken zullen de industrie echter ook voordelen opleveren. Zo zal
de vleesindustrie zich kunnen ontdoen van zijn slechte imago in verband met
milieubelasting, dierenleed en slachting. Daarnaast is de productie van
kweekvlees efficiënter, wat ervoor zorgt dat de industrie voorbij de limieten van
de huidige veeteelt kan groeien. De ondernemingsrisico’s van de veeteelt rondom
14

Samenvatting OCF-themarapport Duurzaamheid
dierziekten zullen ook verdwijnen. Deze voordelen wegen ruim op tegenover de
weerstand tegen verandering.
2. Total Cost of Ownership
Analisten van de universiteiten van Oxford en Amsterdam verwachten dat
kweekvlees zal leiden tot een 90% reductie in broeikasgassen en een 98%
reductie in land en water gebruik (verbruik) ten opzichte van eenzelfde
hoeveelheid vlees uit de veeteelt industrie. Hoewel deze voordelen in eerste
instantie vooral ecologisch zijn, levert deze significante reductie in benodigde
grondstoffen en emissies ook een kostenreductie op.
Omdat er geen dier is waarvan slechts onderdelen geconsumeerd worden, zal er
ook bijna geen afval zijn. De afvalkosten zijn dus ook een stuk lager. Het vlees
wordt in een fabriek geproduceerd en verpakt. Er is dus minder transport (zoals
richting slachthuis, of van boer naar boer). De productie zal ook niet
seizoensgebonden zijn en flexibeler. De voorraden kunnen dus worden verkleind
en het vlees hoeft niet meer te besterven, dit scheelt in kosten voor opslag en
koeling. De ‘Total Cost of Ownership’ voor kweekvlees zal veel lager zijn dat die
van huidig vlees.
3. Ondersteuners
Willem van Eelen is de belangrijkste initiatiefnemer als het gaat om het huidige
onderzoek om kweekvlees realiteit te maken. Het idee achter kweekvlees – dat
je niet bepaalde delen van een dier afhaalt voor consumptie, maar uitsluitend
deze delen produceert – klinkt echter logisch voor velen. De toekomst visie van
Winston Churchill in 1930 is daar een sprekend voorbeeld van.
4. Communicatie
De communicatie tot nu toe is transparant en begrijpelijk, zoals via
documentaires als “Labyrint”. Momenteel blijkt het vooral lastig om fondsen voor
onderzoek te werven. Een toenemende vleesbehoefte en daardoor stijgende
vleesprijs kunnen hier verandering in brengen. Uiteindelijk is er weinig
communicatie noodzakelijk om het product tot een succes te maken. Indien het
kweekvlees goed oogt, smaakt en geprijsd is zullen de eerste consumenten
(desnoods uit onoplettendheid) het vanzelf aanschaffen vanuit de supermarkt.
5. Gevoel
In tegenstelling tot genetische gewasmodificatie (waar nogal veel ophef over is
ontstaan), staat de publieke opinie neutraal/positief ten opzichte van
kweekvlees. Het concept is logisch, men hoeft niet zijn gedrag te wijzigen en zal
er ook niet meer voor moeten gaan betalen. De naam kweekvlees is commercieel
niet optimaal, maar voor het eerste stuk kweekvlees in de winkel ligt zal er vast
een smakelijkere naamgeving zijn.
6. Gebruiksgemak
Het gebruik van kweekvlees zal voor de consument weinig afwijken van dat van
huidige vleesproducten. Het feit dat de kwaliteit van kweekvlees constant is,
betekent wel dat je als consument niet meer wordt geconfronteerd met taaivlees,
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stukjes bot, hagel, kraakbeen en pezen. Daarnaast zal men alleen vetrandjes
aantreffen indien dat bij het vleesproduct hoort. Het gebruik blijft gelijk en de
kwaliteit wordt hoger.
Overall Conclusie
Op basis van economie, maatschappij en milieu (PPP)
Voor de economie:
● Maakt (markt)groei voorbij limieten veeteelt mogelijk;
● Lagere kosten;
● Minder grondstof en land gebruik;
● Verlossing van dierenleed en milieuvervuilend imago bio-industrie.
Voor de maatschappij:
● Groeiende vleesbehoefte wordt bevredigd;
● Consumentenprijs ligt lager;
● Product kwaliteit is beter (smaak, textuur, geen ongewenste
bestanddelen);
● Gezondheidsvoordeel (geen risico’s dierziekten, hormonen);
● Geen gewetensproblemen (er is immers geen dierenleed en veel
minder milieu belasting gemoeid met je stukje vlees).
Voor het milieu:
● Reductie
● Reductie
● Reductie
● Reductie

broeikasgas emissies;
landgebruik, dus meer ruimte voor natuur;
zoetwater verbruik;
dierenleed & dierziekten.

Kweekvlees is een logische manier om vleesproducten te produceren en de enige
manier om de toekomstige vlees behoefte te bevredigen. Het is een effectieve en
efficiënte oplossing, die op alle vlakken (PPP) voordelen biedt. Het lijkt er dan
ook op dat kweekvlees realiteit zal worden, de vraag is alleen wanneer. Het
antwoord op de “wanneer” vraag zal grotendeels worden bepaald door de
groeiende vleesbehoefte. Gezien de natuurlijke behoefte van de mens naar vlees
is het aannemelijk dat de vleesbehoefte zal groeien, de vraag is alleen hoe snel?
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Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

