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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.

Voorwoord
We’ of ‘wij’ in deze tekst staat voor de mensen uit het leiderschapsteam die mee
hebben gedaan aan OCF 2.0. Deze groep is op diverse momenten, in diverse
samenstellingen bijeengekomen en hebben samen aan dit stuk geschreven waarin een
aantal opvattingen en conclusies staan die voor leiderschap nodig zijn om een
duurzame samenleving in 2035 te realiseren. Natuurlijk was niet iedereen het altijd
met elkaar eens; dit artikel draagt de algemene deler van deze groep. Het is niet
bedoeld om één waarheid te stellen, dat kan ook helemaal niet, maar het is wel
bedoeld als een combinatie van (gedeelde) waarheden uit deze groep.
Brundtland definitie van “duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aan de huidige
behoefte voorziet zonder het vermogen van toekomstige generaties tekort te doen om
aan hun behoeften te voorzien”.
(Sustainable development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs.)
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Leiderschap voor een duurzamere
samenleving
Inleiding
Vanuit een van de grootste crowdsourcing projecten in Nederland, Our Common
Future 2.0, OCF in de volksmond, is er een nieuwe toekomstvisie geformuleerd
voor leiderschap. OCF is een initiatief gestart door Dr. Jan Jonker van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Binnen dit project is leiderschap een van de 19 thema’s
die in een periode van 90 dagen met ongeveer 400 mensen beschreven zijn. Dit
project is gebaseerd op het bekende werk van Gro Brundlandt ‘Our Common
Future’ uit 1987. Zij heeft in een periode van 900 dagen met 1500 mensen uit
alle delen van de wereld een baanbrekend rapport geschreven over ‘de toestand’
van de wereld en wat er de daaropvolgende 25 jaar gedaan moest worden. Veel
duurzame projecten en ontwikkelingen zijn hieruit voortgekomen. Op 7
september 2010 zijn wij gestart met een groep van 20+ ‘leiders’ in ons
leiderschapsteam. Samen zijn wij op zoek gegaan naar een antwoord op de
vraag: ‘Wat voor leiderschap is er nodig om in 2035 tot een duurzamere
samenleving te komen?’

De vele crises, zoals de financiële, energie, klimaat, voedsel, armoede, water,
grondstoffen, afval, en identiteitscrisis, waar wij tegenwoordig mee te maken
krijgen vragen om een ander leiderschap dan we vandaag de dag kennen. Niet
alleen de realiteit van deze crises, maar ook de informatieverspreiding over deze
crises vraagt om een nieuwe aanpak. Maar wat voor een aanpak? Niet iedereen
in onze groep was en is het met elkaar eens. We hebben daarom niet geprobeerd
om gezamenlijk één waarheid op te stellen, maar om een samenstelling te
maken van gedeelde waarheden uit deze groep. Hierbij maken wij een
onderscheid tussen de contexten waarin de leider opereert binnen de
1
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samenleving en de diverse niveaus en stijlen van leiderschap. Wat bij ons leeft, is
dat niet alleen managers en leidinggevenden (of bazen) zich als leider kunnen
tonen, maar dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren vanuit zijn of haar
eigen situatie. En dat is nodig voor een duurzame samenleving! Willen we een
duurzamere samenleving in 2035, dan dienen we allemaal de leider in onszelf
aan te spreken om zich niet alleen voor zichzelf en de zijnen / haren in te zetten,
maar ook aandacht te hebben voor de korte termijn en de lange termijn, waarbij
het creëren van meerwaarde en iets teruggeven voor wat we nemen – in plaats
van alleen onttrekken aan – essentieel is.
Ook dienen we vanuit de verschillende perspectieven en invalshoeken,
afscheid te nemen van oude een-dimensionale denkpatronen en een nieuw
denken te ontwikkelen waarin we de wereld als een samenhangend systeem
zien. Dit betekent echter niet dat leiders het wiel opnieuw uit hoeven te vinden.
In dit rapport willen wij aandacht schenken aan zowel positieve denkpatronen uit
het verleden als van deze tijd. Wij willen, net als Lueneburger en Goleman
(2010) benadrukken : ‘The future is allready there’. Er bestaan al veel nieuwe,
innovatieve ideeën, technologieën en plannen. Wanneer we willen dat deze
initiatieven effectief worden ingezet en de barrières worden beslecht, hebben we
‘passende’ leiders nodig, leiders met een visie. Alleen dan kunnen we allemaal
bijdragen aan de ontwikkeling en bewustwording van het samenhangende
systeem en de verantwoorde, duurzame wereld in de toekomst.

1.1 Leiderschap en Duurzaamheid als doel
Bij leiders denken we soms nog in traditionele kaders van hiërarchie. Een leider
is de baas. De baas is een leider. Maar is dat nog steeds zo? In een samenleving
waar informatietechnologie en netwerken steeds meer invloed hebben op hoe wij
ons organiseren komt ‘leiderschap’ in een nieuw daglicht te staan. Leiderschap
uit zich op alle niveaus en binnen ieder domein in de samenleving. Wij
onderscheiden in dit stuk het persoonlijke, organisatorische, politieke en
maatschappelijke niveau. Dit betekent hierdoor dat in dit rapport / artikel leiders
niet alleen mensen zijn die formeel een managementrol vervullen omdat ze aan
de top staan of ‘de baas zijn’. Iedereen kan leiderschap tonen en aanleren. We
leven in een netwerksamenleving waarin vele leiders en bewegingen zich
manifesteren. Dé leider bestaat hierdoor in mindere mate. Leiderschap wordt
gedeeld door velen. Dit is ook nodig om samen een vernieuwde en duurzamere
samenleving te ontwikkelen. Maar wat is dan een ‘duurzame samenleving’?

Een duurzame samenleving
Sinds de definitie van Brundtland in 1987 is lang gediscussieerd over
‘duurzaamheid’ maar een alom aanvaarde en exacte definitie is uitgebleven. Is
het evenwichtigheid, een verbetering van de kwaliteit van leven, ‘iets’ van de
lange duur, of een proces dat kan worden toegepast zodat de aarde niet wordt
uitgeput? Grofweg bestaan er twee primaire opvattingen over duurzaamheid. De
eerste veelvoorkomende opvatting is dat duurzaamheid alleen betrekking heeft
tot zaken omtrent het verbeteren van milieuaspecten. De tweede opvatting is
breder. Hier heeft duurzaamheid niet alleen betrekking op het verbeteren van het
milieu, maar ook op het verbeteren van de sociale leefomgeving en het maken
2
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van winst. Deze benadering wordt veelal aangeduid als de 3P’s van
duurzaamheid, namelijk: people, planet en profit.
Wij hanteren deze bredere benadering voor duurzaamheid en hebben daar in
relatie tot leiderschap nog een vierde ‘p’ aan toegevoegd. Dit is de P voor
‘Person’; de rol van de leider. Uit onderzoek is verder gebleken dat de P van
‘person’ cruciaal is bij het vormgeven van duurzaamheid (Kellerman, 2006). Dit
betekent niet dat alleen grote bazen of ‘formele’ leiders de verantwoordelijkheid
hiervoor moeten dragen. Ghandi zei het al: “Wees zelf de verandering die je in
de wereld wilt zien.” Dit betekent dat jij als mens, als burger, als individuele
medewerker en als leidinggevende het goede voorbeeld kan geven. Je kunt
leiderschap tonen in relatie tot het thema duurzaamheid door het persoonlijk,
dichtbij en concreet te maken, door het een onderdeel van jezelf en van je
dagelijkse werk en leven te laten zijn. Of je in de eerste elektrische leaseauto
rijdt of biologische catering voor een vergadering bestelt, of je met verschillende
groepen stakeholders naar nieuwe oplossingen zoekt, of een
energiespaarrekening ontwikkelt; er zijn talloze keuzes die je privé, op het werk
en vanuit je functie kunt maken om ‘duurzaam te doen’. Je maakt een verschil,
als je duurzaam kiest en doet. Iedereen kan dat verschil maken! Je kunt je
richten op thema’s zoals: de beschikbaarheid van voedsel, de tevredenheid van
je collega’s, schoon water, hygiënisch sanitair, schone energie, investeren in een
nieuw project, bescherming van ecosystemen of het verspreiden van een
ideologie. Het lijkt wel of alle denkbare terreinen nu vragen om reflectie en
beslissingen die noodzakelijk zijn om een duurzame toekomst te creëren. Wij
beschrijven hier wat vanuit onze optiek nodig is om in 2035 zo’n duurzame
wereld te kunnen ervaren. Een wereld waarin de ambities van nu inzake
duurzaamheid voor een groot deel gerealiseerd zijn. Wij nemen hier
medemenselijkheid, creatie en verdeling van welvaart en welzijn mee, naast het
behoud van het milieu.
“Slechte leiders creëren volgelingen, goede leiders creëren
leiders.”
(De Graaf & Kunst, 2009)
Om de beschreven ontwikkelingen uit de komende pagina’s te bewerkstelligen,
gaat het om vragen zoals: ‘Wat is er nu nodig?’, ‘Wat kan er nu gedaan worden?’
en ‘Welke rol speelt leiderschap hierbij?’ Wanneer we dieper de literatuur in
duiken, vinden we veel uitspraken over wat leiderschap inhoud. Globaal genomen
richten leiders zich in de literatuur, ten opzichte van managers, ook op het
creëren van een visie, cultuurverandering en ontwikkelen van draagkracht. Onze
visie op leiderschap houdt ook in goede, passende beslissingen te nemen en
ervoor zorg te dragen dat anderen deze beslissingen begrijpen en omarmen.
Daarnaast hoort het bij leiderschap om anderen te stimuleren zelf de leiding te
nemen over zijn of haar eigen leven en dit door te voeren in het nemen van
persoonlijke en collectieve acties.
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Essentie van leiderschap
In deel zes van “De wetten van de magie, zuster van de duisternis”, omschrijft
Terry Goodkind een ware leider als iemand die: “Een duidelijk pad door een
morele wildernis baant, zodat mensen de juiste weg kunnen zien” (2007: 182).
Ken Blanchard beschrijft leiderschap als “het vermogen om mensen zodanig te
beïnvloeden dat hun capaciteiten ten goede komen aan het algemeen belang.”
Terwijl Terry Goodkind zich richt op ‘de juiste weg’, richt het citaat van Ken
Blanchard zich op 'het algemeen belang'. Leiderschap kan zich richten op zowel
het bereiken van een hoger doel, het algemeen belang, als de weg ernaar toe,
het proces. Het doel op zich en het proces, zijn twee aparte elementen die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer de essentie van leiderschap
zich alleen toespitst op het bereiken van een doel, is de suggestie dat het alleen
om de resultaten gaat. Maar wanneer we het hebben over 'beter leiderschap' is
het ook weer niet voldoende. Het maken van winst (financieel), is bijvoorbeeld
op zichzelf een legitiem doel. Echter, wanneer dit de belangrijkste beweegreden
is voor het zakendoen, gaan alle betrokkenen - aandeelhouders, topmanagers,
werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap - al snel hun eigen belang
nastreven en de nadruk leggen op de eigen agenda en zelfverrijking of ‘graaien’.
Tijdens het proces wordt onderlinge loyaliteit en passie overboord gezet, omdat
het er dan alleen nog om gaat zoveel mogelijk geld te verdienen met zo min
mogelijk inspanning.
Een hoger doel, een inspirerende visie, kan hierbij van pas komen. Deze visie
is dus niet gericht op korte termijn, snelle resultaten en alleen op (financiële)
winst maar juist ook eervol, moreel, inclusief in plaats van exclusief gedrag en
integriteit. In de meest abstracte vorm is deze inspirerende visie: het verkrijgen
van een duurzamere samenleving voor iedereen, waarbij het algemeen belang is
dat wij als mensen overleven en tegelijkertijd ons kwaliteit van leven (be)houden
of zelfs verbeteren.
Het is van belang dat leiders tot doel hebben om het proces, of de weg, naar die
duurzamere samenleving zo goed mogelijk laten verlopen.
De leiders die wij voor ogen hebben ondernemen actie, hebben het lef om
nieuwe wegen te banen en zijn een authentiek, inspirerend rolmodel. Deze
leiders waarborgen de kwaliteit van beslissingen die genomen worden voor zowel
het vaststellen van het doel, als het verloop van het proces.
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Leiderschap is...
“…een functie van kennis van jezelf, een visie die goed gecommuniceerd is,
vertrouwen opbouwen bij collega’s, en het ondernemen van effectieve acties
om je eigen leiderschapspotentieel te realiseren.” Warren Bennis,
“ …het proces van overtuiging en voorbeeld dat een individu (of
leiderschapsteam) of een groep in gang zet om actie te ondernemen die
gericht is op het doel van de leider of de gedeelde doelen van iedereen.” John
Gardner
“ …het gedrag van een persoon die een positie van leider heeft in een groep.
De activiteiten van deze groep zijn onder zijn verantwoordelijkheid gericht op
het realiseren van een bepaald doel. Het heeft dus betrekking op gedragingen
in relatie tot de leden van de groep, gericht op het bereiken van bepaalde
doelen. Onverschillig aan welke activiteit leiding wordt gegeven, gaat het altijd
om doelbewust, doelgericht en doelmatig handelen.”
Wikipedia
Leadership involves “the moving of followers beyond their self interests for the
good of the group, organization, or society” B.M.Bass, (1997)
“De enige definitie van een leider is: iemand met volgers.”
Peter Drucker
Wat voor leiderschap is er nodig voor een duurzamere samenleving in
2035? (antwoorden uit onze brainstormsessies)
•
•
•
•

•

•
•

•

Individuen durven zich als leiders te tonen en verantwoordelijkheid te
nemen voor de gehele samenleving.
Leiders zetten anderen in hun kracht en durven zichzelf zonodig
overbodig te maken.
Leiders nemen beslissingen binnen hun sfeer van invloed - groot of klein.
Zowel intrinsiek als extrinsiek wordt er invloed uitgeoefend op de
vorming van leiders en volgers. (intrinsiek: van binnenuit, en extrinsiek:
van buitenaf.)
‘Los-vaste’ samenwerkingsverbanden en cocreatie vormen belangrijke
bronnen van creativiteit en innovaties – waarbij de rol van
leidinggevende telkens door anderen ingevuld kan worden, afhankelijk
van de taken die bij die functie passen.
Op organisatorisch niveau kan leiderschap zich ontwikkelen naar een
‘verzameling van initiatieven en projecten’.
De acties van de leiders in 2035 hebben een positieve impact op: hun
eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van anderen zoals medewerkers,
collegae, leveranciers, buren, toekomstige generaties, de ontwikkeling
van de leefomgeving (zoals het klimaat, voedsel, energie, water en
natuur) en op de ontwikkeling van de economie en maatschappij.
Er worden nieuwe vormen van sociale en financiële systemen
ontwikkeld, waarbij rekening gehouden wordt met wat Herman Wijffels
‘common goods’ noemt: basis elementen die van en voor iedereen zijn
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•
•
•
•

en waar we dus ook allemaal verantwoordelijk voor zijn.
Winst wordt gecreëerd door organisaties die voorzien in behoeften van
mensen nu en later zoals schone lucht, kwaliteit van leven.
Schone lucht en kwaliteit van leven wordt gezien als winst.
Machtsverhoudingen verschuiven en worden (langzaamaan) geleidelijker
verdeeld over de wereldbol.
Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Leiders
gaan efficiënter om met zichzelf, elkaar, de omgeving en zullen de
technologische mogelijkheden voor het algemeen goed beter benutten
en inzetten. Dit zal de balans in ons Westerse denken van kwantitatief
(veel / consumptiemaatschappij) naar kwalitatief (schoonheid / waarde)
doen verschuiven.

1.2 Transitieperiode
Als leiderschap gaat over beslissen wat goed is voor vandaag en voor de
toekomst dan vraagt dat om een analytisch denkvermogen, bewust-zijn en een
goed werkend kompas voor richtinggevend advies. Het analytisch denkvermogen
ontwikkelt zich door een brede oriëntatie, ‘zicht op de wereldkaart en relevante
vraagstukken’ en een ‘gevoelige radar van leiders’. Alle elementen zijn nodig om
te kunnen omgaan met de onzekerheid aanwezig is in een transitieperiode. Er is
een duidelijk verschil tussen omgaan met onzekerheid en het omgaan met
risico’s. Terwijl risico’s duidelijk zijn te benoemen, zijn onzekerheden ongrijpbaar.
Je weet niet precies wat het is en hoe je ermee om kunt gaan. In de transitie
naar een duurzamere samenleving speelt de omgang met onzekerheden een
grote rol. Er bestaat bijvoorbeeld een discussie over de wetenschappelijke
(on)zekerheden omtrent duurzaamheid en het nut ervan. Ook zoeken politici
naar zekerheden voor de toekomst, hetgeen het voor hen moeilijk maakt om op
lange termijn over duurzaamheid uitspraken te doen, laat staan beslissingen te
nemen. Daarbij komt ook nog het gegeven dat partijen vaak verschillende
percepties hebben over wat een risico of onzekerheid is en hoe ze hier het beste
mee om kunnen gaan. Daar waar overheden echter terughoudend zijn, hoeven
bedrijven dit niet te zijn – omdat het bij bedrijven in essentie vaak gaat om het
doorvoeren en ontwikkelen van innovaties en het materialiseren van ideeën en
concepten.

6

OCF-themarapport Leiderschap

Als leiders mensen willen verbinden en verschillende verwachtingen en
inzichten willen overbruggen, dan is het cruciaal om dilemma’s te herkennen.
De nodige transformaties hieromtrent vragen om een agenda voor leiderschap
die ondermeer bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarderen en zichtbaar maken van successen
Ontwikkelen van mensen
Verbinden en overbruggen
Ontwikkelen van bewustwording
Inzicht en overzicht
Waarden en richting
Dialoog en samenwerking
Initiëren van activiteiten

Dit kan ons brengen naar een duurzame wereld ontsprongen uit natuurlijke
veerkracht en vitaliteit.
Hiervoor zijn (nu) leiders nodig die inspireren en de weg wijzen en die, in de
eerste plaats, inzicht hebben in waar we nu staan en vooral wat de context is
van waaruit verschillende partijen opereren.
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Waar staan we nu – inzicht in de verandering
“Leven in de 21ste eeuw gaat niet alleen over onze verbintenis met de aarde, met
elkaar en met andere soorten. Het gaat ook om de relatie met onszelf en wat het
betekent om mens te zijn. Het gaat niet alleen om het creëren van een wereld
die we ons wensen, maar om een dieper begrip over wie we zijn in die wereld,
zowel nu als in de toekomst. Het gaat om de overtuiging dat veranderen
noodzakelijk wordt en de belangrijke bijdrage die een ieder daaraan kan
leveren.” (Senge, 2008) Hoe de toekomst eruit ziet hangt in hoge mate samen
met de keuzes die we zelf en samen met anderen maken. Beslissingen worden
beïnvloed door kennis, inzichten, maatschappelijke, technologische en
natuurlijke/biologische ontwikkelingen. Ons hele leven, in welke vorm en in welk
verband dan ook, is steeds onderhevig aan verandering. Het is zoals Heraclitus of
Ephesus (c. 535–c. 475 BCE) het in de 6e eeuw voor Christus aangaf: “alles is
verandering”. We zitten nu dus ook in een transitie periode; we zijn nu ook aan
verandering onderhevig. Meestal volgt verandering de weg van geleidelijkheid,
via (organische en evolutionaire) aanpassing. Er zijn echter theorieën die
beweren dat dit aan het eind van een tijdperk anders gaat. Er ontstaat dan eerst
een periode van chaos, omdat het oude en vertrouwde geen uitweg meer lijkt te
bieden. Niemand weet ook hoe het nieuwe er precies uit ziet. Het is inherent aan
onzekerheid dat iedereen zich wel een mening vormt om zo zekerheid te creëren.
In onderstaand model van Kondratiev (model 1) wordt dit op de innovatie as
duidelijk weergegeven. Waar de nieuwe wave de oude wave kruist ontstaat
chaos. Het is letterlijk het oude loslaten en het nieuwe toelaten. Tevens geeft het
model inzicht in de fases sinds het industriële tijdperk en hoe technologie en de
mensheid zich vanuit deze fases heeft ontwikkeld.
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model 1 Kondratiev innovation theory
In de wetenschap wordt er gediscussieerd over de juistheid van het
‘oppervlakkige’ model van Kondratiev. Doorgaans wordt het door de ‘hard core’
economen niet geaccepteerd, maar door de visionaire en evolutionaire economen
wel. Wij gaan hier echter niet in op de wetenschappelijke juistheid van het
model, maar gebruiken het model om onze visie duidelijk te maken en de
overgangsfase overzichtelijk weer te kunnen geven.

De 6th wave
Volgens het model zijn we nu in het begin van de 6th wave, de groene streep. Na
de eerdere fases van de industriële revolutie en een periode van opbouw na de
tweede wereldoorlog is overleven, en daaruit voortvloeiend competitie en
machtswellust, aanleiding geweest om telkens op zoek te gaan naar goedkoper
inkopen en produceren. Dit heeft geleid tot schaalvergroting in tal van sectoren,
verspreiding van productie door ‘operational excellence’ en vergroting van de
reikwijdte en mogelijkheden van zowel verkoop als inkoop van producten en
diensten. De schaalgrootte heeft geleid tot efficiëntie en meer welvaart voor
grotere groepen consumenten, voornamelijk in het Westen. Tegenwoordig wordt
bij een steeds breder westers publiek duidelijk dat vooruitgang vanuit een ander
perspectief achteruitgang kan betekenen. Naast de buitengewone successen van
dit tijdperk klinken er geluiden door dat ons bestaansrecht wordt bedreigd door
een aantal neveneffecten, zoals voedsel- en watertekorten, financiële crisis en
natuurrampen zoals cyclonen, droogte en stijging van het zeeniveau. We horen
mensen praten over het verlies van de menselijke maat, een verlies van
daadwerkelijk contact tussen dienstverlener en de klant of tussen burgers. We
horen mensen praten over een gevoel van onthechting, uitbuiting, onbalans en
machteloosheid: “Wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons nageslacht?”, “Wat voor
wereld laten we voor hen achter?” Als de mens in zijn algemeenheid meer neemt
dan geeft, als de mens niet in balans leeft met zijn omgeving, dan treft ons
nageslacht straks een andere, minder leefbare planeet aan. Het individu als
mens, burger, medewerker en leidinggevende leeft in een wereld waarin hij/zij
geconfronteerd wordt met het verwarrende feit dat onze aarde niet ‘onuitputtelijk
en onkwetsbaar’ is. En dat we hierop volgend samen verantwoordelijk zijn voor
het behoud van de aarde. Het is in deze zin paradoxaal dat wij bereid zijn onze
omgeving te vernietigen, terwijl die juist in onze primaire behoeften voorziet en
continuïteit kan borgen voor onze nakomelingen. Waarom zouden wij onze
omgeving überhaupt vernietigen? De verleiding om onze bronnen uit te putten
en uit te buiten kan gewijd worden aan de begrijpelijke noodzaak te overleven op
korte termijn, maar ook hebzucht of gebrek aan inzicht, kennis en bewustzijn
kunnen hier aan ten grondslag liggen.
Steeds meer stemmen gaan op dat het anders kan, dat we inmiddels geleerd
moeten hebben van onze fouten, c.q. moeten inzien dat de aannames uit het
verleden steeds minder opgeld doen. Er zijn veel signalen en trends die er op
wijzen dat we op een kantelpunt zitten, in de overgang naar een nieuwe tijd.
Volgens Herman Wijffels zijn de neveneffecten, zoals de financiële crisis, signalen
9
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die ons leiden naar een duurzame economische visie die ons de weg wijst naar
een wereld in de 21e eeuw met als uitgangspunt een samenhangend systeem.
Een crisis kan in deze zin ook worden opgevat als een nieuwe kans. Het
kantelpunt waarover gesproken wordt, is de overgangsfase tussen de vijfde en
de zesde wave van het model van Kondratiev (model 1). Het is afhankelijk van
het perspectief en bewust-zijn van ieder persoon hoe ze in deze periode met
onzekerheden en risico’s omgaan.

Crisis als kans
In het Chinees onstaat het woord ‘crisis’ door de tekens van de woorden ‘kans’
en ‘gevaar’ bij elkaar te voegen. De kansen die een crisis biedt gaan niet
ongemerkt voorbij in de hedendaagse samenleving. Dit zien we terug in de
groeiende initiatieven die worden genomen op verschillende terreinen in onze
samenleving, zoals fair trade, de eerlijke bankwijzer en duurzame energie. Deze
initiatieven hebben tot doel bij te dragen aan een duurzamere samenleving.
Terwijl de één angstig is voor de crises, ziet de ander dus nieuwe kansen. Weer
een ander blijft liever bij het bestaande. Deze verschillende opvattingen,
meningen, inzichten en emoties omtrent de transitie naar een duurzamere
samenleving lopen volgens ons in de hedendaagse samenleving chaotisch door
elkaar. Dit is dan ook een van de kenmerken van een grote overgangsperiode. Er
ontstaat hier en daar een nieuw bewustzijn, waardoor anders naar de wereld en
haar problemen wordt gekeken. Het gaat er niet om hele andere dingen te zien,
maar om de dingen anders te zien. Loskomen van het bestaande, het
vertrouwde, is een cruciale stap in het transformatieproces naar het nieuwe.
Vaak beleven mensen een overgangsperiode verschillend. De periode kan
ervaren worden als ‘chaos’, ‘gevaar’ of een ‘dynamische en innovatieve’ periode.
Door de eeuwen heen zijn er leiders zichtbaar geweest die opstonden. Telkens in
een andere situatie en met een andere opdracht. Ze deden wat er in die tijd, op
dat moment in die setting gedaan moest worden. Leiderschap is vaak wat de
ander percipieert, het is contextueel gebonden dus afhankelijk van tijd, plaats,
situatie en persoonlijke invulling. Zoals het Stenen Tijdperk niet geëindigd is
omdat er geen stenen meer waren, transformeert het Industriële Tijdperk niet
door gebrek aan mogelijkheden voor verdere industriële expansie. We denken
dat dit tijdperk zich doorontwikkeld omdat individuen, organisaties en
bestuurders zich realiseren dat de neveneffecten niet duurzaam zijn en omdat ze
tot het besef komen dat er alternatieven zijn.
Wat een leider wel of niet met duurzaamheid doet, is ook contextueel
gebonden.

Duurzaamheid is context en tijdgebonden
Duurzaamheid kan bijvoorbeeld gezien worden als een ‘moving target’. Wat
vandaag ‘duurzaam is’, kan morgen anders zijn. Een voorbeeld hiervan is de
hybride auto Toyota Prius die schoner is dan een traditionele benzine motor wat
CO2 uitstoot betreft. Maar een auto die helemaal elektrisch is en oplaadt op
zonne-energie is alweer duurzamer dan die Prius. Wat duurzaam is voor mij als
Nederlander hoeft niet duurzaam te zijn voor een Chinees. Een T-shirt dat niet
gemaakt is met behulp van kinderarbeid is voor een Nederlander wellicht
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duurzaam, een kind dat opgeleidt en gehuisvest wordt naast het werk is
misschien voor een Chinees duurzaam. Wat voor vervoer of kleding duurzaam is
in 2035, hangt af van de context op dat moment en is afhankelijk van tijd,
plaats, situatie en persoonlijke invulling.
De verschillende verwachtingen, beelden en ideologieën die mensen hebben
bij de duurzame transitie, maakt het begrip duurzaamheid vaag. Groepen
mensen vormen doorgaans ook een ‘vaag’ beeld over wat een nieuw initiatief
precies inhoud en voor waarde heeft. Daarbij kunnen duurzame initiatieven
betrekking hebben op meerdere aspecten en niveaus in de samenleving of
organisaties. Dit maakt duurzaamheid en duurzame initiatieven tot een complex
geheel. Volgens Luenenburger en Goleman gaat duurzaamheid uiteindelijk over
het realiseren van brede, operationele en culturele veranderingen (2010).
Een negatief scenario is dat we op de huidige voet doorgaan en dat het
industriële tijdperk zoals we het nu kennen met overexploitatie en uitputting van
alle bronnen eindigt wanneer we aan de grenzen van de groei komen en het
huidige systeem in elkaar stort. Laten we dit gewoon gebeuren? Of gaan we dit
voorkomen in een gezamenlijk streven naar een duurzamere wereld voor ons
nageslacht? Wij kiezen voor het laatste en denken dat juist de leiders van nu al
de mogelijkheid hebben aan een aantal transities te werken en zo vernieuwingen
mogelijk te maken. Dit zullen de eerste stappen zijn naar een structurele
verandering, die de kinderen van nu – en dus de leiders van de toekomst –
kunnen voortzetten.

1.3 Transities naar de toekomst en de agenda voor
leiderschap
In het vorige hoofdstuk hebben wij benadrukt hoe verschillend mensen kunnen
denken over de transitie naar duurzaamheid. Tijdens dit hoofdstuk willen we
verder gaan op wat dit voor leiderschap betekent. Hoe kunnen leiders doelen
stellen en het proces, de transitie, goed laten verlopen wanneer er zoveel
verschillende opvattingen en verwachtingspatronen bestaan? We willen in deze
inleiding een omschrijving geven van een aantal domeinen en transities die hier
als leidraad voor kunnen dienen. In de overige hoofdstukken richten wij ons
meer op de praktische toepassing van deze transities voor concretere doelen per
onderwerp.
Transities kunnen nagestreefd worden via een aantal domeinen waarbinnen
leiderschap zich afspeelt. Onderstaande tabellen geven inzicht in de transities en
de domeinen die wij als speelveld benoemd hebben:

We onderscheiden de volgende transities:
1) Van individueel belang naar collectief belang
2) Van hiërarchische organisatiestructuren naar co-creatie
3) Van winst (geld) naar waarde (sociaal maatschappelijk nut)
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Een viertal domeinen van leiderschap:
•
•
•

•

Individueel (zelf)leiderschap: leiderschap dat door ieder mens kan
tonen;
Organisatieleiderschap: leiderschap op directieniveau in profit en nonprofit organisaties;
Politiek leiderschap: leiderschap op het niveau van de diverse
bestuurslagen die we kennen zoals lokaal, regionaal, nationaal,
internationaal en globaal;
Maatschappelijk leiderschap: leiderschap vanuit (tijdelijke) bewegingen,
NGO’s, actiegroepen of ‘opinion leaders’.

We werken hieronder de transities en de rol van leiderschap uit.
1.3.1 Van individueel belang naar collectief belang.
Met deze transitie willen wij stimuleren dat ‘het denken aan het algemene belang’
vanzelfsprekend of zich onbewust zal gaan ontwikkelen en als dragend wordt als
we over belangen spreken. Deze transitie begint bij persoonlijk (zelf) leiderschap
door op individueel niveau te investeren in (zelf)inzicht en bewustwording van
onze interactie (actie-reactie) met onze omgeving. Bewustwording begint bij
dingen vanuit ander perspectief proberen te zien – het ontwikkelen van
emphatisch vermogen. “De echte ontdekkingsreis is geen kwestie van nieuwe
landschappen zoeken, maar van nieuwe ogen hebben.” (Elmer Mulder, Vumc)
Nieuwe en vooral bredere inzichten over jezelf , hoe je in het leven staat en
over je omgeving, kunnen leiden tot verandering in denken en daden. Wanneer
we ons bewust zijn van wie we zijn, kunnen we inzichten ontwikkelen die onze
besluitvorming verrijken en beïnvloeden en kunnen we onze betekenis voor
anderen vergroten. Werken aan bewustwording is essentieel in leiderschap.
‘Bewustwording’ is het proces dat uiteindelijk leidt tot ‘bewust zijn’ en onbewust
handelen. We weten dat het merendeel van onze activiteiten, meer dan 95%
voortkomt uit het onbewuste (Mintzberg, 1973; Argyris & Schön, 1981).Een
voorbeeld is de manier waarop we omgaan met problemen, of ademhalen.
Beiden zijn meestal onbewuste processen of handelingen. We reflecteren pas na
ons handelen. En wanneer we onder water zijn, beseffen we ons bijvoorbeeld pas
hoe noodzakelijk ademhalen is. Wanneer samengewerkt wordt met iemand uit
een andere cultuur, beseft men pas hoe verschillend mensen naar een probleem
kijken en hoe verschillend men dit het beste denkt op te kunnen lossen. Als je
gewaar wordt van je denk- en gedragspatronen en je gehechtheden en vanuit die
houding getuige kunt zijn van je handelingen, komen er inzichten en van daaruit
ontstaat de kans dat je verandert en/of dat je omgeving verandert.
Het ontwikkelen van leiderschap begint bij reflectie op het eigen gedrag en
bewustwording van onderliggende, onbewuste patronen:
•

- Reflectie op de persoonlijke visie geeft zicht op onderliggende waarden,
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•
•

•

drijfveren en patronen die (onbewust) het gedrag sturen;
- Reflectie op het functioneren bevordert bewustwording van het eigen
gedrag en inzicht in het effect ervan op anderen;
- Bewustwording van de eigen aannames en eigen gedrag maakt het
makkelijker om jezelf te sturen. Hierdoor is het mogelijk te besluiten om
wel of niet te reageren op een situatie, vanuit het besef wat de impact
van je (re)actie op de ander en de omgeving zou kunnen zijn.
- De reflectie helpt de eigen doelen scherp stellen. Dit inzicht maakt het
mogelijk om zorgvuldig te kiezen aan welke doelen je prioriteit geeft en
welk gedrag je toepast om deze te bereiken.

Interactie met en beïnvloeden van anderen
In de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap is het verbreden van de oriëntatie
op de omgeving om ons heen ook van cruciaal belang. Ben ik en voel ik mij
verbonden met mijn directe omgeving? Ben ik ook verbonden met het
ecosysteem van onze planeet? Denk ik vanuit het collectief? Of vanuit mijn ‘ik’?
Hoe kan ik die uitersten verzoenen?
We leven in een steeds meer globaliserende wereld, waarin grenzen vervagen en
het voor onze Nederlandse economie steeds belangrijker wordt om internationaal
actief te zijn. Veranderingen en nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog
tempo op en het is noodzaak te blijven vernieuwen en investeren om zo het doel
van onze concurrentiepositie, een gezonde economie, sterk te houden.
Tegelijkertijd hebben we ook de keerzijde van onze verbondenheid met de
wereldeconomie ervaren door de lokale crisis die voortkwam uit de mondiale,
financiële crisis. De neiging om ons af te sluiten van de wereld en ons alleen te
richten op onze eigen directe omgeving, wordt door zulke ervaringen en
ontwikkelingen groter. Onze oriëntatie kan zich vanuit psychologisch perspectief
het makkelijkste richten op de directe omgeving zoals het eigen gezin, de buurt,
Nederland. Maar onze oriëntatie kan zich ook breder ontwikkelen middels het
ontwikkelen van een sterk analytisch denkvermogen en het opdoen van kennis
en ervaring. Hierdoor wordt een mondiaal wereldbeeld ontwikkeld. Vanuit het
opdoen van kennis kan men meer inzicht in verschillende culturen, landen en
werelden verschaffen en van daaruit ook een gevoel ontwikkelen van verbonden
zijn met meer dan alleen onszelf. Dit inzicht kan ook verkregen worden door het
dialoog aan te gaan met een ander. Door te luisteren naar de standpunten van
een ander, en eens dieper door te vragen naar de belangen van die ander, leert
men de zienswijze van die ander kennen.

Een voorbeeld van echt luisteren is de casus die Marc Wesselink tijdens de OCF
Leiderschapstoer met de aanwezigen heeft gedeeld. Hij benadrukte hoe
belangrijk het is om eens écht te luisteren naar de belangen van verschillende
groepen stakeholders wanneer er een maatschappelijk project gerealiseerd
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moet worden (Wesselink & Paul, 2010). Bij de voorbereidingen van het project
Maasvlakte 2 waren kitesurfers sterk tegen de aanleg hiervan. Vragend naar
hun beweegredenen, bleek dat ze ten eerste tegen waren omdat er op de
huidige plek unieke golven waren. Ten tweede waren ze ertegen omdat de plek
en het surfen voor hen veel meer betekende dan een ‘hobby’. Het is voor hen
al jarenlang een manier van leven. De emoties die meespeelden leidde bij de
kitesurfers tot het innemen van een zeer ‘fel’ standpunt tegen Maasvlakte 2.
Door te vragen naar de reden erachter en het zoeken naar een oplossing - een
nieuwe plek voor de kitesurfers, met extra ondersteuning het hen naar de zin
te maken - konden ze tot prettige afspraken voor alle betrokken partijen
komen.

Conclusie
De eerste cruciale stap in de verandering naar een duurzamere samenleving, is
persoonlijk leiderschap. Inzicht en bewust worden van jezelf en de interactie met
anderen zijn hier belangrijk bij. Hoe meer mensen persoonlijk leiderschap tonen
binnen alle dimensies en op alle niveaus van de samenleving en van organisaties,
hoe groter de invloed wordt die we gezamenlijk hebben op de ontwikkeling van
een duurzamere samenleving.
1.3.2. Van hiërarchische organisatiestructuren naar cocreatie
Het denken vanuit duurzaamheid termen betekent dat niet alleen technische
oplossingen aan ruimte winnen, maar ook dat sociale innovatie meer ruimte
krijgt. Werkgevers die zo denken zien in toenemende mate dat voor de realisatie
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid binnen de
organisatie op de lange termijn, ruimte geschapen moet worden voor creativiteit
en werken vanuit intuïtie bij haar medewerkers. Het aantal nieuwe duurzame
ondernemingen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Veel van deze
ondernemers zijn jonge, gedreven mensen die de maatschappij van morgen
mede vorm willen geven. Zij organiseren zich steeds meer in kleine
werkeenheden, allianties en netwerken waarbij veel aandacht is voor de talenten
van de medewerkers en organische groei. Vanuit hun positie dragen deze
ondernemers, organisaties en projecten bij aan een duurzame samenwerking
tussen de verschillende marktpartijen en overheden. Bovenstaande
ontwikkelingen gelden niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor
instellingen zoals scholen (gemeenschappen), instellingen in de gezondheidszorg,
instellingen in de ouderenzorg en ziekenzorg, overheidsinstellingen en overige
maatschappelijke instellingen.
In de komende tijd willen we dat er steeds meer van deze nieuwe
ondernemingen en projecten ontstaan waarin de menselijke maat weer bepalend
wordt. Deze wens heeft zijn weerslag op zaken als mobiliteit en het gebruik van
social media. Het ‘Nieuwe Werken’ zal voor deze groep geen issue meer zijn, ze
regelen dit zelf, door de vorm van de organisatie en het aanbod van producten
en diensten. Voor een fabriek met lopende band werkzaamheden is het concept
van nieuwe werken natuurlijk wat ingewikkelder.
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Ook zien we een ontwikkeling naar steeds meer ‘los-vaste’
samenwerkingsverbanden en cocreatie van projecten tussen reguliere instanties
en de nieuwe organisaties. Dit kan leiden tot belangrijke bronnen van creativiteit
en innovaties – waarbij de rol als leidinggevende telkens door anderen ingevuld
kan worden, afhankelijk van de taken die bij die functie passen. Op
organisatorisch niveau kan leiderschap zich ontwikkelen naar een ‘verzameling
van initiatieven en projecten’.
1.3.3. Van winst (geld) naar waarde (sociaal maatschappelijk nut)
Leiderschap gaat over het waarderen van prestaties en het belonen van acties.
De transitie van puur gericht zijn op het maken van winst naar het ontwikkelen
van waarde pleit voor het belonen van acties die gerelateerd zijn aan het behalen
van een doel dat maatschappelijk nut heeft, en als het even kan op korte en
lange termijn rendabel is. Een voorbeeld hiervan is dat bonussen voor CEO’s
worden bepaald op basis van meerdere criteria, zoals het verbeteren van de
klanttevredenheid, omzet, werknemerstevredenheid en de (directe en indirecte)
omgeving. Deze bonus kan vervolgens uitgekeerd worden na een periode van
ongeveer 10 jaar, omdat er dan pas beoordeeld kan worden of de gerealiseerde
doelen op de lange termijn nog steeds constructief zijn en dus daadwerkelijk
hebben bijgedragen.
Deze transitie pleit voor een toekomstvisie met een nieuw bewustzijnsniveau
waarbij geld niet de enige maatstaf is om ‘winst’ te meten. De wijze van
productie zal centraal blijven staan, maar zowel bedrijven, mensen en overheden
worden meer beoordeeld op wat ze bijdragen aan de samenleving, de omgeving
en het geluk van alle mensen. Een efficiëntie slag in het productieproces die ook
voor het milieu en de maatschappij iets oplevert is hier een goed voorbeeld van.
1.3.4. De agenda voor leiderschap: Leiderschap in de transitie naar een
duurzame samenleving
Welk leiderschap valt er binnen de verschillende domeinen te voorzien en te
wensen voor de komende decennia? We bekeken dit in vorige hoofdstukken in
het licht van de geschetste historische ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de
huidige tijd en de noodzakelijke transities voor een duurzamere samenleving. In
dit hoofdstuk zetten we onze verwachtingen en wensen binnen de eerder
genoemde domeinen van leiderschap uiteen: persoonlijk, organisatorisch, politiek
en maatschappelijk leiderschap. Om te komen tot een duurzamere samenleving,
is een belangrijke rol weggelegd voor de opvoeders, het onderwijs en de
leidinggevenden binnen organisaties. Immers, onze kinderen, die de toekomstige
arbeidsgeneratie zijn, groeien nu op in een verdergaand besef van de noodzaak
tot duurzame ontwikkeling dan de generatie van hun ouders en grootouders. Het
komen tot nieuwe normen en waarden is niet alleen een kwestie van een nieuwe
generatie tot inzicht te laten komen dat we het ‘anders’ moeten doen. Het is
daarnaast ook een kwestie van ruimte krijgen, een goed plan maken (samen met
anderen) en het ook daadwerkelijk anders te gaan doen. In onderstaande kaders
staat beschreven wat we verstaan onder de vier verschillende niveaus van
leiderschap die continu terugkomen in de overige hoofdstukken. Ook staan er
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voorbeelden beschreven die betrekking hebben op het onderwerp binnen het
kader.
Individueel leiderschap
Het individu als consument staat aan de vraagkant van de economie. De
consument (en zeker in de opkomende economieën) zal, bij toenemende
welvaart geneigd zijn het zichzelf makkelijker en leuker te willen maken. Daarbij
staan tot nu toe overwegingen als duurzaamheid meenemen in productie,
gebruik en bij de afvalfase nog niet voorop. Het gedrag van een individu is te
beïnvloeden door goede marketing en sales gericht op een duurzamer
consumptiepatroon. Hierdoor kan er geleidelijk een verschuiving optreden naar
duurzamer gedrag van de consument. Afhankelijk van (schok)effecten die de
negatieve effecten van ons handelen en ons consumptiepatroon zichtbaar
maken, kan dit proces versneld of vertraagd worden. Zo zijn er bijvoorbeeld nu al
technologieën beschikbaar waarmee mensen in de supermarkt een product
kunnen scannen om de ‘oorsprong’ en de ‘duurzaamheid’ van het product te
kunnen zien. Binnen de ‘rollen’ die je als individu kunt hebben, zullen mensen in
meer of mindere mate duurzamere keuzes gaan maken en het belang daarvan
gaan uitdragen. Waarbij in de westerse wereld andere keuzes gemaakt kunnen
en zullen worden dan in derde wereldlanden en opkomende economieën zoals we
in Azië zien ontstaan. Wanneer het besef van het belang van een duurzamere
houding wordt aangewakkerd zal ons persoonlijke gedrag, onze keuzes en onze
houding jegens anderen langzaam gaan veranderen. We blijven mensen, dus we
zullen wellicht niet kiezen voor ‘minder’ maar wel voor ‘anders’. Als individu is het
belangrijk om de keuze voor ‘anders’ zichtbaar te maken en daardoor een
voorbeeldrol op je te nemen.
Organisatorisch leiderschap
De meeste leidinggevenden van organisaties zijn erg extern georiënteerd: ‘wat
vraagt mijn klant?’, ‘wat doet de concurrent?’, ‘wat wil de overheid van mij?’ en
‘hoe kan ik mijn proces zoveel mogelijk sturen en controleren?’ Verandering
wordt vaak geïnitieerd door (verwachte) veranderingen in de omgeving die een
gevoel van urgentie oproepen. ‘Ik moet mee want anders…’ Het is slechts weinig
leiders van organisaties gegeven ook daadwerkelijke, wezenlijke, veranderingen
te initiëren die op nationale of internationale schaal impact hebben. De komende
decennia zal de urgentie vooral gecreëerd worden door veranderingen in het
politieke speelveld, door veranderingen bij stakeholders als klanten, bij
investeerders en consumenten en door (dreigende) verschuivingen in
marktaandeel.
(Inter)nationale regelgeving zal in toenemende mate gericht zijn op het
behoud van onze natuur, grondstoffen en het terugdringen van emissies voor
bodem, water en luchtvervuiling. Doordat dit thema hoog op de politieke agenda
blijft staan zullen media er aandacht aan besteden en zodoende het besef van
stakeholders blijven beïnvloeden. Shareholders die ondernemingen financieren
zullen andere, duurzamere, keuzes gaan maken. Naarmate duurzamere
producten gemeengoed worden en dus ook in prijs concurrerend, prijst diegene
die blijft vasthouden aan minder duurzaam zichzelf uit de markt. Dit dwingt
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ondernemers en leidinggevenden in organisaties tot het maken van andere
keuzes: niet alleen het financieel rendement telt, maar ook maatschappelijk,
sociaal en ecologisch rendement zijn belangrijk en zullen de komende jaren
steeds belangrijker worden. Investeringen zullen steeds meer op basis van
andere gronden gedaan worden. Het maatschappelijk, sociaal en ecologisch
rendement kunnen (financieel) gewaardeerd worden. Onder invloed van NGO’s,
belangengroeperingen en individuen, die veel aandacht in de media krijgen,
wordt het afbreukrisico op imagoschade voor veel grote multinationals (in het
bijzonder in de Business tot Consumenten markt) onacceptabel. Dit dwingt tot
herbruikbare of duurzamere producten, schonere productie, duurzamere logistiek
en dus ook minder afval in de keten. Doordat verdienmodellen aangepast worden
aan een nieuwe werkelijkheid, zal deze omwenteling de komende jaren aan
houvast winnen. Ondernemers en leidinggevenden in organisaties maken deel uit
van een veranderende wereld en zijn zich daarvan ook steeds meer bewust. Naar
analogie van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, zal ook nu het
‘besef’ bij de koplopers plaats hebben gemaakt voor ‘geloof’ en duurt het nog
een aantal decennia voordat de aanwezigheid van duurzame producten en een
verduurzaamd productieproces een ‘way of life’ is.
Duurzame initiatieven en projecten binnen een grote organisatie kunnen
makkelijker gestimuleerd worden wanneer eerst de ‘zwakke punten’ inzichtelijk
worden gemaakt. Alle processen binnen en buiten een organisatie kunnen
(gezamenlijk) worden onderzocht en gereflecteerd. Vervolgens kan er een
duidelijke (gedeelde) visie gevormd worden. Deze kan worden omgezet tot een
duidelijk plan voor verandering. Deze visie gaat verder dan de korte en
middellange termijn en dient dus op strategische niveau te worden geïntegreerd.
Politiek leiderschap
De rol van de politiek zal zich de komende jaren – in relatie tot produceren en
afval – vooral mondiaal richten op het vaststellen van overkoepelende
emissienormen en richtlijnen. Die dan – zoals dat de afgelopen jaren ook
gebeurd is – tot regionale (EU) afspraken leiden en vervolgens hun weerslag
vinden in ontwikkelingen op technologisch gebied en in energiesystemen t.b.v.
Productie.
De mondiale politiek zou zich volgens ons vooral dienen te richten op het
creëren van een ‘level playing field’ voor alle landen ter wereld. Het speelveld
waarbinnen de betreffende actoren het proces inrichten moet dus breder worden,
zodat meerdere partijen en naties hierin een stem krijgen. Het beschermen van
handelsbelangen (of landbouwbelangen) staat de urgentie van duurzamere
ontwikkelingen vaak nog in de weg. De mondiale politiek moet meer aandacht
vragen voor een gezondere verhouding tussen gebruik en verbruik van de aarde.
Op mondiaal niveau blijken afspraken gericht op de lange termijn moeilijk tot
stand te komen en als dat wel lukt, is de ratificatie niet altijd een garantie voor
implementatie.
Op regionaal of nationaal niveau zal de politiek, binnen de internationaal
afgesproken kaders, voorwaarden moeten scheppen. Ook hier is een ‘level
playing field’ van het grootste belang. Wanneer er bijvoorbeeld een grootschalig
project wordt gerealiseerd, is het belangrijk dat de verschillende groepen
stakeholders in het beginstadium betrokken worden om zo samen naar de beste
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mogelijkheden te zoeken. Ook kunnen er zogenaamde beschermingsconstructies
van ‘oude’ productiemethoden, energiestromen en subsidiestromen die het
zelfstandig worden van duurzamere productie in de weg staan opgeheven
worden. Het besef dat overcapaciteit hierdoor wellicht pijnlijk zichtbaar wordt,
moet de politieke leiders niet afschrikken. Het in stand houden ervan is vaak een
rem op duurzame ontwikkelingen en schaadt de noodzakelijke duurzame stappen
die we moeten nemen op de lange termijn. Wij vragen vooral lef van de politiek.
Durf het oude los te laten en te gaan staan voor duurzamere alternatieven!
Overigens zal – indien de politiek deze lef niet toont – de werkelijkheid hen
inhalen, aangezien de andere partijen in het krachtenveld niet zullen stoppen als
de politiek hier geen beslissingen over neemt.
Maatschappelijk leiderschap
Er zijn veel maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het verduurzamen
van ‘produceren’ en het terugdringen van ‘afval’. Vooral kennisinstellingen spelen
een rol in onderzoek en publicaties. NGO’s spelen een rol, vooral wat het lobbyen
en thematische kennisuitwisseling betreft. Het leiderschap dat van hen gevraagd
zal worden is tweeledig namelijk enerzijds het transparant aanbieden van
vergaarde kennis en het aantoonbaar toetsen daarvan om de geloofwaardigheid
te behouden en anderzijds het aangaan van de dialoog met alle relevante
stakeholders. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid zal zijn om politiek,
bedrijfsleven en maatschappij op de juiste manier geïnformeerd te houden en de
noodzaak van het verduurzamen van onze maatschappij genuanceerd onder de
aandacht te brengen. Dit vraagt vooral leiders die de verbinding zoeken met
andere stakeholders en die de dialoog aangaan en in stand houden. Het besef
dat er meerdere ‘waarheden’ zijn en het zoeken naar convergeren van belangen
in plaats van bevestigen van verschillen, zal cruciaal zijn om maatschappelijk
leiderschap een wezenlijke rol te laten spelen.

Opbouw verdere hoofdstukken
Nu we uitleg hebben gegeven aan de vier terugkerende niveaus van leiderschap
wordt het tijd om concrete handvatten te geven. Deze handvatten zijn nodig om
een duurzamere Nederlandse samenleving te bereiken en om een inspirerende
totaalvisie voor 2035 te realiseren. De overige hoofdstukken van dit
rapport/artikel bevatten een aantal subthema’s. De hoofdstukken zijn ingedeeld
naar de andere onderwerpen binnen OCF2.0, namelijk: economie, social media,
spiritualiteit, afval, energie, productie, natuur, wonen, mobiliteit, leren, toerisme,
voeding, water, werk en zorg. Per onderwerp wordt er een bepaald doel gesteld
voor de toekomst. Wij hebben deze doelen proberen samen te vatten. Voor elk
subthema binnen het OCF project schetsen we de rol die leiderschap heeft om de
subdoelen in het streven naar een duurzamere samenleving te bereiken. We
verwoorden voor elk thema de visie op 2035, beschrijven de transitie van nu
naar de toekomst en concluderen wat persoonlijk, organisatorisch, politiek en
maatschappelijk leiderschap bijdraagt aan het realiseren hiervan. Ten slotte
hebben wij geprobeerd om per onderwerp een wat meer praktische toepassing te
geven van het leiderschap dat nodig is om deze transities te bewerkstelligen op
de diverse niveaus (persoonlijk, organisatorisch, politiek en maatschappelijk). Dit
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hebben wij gedaan door zowel voorbeelden te geven van projecten die nu al
worden gedaan, als nieuwe inzichten te geven die de kwaliteit van besluitvorming
voor iedere leider kunnen verbeteren. Echter, omdat wij van mening zijn dat
ieder inzicht, doel, proces, initiatief en/of plan altijd nog beter kan en dus ook
nooit echt ‘af’ is, nodigen wij iedereen die dit leest uit om zelf ‘leidend’ te worden
in het maken en doorvoeren van verbeteringen. Wij hebben geen conclusies
verbonden aan de inleiding van dit rapport / artikel aangezien we van mening
zijn dat de conclusies zichtbaar worden in de uitwerking van de subthema’s en de
concrete handvatten die we geven.
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Produceren
Verantwoord verbruik en toenemend (her)gebruik…

Inleiding
Allereerst dient de term ‘produceren’ los geweekt te worden van de (mogelijke)
associatie met een fabriek of een fysiek product. Produceren, ook in de definitie
van de werkgroep Produceren, heeft betrekking op alle situaties waarin een
‘entiteit’ iets maakt, kweekt of doet, voor een andere entiteit tegen betaling. Dus
bomen kweken voor de verkoop is net zo goed produceren als het bakken van
brood, het leveren van een dienst of het produceren van een matras. Je zou
kunnen zeggen dat elk proces waarbij een ‘conversie’ of ‘omzetting’ optreedt,
valt onder ‘produceren’.
In alle mogelijke vormen van produceren zijn gemene delers te benoemen die
relevant zijn voor de toekomstige (duurzame) ontwikkeling.
De werkgroep Produceren heeft deze gemene delers benoemd als:
•
•
•
•

Visie: hoe zou productie er in 2035 uit moeten zien;
Governance: hoe bewerkstellig je een transitie naar duurzaamheid en hoe
kan producttransparantie hier een rol in spelen;
Innovatie: hoe verduurzaam je producten, diensten en processen door
innovatie en waar moet een bedrijf de focus op leggen;
De cirkel sluiten: hoe zorg je dat producten weer recyclebaar zijn en welke
rol speelt de logistiek hierin.

Met betrekking tot leiderschap en produceren zijn nog een aantal overkoepelende
aspecten te noemen, namelijk de rol van de markt en de technologie en de
diverse stakeholders die een rol spelen.

Leiderschap 2010 e.v.?
De hamvraag is natuurlijk: welk leiderschap valt er nu te voorzien en te wensen
voor de komende decennia in relatie tot produceren.
Individueel leiderschap
Het individu als consument staat aan de vraagkant van de economie. Gebleken is
dat het aanbieden van prijzen voor oplossingen voor uitdagingen tot veel
uitvindingen hebben geleid die de mens het leven makkelijker maken (Branson,
2007). De consument (zeker in de opkomende economieën) zal bij toenemende
welvaart geneigd zijn het zichzelf makkelijker en leuker te maken. Daarbij staan
tot nu toe overwegingen als duurzaamheid in productie, gebruik en afvalfase nog
niet voorop. Met een toenemend aanbod en met marketing en sales gericht op
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een duurzamer consumptiepatroon, zal een verschuiving optreden, maar zeer
geleidelijk. Afhankelijk van (schok)effecten die de negatieve effecten van ons
handelen en ons consumptiepatroon zichtbaar maken, kan dit proces versneld of
vertraagd worden.
Naarmate de volgende generaties (geboren na 1990) tot de
consumptiemaatschappij toetreden, zal het besef dat we anders en duurzamer
moeten produceren en consumeren gaan toenemen. Want zij hebben de
‘zorgeloze’ jaren 80 en 90 niet hebben meegemaakt en zijn niet opgegroeid met
het besef dat ‘we’ een probleem hebben.
Het individu als mens/medewerker/leidinggevende leeft in een wereld waarin
hij/zij geconfronteerd wordt met de soms verwarrende werkelijkheid dat onze
aarde niet ‘oneindig en onkwetsbaar’ is. En dat we daar samen verantwoordelijk
voor zijn.
Nagenoeg iedereen ziet en/of ervaart, naast de welvaart waarin we leven, ook
de prijs die we daarvoor moeten betalen. En ook diegenen die niet in die
welvaart kunnen delen, zien en/of ervaren de nadelige effecten.
Binnen de ‘rollen’ die je als mens kunt hebben, zullen mensen in meerdere of
mindere mate duurzamere keuzes gaan maken en het belang daarvan gaan
uitdragen. De westerse wereld zal andere keuzes kunnen gaan maken dan 3 e
wereld landen en opkomende economieën.
Er is een wereldwijd besef, dat nog steeds groeiende is. En dat besef zal ons
persoonlijke gedrag, onze keuzes en onze houding jegens anderen langzaam
gaan veranderen. We blijven mensen, dus we zullen wellicht niet kiezen voor
‘minder’ maar wel voor ‘anders’.
Organisatorisch leiderschap
De meeste leiders van organisaties zijn erg extern georiënteerd: wat vraagt mijn
klant, wat doet de concurrent, wat wil de overheid van mij. Verandering wordt
vaak geïnitieerd door (verwachte) veranderingen in de omgeving die een gevoel
van urgentie oproepen. Ik moet mee want anders…
Het is slechts weinig leiders van organisaties gegeven ook daadwerkelijke,
wezenlijke, veranderingen te initiëren die op nationale of internationale schaal
doorwerken.
De komende decennia zal de urgentie vooral voortkomen uit veranderingen in
het politieke speelveld, veranderingen bij stakeholders als klanten, investeerders
en consumenten en (dreigende) verschuivingen in marktaandeel.
(Inter)nationale regelgeving zal in toenemende mate gericht zijn op het behoud
van onze natuur, grondstoffen en het terugdringen van emissies naar bodem,
water en lucht. Doordat het thema hoog op de politieke agenda blijft staan,
zullen media er aandacht aan besteden, en zodoende het besef van stakeholders
blijven beïnvloeden.
Stakeholders die ondernemingen financieren zullen andere, duurzamere,
keuzes gaan maken. Naarmate duurzamere producten meer algemeen
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geaccepteerd zijn en dus ook in prijs concurreren met ‘gewone’ producten, prijst
hij die minder duurzame producten blijft produceren zichzelf uit de markt.
Dit dwingt ondernemers en leiders in organisaties tot andere keuzes: niet alleen
het financieel rendement telt, maar ook maatschappelijk, sociaal en ecologisch
rendement zijn belangrijk. Dus investeringen worden op basis van andere
gronden gedaan. Het maatschappelijk, sociaal en ecologisch rendement krijgen
een financiële meerwaarde, waarvoor de klant zal gaan betalen.
Onder invloed van NGO’s en belangengroeperingen, die veel aandacht in de
media krijgen, ontstaat er een onacceptabel afbreukrisico op imagoschade voor
veel grote multinationals (in het bijzonder in de B2C markt). Dit dwingt tot
herbruikbare (C2C) of duurzamere producten, schonere productie, duurzamere
logistiek en dus ook minder afval in de keten. Doordat verdienmodellen
aangepast worden aan een nieuwe werkelijkheid, zal deze omwenteling de
komende jaren aan houvast winnen.
Ondernemers en leiders in organisaties maken deel uit van een veranderende
wereld en zijn zich daarvan ook zeer bewust. Het zal enige tijd vergen, maar
‘besef’ bij enkel de koplopers zal plaats maken voor ‘geloof’ bij de grote massa.
Het duurt nog wel een aantal decennia voordat de zorg voor duurzame producten
en productie en C2C design een ‘way of life’ is.
Politiek leiderschap
De rol van de politiek zal zich de komende jaren – in relatie tot produceren en
afval – vooral mondiaal richten op het vaststellen van overkoepelende
emissienormen en richtlijnen. Die dan – zoals dat de afgelopen jaren ook
gebeurd is – tot regionale (EU) afspraken leiden en vervolgens hun weerslag
vinden in ontwikkelingen op technologisch gebied en in energiesystemen t.b.v.
productie.
De mondiale politiek zou zich vooral moeten richten op het creëren van een ‘level
playing field’ voor alle volkeren ter wereld. Het beschermen van handelsbelangen
(of landbouwbelangen) staat de urgentie van duurzamere ontwikkelingen vaak
nog in de weg.
De mondiale politiek moet aandacht vragen en blijven vragen voor een
gezondere verhouding tussen gebruik en verbruik van de aarde. Op mondiaal
niveau blijken afspraken over lange tijdstrajecten tot stand te komen en is de
ratificatie niet altijd een garantie voor de invoering ervan.
Op regionaal of nationaal niveau zal de politiek, binnen de internationaal
afgesproken kaders, voorwaarden moeten scheppen. Ook hier is een ‘level
playing field’ van het grootste belang. Het opheffen van
beschermingsconstructies van ‘oude’ productiemethoden en energiestromen en
het opheffen van subsidiestromen die het zelfstandig worden van duurzamere
productie in de weg staan.
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Het besef dat overcapaciteit hierdoor wellicht pijnlijk bloot komt te liggen moet
de politieke leiders niet afschrikken. Het in stand houden ervan is vaak een rem
op duurzame ontwikkelingen en schaadt de ontwikkelingen op de lange termijn.
Er wordt vooral durf van de politiek gevraagd. Durf om het oude los te laten en
te kiezen voor duurzamere alternatieven. Overigens zal – indien de politiek deze
durf niet toont – de werkelijkheid hen inhalen, aangezien de andere partijen in
het krachten veld niet zullen stoppen als de politiek geen beslissingen neemt.
Maatschappelijk leiderschap
Er zijn vele maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het verduurzamen
van ‘produceren’ en het terugdringen van ‘afval’. Vooral kennisinstellingen spelen
een rol in onderzoek en publicaties. NGO’s spelen een rol, vooral als het over
grensoverschrijdend lobbyen en meepraten gaat.
Het leiderschap dat van hen gevraagd zal worden is tweeledig. Enerzijds het
transparant aanbieden van vergaarde kennis en het aantoonbaar toetsen
daarvan om de geloofwaardigheid te behouden. Anderzijds het aangaan van de
dialoog met alle relevante stakeholders. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid
zal zijn om politiek, bedrijfsleven en maatschappij op de juiste manier
geïnformeerd te houden en de noodzaak van het verduurzamen van onze
maatschappij genuanceerd onder de aandacht te brengen.
Dit vraagt vooral leiders die de verbinding zoeken met andere stakeholders en
die de dialoog aangaan en in stand houden. Het besef dat er meerdere
‘waarheden’ zijn en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen in plaats van
tegengestelde standpunten, zal cruciaal zijn om maatschappelijk leiderschap een
wezenlijke rol te laten spelen.
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Economie
Van: ‘What the market can bear’, Naar: ‘What the future can bear’

Inleiding
In de vrije markteconomie zoals die nu in onze maatschappij leidend is, staat
centraal dat vraag en aanbod elkaar vinden in marktprijzen. Hiermee wordt een
optimale allocatie van de schaarse goederen ‘arbeid’ en ‘kapitaal’ bereikt, om zo
een maximale hoeveelheid goederen en diensten te produceren.
Kernproblemen bij deze economievorm zijn dat deze:
•
•

•

is gebaseerd op een oneindige voorraad van hulpbronnen uit het verleden
zoals metalen, mineralen en fossiele energie;
dat deze geen waardering kent voor negatieve gevolgen van gebruik van
regenereerbare natuurlijke hulpbronnen zoals bossen, vruchtbare bodem,
rivierwater en wilde vis, wat leidt tot overexploitatie.
In combinatie met de groeiende populatie en welvaart over de wereld zit
dit welvaartsdenken en handelen aan zijn tax.

Een vorm van economie die tot meer duurzaamheid leidt is noodzakelijk. Om die
te bereiken is leiderschap noodzakelijk.

Transitie
Om tot een nieuwe vorm van economie en economische afwegingen te komen is
een omslag in het denken van mensen noodzakelijk. Daarbij zullen we het
eendimensionale welvaartsdenken moeten uitbreiden met welzijnsdenken. Een
zodanige meerdimensionale afweging zal leiden tot meer duurzaamheid.
Om dit te realiseren zal bijvoorbeeld gewerkt moeten worden aan een
economische structuur waarbij door wet en regelgeving en door druk van de
eindgebruikers op duurzame verantwoordelijkheid er geen concurrentienadeel
meer is wanneer je duurzaam produceert. Leiders met posities kunnen dit
realiseren. Maar ook wanneer zijhun omgeving alleen bewust maken van dit
soort zaken kunnen afnemers van die producten kiezen tussen duurzame en niet
of minder duurzame producten. Deze beweging is nu al zichtbaar en groeit
dagelijks. De initiatiefnemers daarvan zijn geen leiders met herkenbare posities,
maar veelal ‘activisten’ met een doel voor ogen. Zodra hun doelen door anderen
worden overgenomen, worden ook zij leiders van deze duurzame beweging.
Er zal op weg naar 2035 ruimte moeten zijn om de opkomende economieën hun
economische ontwikkeling en groei te laten doormaken. Daar waar de westerse
landen geleerd hebben van het eendimensionale economisch model, zal deze
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kennis gedeeld moeten worden met de opkomende economieën en zullen de
voordelen van het toevoegen van het welzijnsdenken uitgelegd moeten worden.
Binnen de lokale duurzame ketenvoorziening zal naar verwachting de
(geïntegreerde) coöperatie de belangrijke organisatievorm worden. Een
coöperatie leidt tot een eerlijkere ketenintegratie, waarbij het gezamenlijke
belang prevaleert boven korte termijn winst. Coöperaties kunnen ontstaan uit
één of enkele personen/organisaties die het voordeel zien van groepsvorming en
die zullen de leiding nemen in het zoeken naar medestanders of
belanghebbenden om een kritische massa te bereiken.

Leiderschap naar de toekomst
Zoals al aangegeven lijkt het coöperatiemodel het meest kansrijk om de
transformatie naar meervoudig denken in welvaart en welzijn te maken.
Leiderschapsdenken verschuift van denken in bruto groei naar netto effect
(waarbij de negatieve gevolgen ook gewaardeerd worden). De verschuiving naar
‘what the future can bear’ vraagt om leiders die beslissingen op basis van
meerdere criteria willen en durven baseren. Niet alleen financieel rendement,
maar ook maatschappelijk en ecologisch rendement dient meegewogen te
worden en gerelateerd te worden aan de visie op de lange termijn. Deze leiders
handelen vanuit de drang om voor hun volgers een plezierige leefwereld te
creëren en daar zelf onderdeel vanuit te maken.
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Binnen de coöperatie zal op individueel niveau minder behoefte en noodzaak zijn
om je te onderscheiden op geld en macht. De onderscheidende
behoeftebevrediging zal meer moeten komen uit persoonlijke ontwikkeling,
sociale bevrediging - bijvoorbeeld door je bijdrage aan het welzijn van anderen-,
inventiviteit en efficiency.
Om mondiaal tot een meerdimensionale economie te komen zal ook op dat
niveau leiderschap moeten ontstaan, vanuit de gedachte van mondiale
coöperaties.
Een belangrijk kenmerk van de leiders in deze coöperatieve
samenwerkingsvormen is dat zij hun persoonlijke belangen ondergeschikt maken
aan dat van de coöperatie en dat zij continue het lange termijn groepsbelang
uitdragen. Dat zij inzichtelijk maken dat ook ieders individuele belangen
uiteindelijk beter gediend worden door het groepsbelang, het welzijn en de lange
termijn voorop te stellen. Vanuit die insteek kan een kentering ontstaan van het
individualistische denken naar het groepsdenken, van ‘mijn welvaart en welzijn’
naar ‘onze welvaart en welzijn’.

Investeren in bedrijven met een meerwaarde – de Triodos bank
De Triodos bank heeft criteria waarmee bepaald wordt of zij bedrijven,
projecten of instellingen financieren verbreedt. Triodos kijkt niet alleen naar
financieel kapitaal en economisch kapitaal van een project of bedrijf, maar ook
naar natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal.
De Triodos bank investeert in projecten en bedrijven die mens en milieu
centraal stellen en tegelijkertijd culturele waarde toevoegen. Zij geven op deze
manier een waarde aan bijvoorbeeld het ecosysteem, onderwijs en sociale
cohesie. Daarbij erkennen zij het niet centraal stellen van mens en milieu als
een risico voor een financiering, naast het markt risico, operationeel risico en
politiek risico. De bank ziet een project of bedrijf dat een risico vormt voor
onze samenleving dus ook als een risico wat betreft het financieren van het
project of bedrijf.
Door deze andere kijk op bedrijven, instellingen en projecten en met name de
risico’s die met een investering gepaard gaan, is de Triodos bank een
katalysator van duurzame, positieve verandering. Zij proberen spaarders en
beleggers in contact te brengen met ondernemers en duurzame bedrijven die
dit ook willen. De sleutel tot een succesvolle belegging op de lange termijn is
volgens hen het beter leren kennen van de bedrijven, ondernemers en
beleggers.
(Website Triodosbank: http://www.triodos.nl/nl/over-triodosbank/mijngeldgaatgoed/)
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Energie
Leve de ‘trias energetica’…

Inleiding
Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze energieproblematiek hoeft
de historische beschouwing niet verder terug te gaan dan het begin van de
industriële revolutie. Het grootschalig gebruik van energie en het grootschalig
opwekken van elektriciteit vindt daar zijn beginpunt. Dat bepaalt ook het
startpunt van het grootschalig winnen van delfstoffen. De historische
uitvindingen van de stoommachine en de verbrandingsmotor zijn een kantelpunt
in onze energiebehoefte.
De complexiteit van onze energievoorziening is gedurende de afgelopen 120 jaar
sterk ontwikkeld. De route ‘van bron tot pomp’ of ‘van mijn tot stopcontact’ is
complex en kent een zeer kapitaalintensieve infrastructuur. De belangen die
gemoeid zijn met de winning en transport van de benodigde grondstoffen zijn
immens en de handel in energie is een mondiale economie geworden. Om de
zaak nog complexer te maken zijn de delfstoffen waarvan we wereldwijd
afhankelijk zijn niet gelijkelijk over de wereld verdeeld. Hierdoor bestaat er
politieke en commerciële ongelijkheid tussen importerende en exporterende
landen.
De mondiale belangen en de (potentiële) spanningen bij schaarste maken de rol
van leiderschap in de noodzakelijke transitie van conventionele
energievoorziening naar een duurzamere energievoorziening er niet eenvoudiger
en transparanter op. Temeer daar politieke en zakelijke belangen door elkaar
lopen en de macht van de exporterende en producerende spelers zeer vergaand
is.
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Transitie
Deskundigen gaan uit van de ‘trias energetica’:
energiebesparing, duurzame opwekking en
efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen.
Waar het energiebesparing betreft, zal
waarschijnlijk slechts een relatieve reductie
behaald kunnen worden. De vraag in de zich
ontwikkelende economieën stijgt namelijk
zodanig snel, dat we daar in de ‘ontwikkelde
wereld’ met onze hoge welvaart en daarmee
gepaard gaande energievraag niet tegenop
kunnen reduceren. We kunnen natuurlijk wel
technische ontwikkelingen in de opkomende
economieën inzetten. En zo ervoor zorgen dat
hun vraag per hoofd van de bevolking minder
stijgt dan zonder deze technische
ontwikkelingen.
Met betrekking tot de duurzame opwekking is
de kennis ver ontwikkeld en zijn grootschalige toepassing hiervan al onderweg of
nog slechts een kwestie van tijd. Daarnaast zal de prijsstijging van fossiele
brandstoffen en dus de daarmee opgewekte energie op afzienbare termijn het
belang van duurzaam opgewekte energie doen toenemen.
Een belangrijke ontwikkeling is dat decentrale opwekking een steeds grotere rol
gaat spelen. In rurale gebieden zal duurzame(re) locale opwekking hand in hand
gaan met de gewenste besparingen. Dit komt door duurzamere opwekking en
efficiëntere apparatuur. Al dan niet in combinatie met isolatie van oude
woningen.
In stedelijke gebieden zal, door slimme netwerkoplossingen (het zgn. ‘smart
grid’), de combinatie tussen decentraal opgewekt en centraal opgewekt steeds
meer mogelijkheden geven om naast ‘gebruiker’ ook ‘leverancier’ te zijn.
Decentrale opwekking zal een steeds prominentere plaats gaan innemen en de
technologische ontwikkelingen geven steeds meer mogelijkheden om energie
locaal op te wekken en ook op te slaan. Dat opslaan wordt mede mogelijk
gemaakt door het overgaan van wisselspanning naar gelijkspanning binnen de
energienetwerken.
De deskundigen zijn het er overigens wel over eens dat we niet volledig zonder
fossiele brandstoffen kunnen. Echter door het doorontwikkelen van de ‘trias
energetica’ kunnen we veel langer met de bekende voorraden toe dan wanneer
we met de huidige consumptie door zouden gaan. Daarom is het efficiëntere
gebruik van fossiele brandstoffen van wezenlijk belang. Efficiëntere motoren,
hergebruik van materialen die van aardolie vervaardigd zijn, beter gebruik van
restwarmte en andere (bewegings)energie die we voorheen verloren lieten gaan,
et cetera.
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Voor het leiderschap in relatie tot onze energievoorziening betekent dit dat het
zich op deze drie aspecten zou moeten richten. Voor de politiek geldt nog een
vierde aspect: de stabiliteit van de verhoudingen in de wereld en de wereldvrede.

Leiderschap
Individueel leiderschap
Zowel in de westerse wereld als in opkomende economieën en in
ontwikkelingslanden zal het individu steeds nadrukkelijker geconfronteerd
worden met de wijze waarop de opwekking van ‘zijn’ energie plaats vindt. Door
de technologische ontwikkelingen en de verspreiding van kennis zal het individu
in toenemende mate invloed uit kunnen oefenen en is het mogelijk keuzes te
maken die er voorheen überhaupt niet waren. Kon je tot eind 20 e eeuw in NL niet
eens kiezen voor je energieleverancier, je kunt nu je leverancier kiezen en je
kunt er ook voor kiezen zelf leverancier te worden.
Ontwikkelingslanden en opkomende economieën slaan een fase over. Daar
kunnen de burgers zonnepanelen en windenergie gebruiken voor de opwekking
van elektriciteit zonder dat er ooit een centrale energievoorziening op fossiele
brandstoffen geweest is of goed gefunctioneerd heeft.
De keuzes die burgers maken bepalen voor een groot gedeelte de mate waarin
duurzame opwekking (snel) groeit. Het wereldwijde besef dat duurzame
opwekking een deel van de oplossing voor een globale bedreiging vormt, maakt
dat de keuze voor duurzamere opwekking niet alleen voorbehouden is aan de
westerse en ontwikkelde landen. Daarnaast maakt het beschikbaar komen van
betaalbare, efficiëntere toepassingen (bruin en witgoed) dat de burgers
wereldwijd ook bijdragen aan reductie van verbruik.
Organisatorisch leiderschap
(Non)profit organisaties hebben een rol als gebruiker van energie. In veel
gevallen hebben ze echter ook een rol in het vergroten van efficiency en het
doorvoeren van technologische ontwikkelingen voor reductie, duurzame
opwekking en effectief gebruik.
Leiderschap in organisaties zal zich de komende decennia in toenemende mate
bezig houden met de vraag hoe ze door de ‘trias energetica’ positief te
beïnvloeden, omzet kunnen genereren. Daarnaast zal o.a. uit
kostenoverwegingen gezocht worden naar reductie van energiegebruik binnen de
eigen organisatie. Ook het reduceren van de CO2-footprint is daarbij een
groeiende ‘driver’.
Politiek leiderschap
De mondiale politiek zal zich vooral moeten richten op stabiliteit. De regionale en
nationale politiek zal zich vooral moeten richten op het wegnemen van barrières
om de trias energetica zo positief mogelijk te beïnvloeden. Dat betekent vooral
een ‘level playing field’ voor duurzame energie ten opzichte van fossiele energie.
En het mogelijk maken van decentrale opwekking.
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Daarbij zal vooral het verbindend vermogen van de leiders essentieel zijn,
omdat vele belangen bijeen gebracht moeten worden. Daarbij is ook de dialoog
belangrijk is om het machtsverschil tussen de fossiele energieopwekking en de
duurzame energieopwekking op de juiste manier in een evenwicht om te buigen.
Brede innovatiesamenwerking.
Ruim twintig bedrijven in Nederland hebben de handen ineen geslagen om
gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten.
Samenwerkend onder de naam Smart Energy Collective
(www.smartenergycollective.com), worden enkele grootschalige
demonstratieprojecten opgezet op het gebied van Smart Grids – intelligente
energienetten – verspreid over Nederland met in totaal ongeveer 5.000
particuliere en zakelijke consumenten.
Met dit initiatief wil het Smart Energy Collective een voorsprong nemen op
ontwikkelingen in het buitenland. Voor zover bekend is het Smart Energy
Collective het meest omvangrijke initiatief in Europa voor de concrete
ontwikkeling van intelligente energiediensten en -netten. Deelnemende partijen
zijn (in alfabetische volgorde): ABB, Alliander, Enexis, Eneco, Essent, GasTerra,
Gasunie, GEN Nederland, Heijmans, HUMIQ, IBM, Imtech, Itron, KEMA, Logica,
Nedap, NXP Semiconductors, Philips, Rabobank, Siemens, Stedin, TenneT en
Unica Installatiegroep.
Afbeelding windmolen invoegen
Smart Energy Collective

Het Smart Energy Collective is een brancheoverstijgend
samenwerkingsverband van een breed scala aan bedrijven, dat door open
innovatie wil anticiperen op onze toekomstige energievoorziening. Dit gebeurt
in afstemming met eindgebruikers en andere betrokkenen. Smart energy en
smart grids − intelligente energieconcepten en -energienetwerken − stellen
consumenten in staat hun eigen energiehuishouding beter te regisseren. Door
het gebruiksgemak van en de toegankelijkheid tot het energiesysteem te
vergroten, kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden. Bovendien leiden
deze tot een verduurzaming van onze energievoorziening en versnelling van de
daarvoor noodzakelijke, commerciële productinnovatie. De grootschalige Smart
Energy demonstratieprojecten zijn nodig om de ontwikkeling en toetsing van
intelligente energieconcepten en -netwerken in de praktijk te concretiseren. Op
dit moment nemen 23 partijen deel aan het Smart Energy Collective. Met een
aantal andere partijen lopen gesprekken over toetreding.
Van website ‘www.debeterewereld.nl’ 08.12.2010

Het is relevant te benadrukken dat in de komende decennia de fossiele en
duurzame opwekking van energie naast elkaar zullen blijven bestaan.
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Social Media
Grenzen vervagen, informatie is overal en verrekte snel beschikbaar.

Inleiding
LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Fora en Hyves: miljoenen mensen zijn
virtueel met elkaar verbonden. De mogelijkheden van digitale, sociale netwerken
groeien op alle terreinen en over grote delen van de wereld. De kracht van social
media is dat ze voor velen beschikbaar zijn en nu al door velen gebruikt worden.
Er zijn al veel voorbeelden waarbij mensen elkaar helpen, met elkaar tot ideeën
komen, elkaar informeren. De snelheid waarmee de informatie verspreid wordt
en eenvoudig gevolgd kan worden, is haast ongrijpbaar. Denk bijvoorbeeld aan
mensen die elkaar bij de treinstoring op Utrecht Centraal station op weg hielpen
via Twitter, denk aan het platleggen van sites als gevolg van het de hetze rondom
Wikileaks.
Social media is er en zal steeds meer gebruikt worden. Door deze vernieuwende
ontwikkeling zullen er veranderingen op andere vlakken optreden die we nu nog
niet kunnen bedenken. Je kunt je voorstellen dat in 2035 alle mensen met elkaar
verbonden zijn en via internet direct met elkaar kunnen communiceren. We leven
dan in een open, transparante en ‘onbegrensde wereld’ van samenwerking en
communicatie.
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“Door Social Media heb ik met onbereikbare mensen over onbereikbare
onderwerpen gesproken om onbereikbare doelen te realiseren” (Martijn Aerts)
“Het gaat niet om social netwerken maar om andere manieren van
samenwerken en organiseren” (David van Bierlo)
“De consument wordt eigenaar van uw product en dienst en maakt de dienst
uit. En uw medewerkers zullen u niet meer volgen omdat u toevallig manager
bent. Wake up, veel zaken gaan op zijn kop, en u moet mee, of u verliest de
aansluiting bij uw klant en bij uw medewerkers.” (Menno Lanting)

Transitie
De dynamiek waar social media voor zal (gaan) zorgen zal invloed krijgen op de
huidige (hiërarchische) structuren in organisaties, in relaties, bij werkwijzen, bij
omgangsvormen en vooral bij de mate waarin ontwikkelingen gestuurd kunnen
worden.
Leiders kunnen overal opstaan, medestanders bereiken en volgers krijgen
binnen en buiten onze gevestigde structuren en grenzen.
Door social media kunnen we elkaar snel informeren zonder tussenkomst van
instanties, elkaar vinden zonder dat we aan elkaar voorgesteld hoeven te
worden, elkaar helpen zonder elkaar te kennen, iets met elkaar ontwikkelen
zonder elkaar te ontmoeten, etcetera. Hierdoor zullen organisatorische,
geografische en maatschappelijke grenzen steeds meer vervagen.
Er ontstaat langzaam een netwerkmaatschappij waarbij mensen en
organisaties die geen aandacht schenken aan de invloed van social media in hun
systemen en strategie steeds meer achter de feiten en mogelijkheden aan zullen
gaan lopen. Op een gegeven moment is het tempo en de snelheid van de
ontwikkelingen wellicht niet meer in te halen.

Leiderschap naar de toekomst
Wat valt er te zeggen over de relatie social media en leiderschap op weg naar
2035?
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NRC Next blog dd. 30 nov. 2010
Afgelopen weekend was het ‘oorlog’ in Complexo Alemao, een van de meest
beruchte sloppenwijken van Rio de Janeiro. De verzameling favela’s, waar
ongeveer 400.000 mensen wonen, criminaliteit welig tierde en drugslords de
baas waren, zijn grondig schoongeveegd door politie en leger. Alles om Rio de
Janeiro veiliger te maken in de aanloop naar het WK voetbal van 2014 en de
Olympische Spelen van 2016.
Terwijl de belegering in volle gang was en er rook uit de wijken in de heuvels
kringelde, deden deskundigen en journalisten in de Braziliaanse
televisiestudio’s hun uiterste best het Braziliaanse publiek uit te leggen wat er
aan de hand was in Alemao. Maar uiteindelijk werd iedereen overschaduwd
door een jongen van 17 op Twitter.
Samen met wat vriendjes van 15 en 13, begon Rene Silva een aspirant
journalist die midden in de favela woont, vanaf zaterdagmiddag als
@vozdacomunidade te twitteren over de gebeurtenissen in de wijk. Amper 24
uur later had de tiener meer dan 20.000 followers. Zijn tweets – en uiteindelijk
zelfs een livestream met filmpjes die hij met zijn mobieltje van de
overvliegende helikopters maakte vanaf het dak van zijn oma’s huis – gaven
een uniek ooggetuigenverslag van de belegering. Zijn tweets werden al snel
werd opgepikt door de Brazilianen en journalisten wereldwijd. De BBC
vertaalde een aantal van zijn tweets:
“Intense gunfire now in Complexo”, “Machine guns and blasts all
around”, “People hanging out white cloths calling for peace” – these
were the kind of eyewitness reports unavailable to the main
broadcasters reliant on distant camera shots and briefings from the
police.

Allereerst is het door directe communicatie mogelijk om handiger leiding te
geven aan veel grotere groepen mensen.
Ten tweede maakt social media het mogelijk dat iedereen ‘een leider’ kan
worden. Mensen zijn eenvoudiger te bereiken, daardoor kunnen er sneller
‘volgers’ zijn. Een idee dat veel volgers krijgt, kan er zelfs voor zorgen dat er een
wereldwijde beweging in gang gezet kan worden. Leiderschap zal vervolgens
moeten bewaken dat ontwikkelingen, of bewegingen die door de meerderheid als
onwenselijk worden beschouwd niet (schijnbaar) leidend worden omdat ze social
media heel goed als communicatie middel inzetten.
Dat laatste zegt ook iets over de afnemende mogelijkheden om ontwikkelingen
op het web te beheersen of te sturen. Er is een grotere kans dat een leider een
bepaalde positie krijgt als hij de juiste media weet te gebruiken en een
aansprekende vorm van communicatie kiest op de systemen van social media.
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Social media kunnen besluitvorming enorm versnellen. Terwijl je nog nadenkt
over de vraag die je gepost hebt, zijn er direct al veel mensen met antwoorden.
Wat een enorme rijkdom aan ideeën brengt dit met zich mee! Maar, het betekent
ook dat we mensen in de gelegenheid moeten brengen om die ideeën om te
zetten in daden. Leiders zullen moeten bedenken hoe de ideeën vorm te geven.
Is dit door veel mensen gewoon te laten doen en het vormingsproces organisch
te laten groeien? Of blijft sturing daarbij nodig? En als dat zo is, hoe organiseer
je dat dan? De term dienend leiderschap laat zich in dit verband steeds vaker
horen: het gaat erom dat er leiders zijn die anderen in staat stellen hun krachten
te benutten. Leiders die anderen faciliteren om een idee te realiseren.
Niemand kan het gebruik van social media beheersen of bewaken, althans zo
lijkt het nu. Dit betekent dat we onszelf en elkaar zullen moeten corrigeren als er
sprake is van misbruik. Digg.com heeft dit op een handige manier opgelost. Deze
website zorgt ervoor dat de meest bekeken met positieve reacties films
bovenaan staan. Dit betekent dat er een organische filter voor ‘onzin’ is
ingebouwd. Het vraagt ook om het uitoefenen van sociale controle als vorm van
leiderschap om zo negatieve uitwassen de kop in te drukken. De vraag is dan
natuurlijk wat desbetreffende leider als positief of negatief bestempeld.
Belangrijke begrippen daarbij zijn volgens ons in ieder geval respect en
waardigheid.
We zullen allemaal om moeten leren gaan met social media, in het bijzonder in
relatie tot het delen van kennis. Enerzijds is de productiviteit van organisaties en
ons innovatievermogen in toenemende mate afhankelijk van de wijze waarop de
mensen in staat zijn effectief kennis te delen en productief te maken. Anderzijds
zijn afspraken nodig over grenzen aan kennisdeling en over methoden om kennis
terug te ontvangen.
Leiderschap zal een belangrijke rol spelen in relatie tot de mate waarin het
delen van kennis nuttig en noodzakelijk is. Leidinggevenden zullen tevens
bijdragen aan het formuleren van de hanteerbare grenzen.
Er is ook leiderschap nodig om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt
van social media. Het openbare en soms impulsieve karakter van veel vormen,
zoals bijvoorbeeld youtube, wikileaks en facebook, brengt risico’s met zich mee
die voor schade kunnen zorgen. Er zijn ook constructieve voorbeelden van
gebruik van social media te vinden. Zoals bijvoorbeeld het oprollen van criminele
netwerken die via openbare sites aan elkaar gekoppeld zijn. Of 100%
transparantie echt wenselijk is, zal de tijd moeten uitwijzen. Maatschappelijk
leiderschap is dat wij daarin samen bepalen waar de grenzen worden
overschreden, bijvoorbeeld door bepaalde sites bewust niet te bezoeken. Aan het
vraagstuk rondom ethiek, vrije meningsuiting, veiligheid en belangen van
burgers zal steeds meer aandacht besteed moeten worden. Het is aan de leiders
van de toekomst om ervoor te zorgen dat deze discussie plaatsvindt en dat er
ook daadwerkelijk beslissingen genomen worden. Wanneer ingrijpen uiteindelijk
toch noodzakelijk is, dan is dit ingrijpen een eindverantwoordelijkheid van die
leiders.
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Voedsel
Duurzaamheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid…

Inleiding
De themagroep Voeding heeft de volgende uitdaging geïdentificeerd voor 2035
en daarna: Hoe kunnen we iedereen op de wereld in zijn of haar
voedselbehoeften voorzien en er tevens voor zorgen dat onze leefomgeving, de
aarde, in goede conditie blijft en er ook op lange termijn voedsel geproduceerd
kan blijven worden?
Wereldvoedsel zekerheid is hierbij essentieel. Zowel vanuit het oogpunt van
herverdeling als van de toegang tot voedsel.
Naast deze uitdaging heeft Voeding voor het produceren van duurzaam voedsel
gemene delers benoemd die relevant zijn voor toekomstige (duurzame)
ontwikkeling:
1) Innovatie: hoe ga je de productieketen van voedsel verduurzamen?
2) Bewustwording en beïnvloeding van consument tot het kiezen van
duurzaam voedsel . Hieronder valt ook de inperking van consumptie.
3) Bewerkstelligen van een andere denk- en handelwijze bij de consument.
Tevens ervoor zorgen dat de consument een keuze uit meer alternatieven
kan maken.
4) Governance: Hoe bewerk je de transitie naar duurzaamheid en welke rol
speelt producttransparantie hierin?
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Transitie
Voor het produceren van voedsel geldt dat het systeem zich ‘tegen ons lijkt te
keren’.
Ter wille van de aarde dient een omslag naar ‘duurzaam voedsel’ gemaakt te
worden.
Veel voedsel wordt geproduceerd op het zuidelijk halfrond om te besparen op
arbeidskosten. Slechte arbeidsomstandigheden en de nadelige effecten op milieu
en lokale grondstoffen zijn tot heden minimaal ter discussie gesteld.
Ontwikkelingen die invloed hebben op de wereldwijde voedselvoorziening zijn
echter gaande, waardoor het belang van duurzaamheid toeneemt. Ter wille van
de aarde dient een omslag naar duurzaam voedsel gemaakt te worden. Met
name de vermindering van de hoeveelheid landbouwgronden door verstedelijking
en de afname van de vruchtbaarheid van landbouwgronden speelt hierbij een
belangrijke rol. Het is daarom noodzakelijk zeer creatief te worden in het
hergebruik van reeds in omloop gebrachte meststoffen en effectiever gebruik te
maken van beschikbare gronden. Slimmer produceren op minder grond – dat is
duurzame voedselproductie en dus duurzaam voedsel.
Ook zullen logistieke stromen herzien (moeten) worden. Deze worden nog lang
niet altijd meegerekend in de integrale belasting en kostprijs die in- en verkoop
en productieprocessen met zich meebrengen.
Daarnaast wordt de hoeveelheid geproduceerde producten een onderwerp van
discussie. Overproductie is nog steeds aan de orde van de dag. In Nederland
gooien wij circa 30% van ons voedsel weg. De vraag is hoe we er voor zorgen
dat iedereen op de wereld in voldoende mate toegang heeft tot voldoende
voedsel. Het bewustzijn bij consument en fabrikant moet groeien.
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Leiderschap naar de toekomst
Welk leiderschap valt er te voorzien en te wensen voor de komende decennia in
relatie tot het produceren van duurzaam voedsel?
Individueel leiderschap
De consument (zeker in de opkomende economieën) zal, bij toenemende
welvaart, geneigd zijn het zichzelf makkelijker en leuker te maken. Daarbij staat
duurzaam voedsel doorgaans niet op de eerste plaats. Tegelijkertijd zijn we ons
er steeds vaker van bewust dat we op een aarde leven die niet ‘onuitputtelijk’ of
‘onkwetsbaar’ is.
Binnen de ‘rollen’ die je als mens hebt, kun je in meerdere of mindere mate
keuzes maken voor duurzaam voedsel en het belang daarvan uitdragen. We zijn
immers samen verantwoordelijk voor het behoud van onze aarde.
Dit is een wereldwijd besef, dat groeiende is. Afhankelijk van (schok)effecten die
de negatieve effecten van ons handelen en ons consumptiepatroon zichtbaar
maken, kan dit proces versneld of vertraagd worden. Het besef dat er iets moet
gebeuren, zal ons persoonlijke gedrag, onze keuzes en onze houding naar
anderen langzaam veranderen. We blijven mensen met behoeften, dus kiezen we
wellicht niet allemaal voor ‘minder’ maar wel voor ‘anders’. Waarbij in de
westerse wereld andere keuzes gemaakt kunnen en zullen worden dan in derde
wereldlanden en opkomende economieën.
Met een toenemend aanbod aan duurzaam voedsel en met marketing en sales
gericht op een duurzamer consumptiepatroon, zal de consument actief bij
kunnen dragen en in staat zijn duurzame keuzes te maken.
Organisatorisch leiderschap
De noodzaak tot verandering voor organisaties wordt doorgaans geïnitieerd door
(verwachte) veranderingen in de omgeving die een gevoel van urgentie
oproepen.
Ondernemers en leiders in organisaties maken steeds meer deel uit van een
veranderende wereld en zijn zich daarvan ook zeer bewust. Het ‘besef’ bij
koplopers zal nog geruime tijd nodig hebben om ‘geloof’ van de massa te
worden. Desondanks zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar. Een mooi
voorbeeld is Unilever, toch een van ‘s werelds grootste spelers, dat volledig op
duurzame en verantwoorde producten inzet.
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Unilever wil tegen 2015 in de hele wereld duurzaam geproduceerde
Lipton Yellow Tea aanbieden.
Vandaag is alvast alle thee die het bedrijf in West-Europa verkoopt voorzien
van het Rainforest Alliance-keurmerk. ‘Het grootste verschil met het Fair Tradelabel is dat de Rainforest Alliance meer de nadruk legt op het ecologische en
het duurzame’, aldus Oxfam Wereldwinkels. ‘Fair Trade zet veeleer in op het
sociale, via een eerlijke prijs voor de boeren.’
Op uitnodiging van Unilever bezocht MO* in het Keniaanse Kericho de plantage
van Unilever Tea Kenya. Die is goed voor elf procent van de theeproductie in
het land en ontving in 2007 –als eerste theeplantage ter wereld– het Rainforest
Alliance-keurmerk.
‘We zijn al sinds de jaren negentig bezig met duurzaam en sociaal
ondernemen. Het was bijgevolg niet erg moeilijk om aan de eisen van het
keurmerk te voldoen’, zegt Eric de Foresta, directeur van de Unilever-plantage
in Kericho. ‘Met het keurmerk slagen we erin onze inspanningen ook te
communiceren aan onze consumenten.’
Van de websitehttp://www.happynews.nl/

Om de kans te vergroten dat ondernemers en leiders zich geroepen voelen tot
het maken van meer duurzame keuzes, is het wenselijk dat het totale veld van
stakeholders invloed uitoefent. (Internationale) wet- en regelgeving van de
overheid en veranderende eisen door klanten, geldschieters en consumenten
kunnen bedrijven dwingen om niet alleen het financieel rendement te laten
tellen, maar ook het maatschappelijk, sociaal en ecologisch rendement.
(Inter)nationale regelgeving zal in toenemende mate gericht zijn op het behoud
van onze natuur, grondstoffen en het terugdringen van emissies naar bodem,
water en lucht. Doordat het thema duurzaamheid hoog op de politieke agenda’s
blijft staan, zullen ook de media er aandacht aan besteden, en zodoende het
besef van stakeholders blijven beïnvloeden.
Stakeholders die ondernemingen financieren en aan omzet helpen zullen andere,
duurzamere, keuzes maken. Naarmate duurzamere producten gemeengoed
worden en dus ook in prijs concurrerend, prijst diegene die vasthoudt aan minder
duurzaam zichzelf uit de markt.
Politiek leiderschap
Van de politiek wordt vooral durf gevraagd. Durf om het oude los te laten en te
kiezen voor een voorbeeldrol. Behalve verplichten ook samenwerking zoeken met
andere partijen binnen en buiten onze grenzen. De mondiale politiek richt zich
dan op het creëren van een “level playing field” voor alle landen ter wereld. Het
beschermen van landbouwbelangen staat de urgentie van duurzamere
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ontwikkelingen nu nog vaak in de weg. De mondiale politiek moet aandacht
vragen voor een gezondere verhouding tussen gebruik en verbruik van de aarde.
Op regionaal of nationaal niveau zal de politiek, binnen de internationaal
afgesproken kaders, voorwaarden moeten scheppen en een preventieve en
stimulerende rol aannemen. Ook hier is een “level playing field” van het grootste
belang. Het gaat om het opheffen van beschermingsconstructies van ‘oude’
productiemethoden en het opheffen van subsidiestromen die het zelfstandig
worden van duurzamere voedselproductie in de weg staan.
Maatschappelijk leiderschap
Onder invloed van NGO’s en belangengroeperingen, die veel aandacht in de
media krijgen, wordt het afbreukrisico op imagoschade voor veel grote
multinationals (in het bijzonder in de Business naar consumenten markt)
onacceptabel. Dit dwingt tot de productie van duurzaam voedsel en duurzamere
logistiek. Doordat verdienmodellen aangepast worden aan een nieuwe
werkelijkheid, zal deze omwenteling de komende jaren aan houvast winnen.
Belangrijkste verantwoordelijkheid van deze organisaties is de politiek,
bedrijfsleven en maatschappij op de juiste manier geïnformeerd te houden en de
noodzaak van het verduurzamen van onze maatschappij genuanceerd onder de
aandacht te brengen.
Dit vraagt vooral leiders die de verbinding zoeken met andere stakeholders en
die de dialoog aangaan en in stand houden. Het besef dat er meerdere
‘waarheden’ zijn en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen in plaats van
polariserende standpunten, zal cruciaal zijn om maatschappelijk leiderschap een
wezenlijke rol te laten spelen.
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Water
We kunnen niet zonder…

Inleiding
De themagroep Water stelt dat we in Nederland in een waterrijk landschap leven.
Al het water heeft een functie die onze samenleving ondersteunt. De inrichting
en beheersing van onze watersystemen levert ons vijf verworvenheden op:
•

•

•

•

•

Volksgezondheid:
een gezonde samenleving door de aanleg van riolen, het zuiveren van
afvalwater en schoon drinkbaar water;
Voedselzekerheid:
door beheersing van het grondwater wordt
landbouwproductie meteen hoog rendement mogelijk;
Handel en economie:
heeft een enorme impuls gekregen door de aanleg van kanalen en
(binnen)havens. Door de combinatie van landbouw en waterwegen kunnen we
exporteren;
Veiligheid:
dijken, kaden en gemalen houden het grond-, hemel-, oppervlakte- en
zeewater uit onze huizen weg;
Vrije tijd: die we graag op of in het water besteden

Toekomstvisie themagroep Water
Een wereldburger in de 21e ste eeuw leeft dicht bij de natuur en respecteert
deze. Water is een eerste levensbehoefte voor alle leven op aarde, en daarom
voeren we alle activiteiten uit met een positieve waardering voor water. Hierdoor
gaan we zonder verspilling om met water en komen er geen gebiedsvreemde
stoffen voor in het lokale water. Dit geldt zowel in thuissituaties als voor
industrieel of recreatief gebruik van water.
Ervan uitgaande dat de mens invloed op het natuurlijk systeem kan uitoefenen
staat een menscentrale visie centraal binnen dit thema. We zien een wereld voor
ons waar drinkwater voor iedereen gratis is. Wat per individu de maximale
hoeveelheid water is die duurzaam in circulatie komt en gebruiksklaar is, hangt
af van een totale systeembenadering per gebied.
Door bewust met water om te gaan, zijn de oceanen, rivieren, beken, meren,
plassen, hersteld. En is het water schoon en leefbaar voor flora en fauna.
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Leiderschap
Individueel leiderschap
Respect voor water en dient terug te komen
in het bewustzijn van mensen. Het gaat om
meer evenwicht tussen mens en natuur, en
evenwicht tussen mens en water. In de
toekomstvisie voor zowel water als natuur, is
de mens onderdeel van een systeemvisie. De
mens kan dit systeem op positieve en
negatieve wijze beïnvloeden. Aandacht voor
het belang van water en natuur is de eerste
stap.
Leiderschap in relatie tot natuur en water gaat dan over de vraag wat ieder
mens, ieder bedrijf, de publieke sector, etcetera vanaf vandaag al kan doen om
ervoor te zorgen dat de natuur ook voor de toekomst behouden blijft. Dat begint
bij bewustwording van de impact van ieder van ons op onze leefomgeving en dus
op de natuur.
Wanneer men zich bewust wordt van de verbinding tussen mens en water,
kunnen we ook de volgende essentiële vragen stellen:
–
–
–
–

Wat zijn precies de effecten van onze productieprocessen en
technologieën?
Wat heeft water te maken met de dagelijkse praktijk van en binnen
bedrijven?
Welke beslissingen maken wij dagelijks die gevolgen hebben voor de
verdeling van water op onze aarde?
Hoe kunnen we er als politiek en bedrijfsleven toe bijdragen dat er meer
duurzame manieren van waterbeheer komen?

De antwoorden op deze vragen kunnen vervolgens leiden tot het maken van
andere keuzes. Wanneer door innovaties bedrijven natuurvriendelijker
produceren en deze producten hip en kosteneffectief zijn, zullen we als
consument eerder geneigd zijn natuurvriendelijker keuzes te maken in wat we
kopen. Als we als consumenten andere eisen gaan stellen, zullen producenten
hieraan wel tegemoet moeten komen.
Organisatorisch leiderschap
Organisaties die duurzaam ondernemen streven in hun activiteiten daadwerkelijk
naar een evenwicht tussen profit, people en planet. Leiderschap (person) binnen
deze organisaties zal meer moeten staan in het teken van de kwalitatieve
verbindingen tussen de mens en de organisatie en de verbinding van het individu
en de verhouding met de natuur. Schone processen gaan vervuilende processen
en productie vervangen. Leiders binnen organisaties vervullen een belangrijke
taak door als voorbeeld op te treden. Volgens Irene van Lippe-Biesterfeld en
Herman Wijffels (lezing van Het Natuurcollege) is de leider van de toekomst
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bijvoorbeeld degene die streeft naar een hoge kwaliteit van verbindingen tussen
mensen onderling en tussen mens en natuur.
Politiek leiderschap
Het thema Water kent, zowel in Nederland als op globaal niveau, een grote
verscheidenheid aan problemen, keuzes en dilemma’s. Sterk gerelateerd aan
beschikbaarheid en gebruiksdoel. Water is een potentiële bron van conflicten,
maar ook van ziekten en het is noodzakelijk voor onze voedselvoorziening. Op
veel plaatsen is er een tekort, vaak is er ook teveel en bedreigt het in beide
situaties de levens van grote groepen mensen. Ziedaar de (politieke)
complexiteit. Op alle niveaus zullen politiek en overheden beslissen over
beheersing, gebruik en verdeling van water. Hieraan liggen vaak ook
economische keuzes ten grondslag. Door zorgvuldige besluitvorming en
toekomstgericht denken en doen, kan de politiek verantwoorde besluiten nemen.
Met in het achterhoofd het feit dat geen mens zonder water kan en iedereen
feitelijk ook recht op (schoon) water heeft.
Maatschappelijk leiderschap
Met betrekking tot onze wereldwijde water problematiek is jaren geleden het
‘World Water Council’ opgericht als intergouvernementele organisatie met als
partner de Verenigde Naties.
Vele honderden organisaties zijn hier wereldwijd aan verbonden en leveren
fondsen om initiatieven te ontplooien die gericht zijn op de problematiek en de
keuzes van een specifieke groep of regio.
Feitelijk is dit het maatschappelijk leiderschap dat de komende jaren nodig is om
boven de partijen met oplossingen en duurzame initiatieven te komen.
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Make Millions Aware of your Cause!
As doom and gloom scenarios invade our living rooms, a more positive
approach to awareness raising is a welcomed change. The Council is partnering
with Live Earth in a historic campaign that aims to fund water projects and get
people involved through entertainment. As a Council member, you get direct
access to be a part of this event where your organization can reach out to
millions
The Dow Live Earth Run for Water is a campaign combining entertainment and
a series of runs around the world. Live Earth was built upon the belief that
entertainment has the power to transcend social and cultural barriers to move
the world community to action. The campaign focuses on the sources and
impact of the water crisis locally, nationally and internationally and actions
individuals can take to effectively address the issue.
The main event will take place on April 18th 2010. A series of 6 km run/walks
(the average distance many women and children walk every day to secure
water) will take place over the course of 24 hours in countries around the
world. The courses will be accompanied by concerts, education activities and
much more.
Van website World Water Concil (www.worldwatercouncil.org)

43

OCF-themarapport Leiderschap

Afval
Afval is grondstof…

Inleiding
Vanuit de werkgroep Afval is een hoofdvisie met een aantal subvisies benoemd,
die ook in relatie tot leiderschap en produceren relevant zijn:
•
•

•
•
•

Afval laat in 2035 geen sporen na en heeft een 100% duurzame
bestemming;
De producent neemt verantwoordelijkheid voor het tweede leven en voor
het voorkomen van afval in de productiefase, de gebruiksfase en de
afvalfase (eco-design);
De consument helpt actief mee om afval te verminderen;
Afval wordt op de meest efficiënte wijze hergebruikt als grondstof voor
hergebruik of energie;
Rol van de overheid om deze visie te bereiken.

Waar tot de industriële revolutie de economie er was voor ons, lijkt het in het
naoorlogse tijdperk of wij er voor de economie zijn. En dat is te merken: wij
verbruiken twee keer zoveel voedsel en vele malen meer goederen dan de
generatie van onze grootouders. En het is volledig overbodig vast te stellen dat
we sinds de tweede wereldoorlog een nog altijd groeiend afvalprobleem hebben.
Tot voor kort werd afval steeds meer gezien als ‘te reduceren kostenpost’. Het
besef dat afval waarde heeft en als grondstof ingezet kan worden, opent nieuwe
mogelijkheden.

Leiderschap 2010 e.v.?
De hamvraag is natuurlijk: welk leiderschap valt er nu te voorzien en te wensen
voor de komende decennia in relatie tot afval.
Individueel leiderschap
Het individu als consument staat aan de vraagkant van de economie. Gebleken is
dat luiheid en gemakzucht tot veel uitvindingen hebben geleid die de mens het
leven makkelijker maken. De consument (en zeker in de opkomende
economieën) zal, bij toenemende welvaart, geneigd zijn het zichzelf makkelijker
en leuker te maken. Daarbij staan tot nu toe overwegingen als duurzaamheid in
productie, gebruik en afvalfase nog niet voorop. Met een toenemend aanbod en
met marketing en sales gericht op een duurzamer consumptiepatroon, zal een
verschuiving optreden, maar zeer geleidelijk. Afhankelijk van (schok)effecten die
de negatieve effecten van ons handelen en ons consumptiepatroon zichtbaar
maken, kan dit proces versneld of vertraagd worden.
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Naarmate de volgende generaties (geboren na 1990) tot de
consumptiemaatschappij toetreden, zal het besef dat we anders en duurzamer
moeten produceren en consumeren gaan toenemen. Want zij hebben de
‘zorgeloze’ jaren 80 en 90 niet hebben meegemaakt en zijn niet opgegroeid met
het besef dat ‘we’ een probleem hebben.

Samples from the ocean
22 april 2010
Door Haico Wevers
We collected a large number of samples using the different trawls. The catch
can be broken down into larger, identifiable, pieces of plastic, smaller degraded
pieces (measuring 1 cm down to less than 1 mm) and “marine life”. Larger
pieces may be, for example, degraded cups, measuring spoons, plastic balls,
and pieces of net or rope. Often, they have been “nibbled at”. In any case,
there are no “plastic islands” in the ocean.
Our “catch” on board the Beagle is being studied and graded, with the very
large pieces of plastic (more than approximately 5 cm) being kept separate.
Everything, both the plastic and the “marine life”, is being kept in alcohol for
further study. Marcus and Anna have taken everything with them to the
Algalita Foundation in America. The plastic will be sorted by size and weight for
the purposes of distribution calculations and determining plastic concentration
levels per km2. Small fish will also be examined to see whether they have any
plastic in their stomachs.
The crew found that the plastic in the ocean is sometimes so small that it will
probably be very difficult to clean it up. It possibly makes more sense to
concentrate on the sources of the contamination or on the areas where the
plastic is still found in high concentrations (estuaries, beaches, ports etc.).
Over de PLASTIC SOUP tijdens de expeditie van de Beagle
(http://beagleplasticsoep.wordpress.com/)

Het individu als mens/medewerker/leidinggevende leeft in een wereld waarin
hij/zij geconfronteerd wordt met de soms verwarrende werkelijkheid dat onze
aarde niet ‘oneindig en onkwetsbaar’ is. En dat we daar samen verantwoordelijk
voor zijn.
Nagenoeg iedereen ziet en/of ervaart, naast de welvaart waarin we leven, ook
de prijs die we daarvoor moeten betalen. En ook diegenen die niet in die
welvaart kunnen delen, zien en/of ervaren de nadelige effecten.
Binnen de ‘rollen’ die je als mens kunt hebben, zullen mensen in meerdere of
mindere mate duurzamere keuzes gaan maken en het belang daarvan gaan
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uitdragen. De westerse wereld zal andere keuzes kunnen gaan maken dan 3 e
wereld landen en opkomende economieën
Er is een wereldwijd besef, dat nog steeds groeiende is. En dat besef zal ons
persoonlijke gedrag, onze keuzes en onze houding jegens anderen langzaam
gaan veranderen. We blijven mensen, dus we zullen wellicht niet kiezen voor
‘minder’ maar wel voor ‘anders’.
Organisatorisch leiderschap
De meeste leiders van organisaties zijn erg extern georiënteerd: wat vraagt mijn
klant, wat doet de concurrent, wat wil de overheid van mij. Verandering wordt
vaak geïnitieerd door (verwachte) veranderingen in de omgeving die een gevoel
van urgentie oproepen. Ik moet mee want anders…
Het is slechts weinig leiders van organisaties gegeven ook daadwerkelijke,
wezenlijke, veranderingen te initiëren die op nationale of internationale schaal
doorwerken.
De komende decennia zal de urgentie vooral voortkomen uit veranderingen in
het politieke speelveld, veranderingen bij stakeholders als klanten, geldschieters
en consumenten en (dreigende) verschuivingen in marktaandeel.
(Inter)nationale regelgeving zal in toenemende mate gericht zijn op het behoud
van onze natuur, grondstoffen en het terugdringen van emissies naar bodem,
water en lucht. Doordat het thema hoog op de politieke agenda blijft staan,
zullen media er aandacht aan besteden, en zodoende het besef van stakeholders
blijven beïnvloeden.
Stakeholders die ondernemingen financieren en aan omzet helpen zullen
andere, duurzamere, keuzes gaan maken. Naarmate duurzamere producten
meer algemeen geaccepteerd zijn en dus ook in prijs concurrerend met ‘gewone’
producten, prijst hij die minder duurzame producten blijft produceren zichzelf uit
de markt.
Dit dwingt ondernemers en leiders in organisaties tot andere keuzes: niet alleen
het financieel rendement telt, maar ook maatschappelijk, sociaal en ecologisch
rendement zijn belangrijk. Dus investeringen worden op basis van andere
gronden gedaan. DN Het maatschappelijk, sociaal en ecologisch rendement
krijgen een financiële meerwaarde, waarvoor de klant zal gaan betalen.
Onder invloed van NGO’s en belangengroeperingen, die veel aandacht in de
media krijgen, ontstaat er een onacceptabel afbreukrisico op imagoschade voor
veel grote multinationals (in het bijzonder in de B2C markt). Dit dwingt tot
herbruikbare (C2C) of duurzamere producten, schonere productie, duurzamere
logistiek en dus ook minder afval in de keten. Doordat verdienmodellen
aangepast worden aan een nieuwe werkelijkheid, zal deze omwenteling de
komende jaren aan houvast winnen.
Ondernemers en leiders in organisaties maken deel uit van een veranderende
wereld en zijn zich daarvan ook zeer bewust. Het zal enige tijd vergen, maar
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‘besef’ bij enkel de koplopers zal plaats maken voor ‘geloof’ bij de grote massa.
Het duurt nog wel een aantal decennia voordat de zorg voor duurzame producten
en productie en C2C design een ‘way of life’ is.
Politiek leiderschap
De rol van de politiek zal zich de komende jaren – in relatie tot produceren en
afval – vooral mondiaal richten op het vaststellen van overkoepelende
emissienormen en richtlijnen. Die dan – zoals dat de afgelopen jaren ook
gebeurd is – tot regionale (EU) afspraken leiden en vervolgens hun weerslag
vinden in ontwikkelingen op technologisch gebied en in energiesystemen t.b.v.
productie.
De mondiale politiek zou zich vooral moeten richten op het creëren van een ‘level
playing field’ voor alle volkeren ter wereld. Het beschermen van handelsbelangen
(of landbouwbelangen) staat de urgentie van duurzamere ontwikkelingen vaak
nog in de weg.
De mondiale politiek moet aandacht vragen en blijven vragen voor een
gezondere verhouding tussen gebruik en verbruik van de aarde. Op mondiaal
niveau blijken afspraken over lange tijdstrajecten tot stand te komen en is de
ratificatie niet altijd een garantie voor de invoering ervan.
Op regionaal of nationaal niveau zal de politiek, binnen de internationaal
afgesproken kaders, voorwaarden moeten scheppen. Ook hier is een ‘level
playing field’ van het grootste belang. Het opheffen van
beschermingsconstructies van ‘oude’ productiemethoden en energiestromen en
het opheffen van subsidiestromen die het zelfstandig worden van duurzamere
productie in de weg staan.
Het besef dat overcapaciteit hierdoor wellicht pijnlijk bloot komt te liggen moet
de politieke leiders niet afschrikken. Het in stand houden ervan is vaak een rem
op duurzame ontwikkelingen en schaadt de ontwikkelingen op de lange termijn.
Er wordt vooral durf van de politiek gevraagd. Durf om het oude los te laten en
te kiezen voor duurzamere alternatieven. Overigens zal – indien de politiek deze
durf niet toont – de werkelijkheid hen inhalen, aangezien de andere partijen in
het krachten veld niet zullen stoppen als de politiek geen beslissingen neemt.
Maatschappelijk leiderschap
Er zijn vele maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het verduurzamen
van ‘produceren’ en het terugdringen van ‘afval’. Vooral kennisinstellingen spelen
een rol in onderzoek en publicaties. NGO’s spelen een rol, vooral als het over
grensoverschrijdend lobbyen en meepraten gaat.Het leiderschap dat van hen
gevraagd zal worden is tweeledig:
Enerzijds het transparant aanbieden van vergaarde kennis en het aantoonbaar
toetsen daarvan om de geloofwaardigheid te behouden. Anderzijds het aangaan
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van de dialoog met alle relevante stakeholders. Hun belangrijkste
verantwoordelijkheid zal zijn om politiek, bedrijfsleven en maatschappij op de
juiste manier geïnformeerd te houden en de noodzaak van het verduurzamen
van onze maatschappij genuanceerd onder de aandacht te brengen.
Dit vraagt vooral leiders die de verbinding zoeken met andere stakeholders en
die de dialoog aangaan en in stand houden. Het besef dat er meerdere
‘waarheden’ zijn en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen in plaats van
tegengestelde standpunten, zal cruciaal zijn om maatschappelijk leiderschap een
wezenlijke rol te laten spelen.
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Opvoeding, Leren en Werken
Onze kinderen hebben de toekomst…

Inleiding
De clusters (Opvoeding), Leren en Werken zijn gebundeld tot één thema, waarbij
de Westerse samenleving het uitgangspunt is.
Duurzaamheid in de sociale context van opvoeden, leren en werken betekent dat
wij in de toekomst zorgvuldig omgaan met onze aarde. Dit betekent dat wij onze
waarden en normen op deze basishouding aanpassen.

Transitie
Elke inwoner van Nederland maakt deel uit van een samenleving waarin vrije
keuzes hand in hand gaan met een sociaal systeem dat eisen stelt. Waarin
gerichtheid op groei, op winst, op macht en materiële zaken meestal de
boventoon voert.
Gedurende de afgelopen decennia is al een kentering zichtbaar geworden. Het
besef dat waarden als gemeenschapszin, sociale cohesie en menselijke maat
bevorderlijk zijn voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij lijkt
steeds meer podium te winnen. Het denken in duurzaamheid heeft aan sociaal
draagvlak gewonnen. Dit betekent dat niet alleen technische oplossingen aan
ruimte winnen, maar dat ook sociale innovatie meer ruimte krijgt. Werkgevers
zien dat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid op de
lange termijn ruimte geschapen moet worden voor creativiteit en het erkennen
en inzetten van intuïtie.
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Het aantal nieuwe duurzame ondernemingen lijkt de laatste jaren sterk
toegenomen. Veel van deze ondernemers zijn jonge, gedreven mensen die de
maatschappij van morgen mede vorm geven. Zij organiseren zich steeds meer in
kleinere werkeenheden waarin een grote sensibiliteit bestaat voor de talenten
van de medewerkers. Deze organisaties groeien organisch, met voor elke
deelnemer duidelijke doelstellingen en voldoening voor zijn of bijdrage.
In de komende tijd zullen er steeds meer van deze nieuwe ondernemingen
ontstaan. Er wordt bewust gekozen voor een beperking van de omvang van deze
ondernemingen voor de langere termijn. De menselijke maat wordt weer
bepalend. Vanuit hun positie dragen deze organisaties bij aan een duurzame
samenwerking tussen de verschillende marktpartijen en overheden. Het heeft
zijn weerslag op zaken als mobiliteit en het gebruik van sociale media. Het
Nieuwe Werken zal voor deze groep geen issue meer zijn, zij regelen dit zelf.
Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor
instellingen zoals scholen (gemeenschappen), instellingen in de gezondheidszorg,
instellingen in de ouderenzorg en ziekenzorg, overheidsinstellingen et cetera.

Leiderschap naar de toekomst
Welk leiderschap valt er te voorzien en te wensen voor de komende decennia?
Om te veranderen naar een duurzame samenleving, is een belangrijke rol
weggelegd voor de opvoeders, het onderwijs en leiders binnen organisaties.
Immers, onze kinderen, die de toekomstige arbeidsgeneratie zijn, groeien nu op
in een verdergaand besef van de noodzaak tot duurzame ontwikkeling dan de
generatie van hun ouders.
Het komen tot nieuwe normen en waarden is niet alleen een kwestie van een
nieuwe generatie weet dat we het ‘anders’ moeten doen. Het is veeleer een
kwestie van ruimte krijgen het ook daadwerkelijk anders te gaan doen. Dat is
tevens de definitie van goed leiderschap.
Persoonlijk leiderschap
Met name op het vlak van de eigen ontwikkeling en het eigen initiatief zal
leiderschap belangrijk zijn. Dit betekent zelf actief laten zien hoe het anders kan.
Dit zal tot gevolg hebben dat anderen hierdoor geïnspireerd raken.
Ouders hebben, evenals scholen, maatschappelijke instellingen en werkgevers, in
de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap zelf ook een ‘leiderschapsrol’ te
vervullen. Die leiderschapsrol bestaat vooral uit het ruimte geven aan mensen
die zijn opgegroeid met een fundamenteel ander wereldbeeld, met sociale media,
met grote informatiestromen en in een tijd van transitie om een creatieve
bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Leiderschap zal
het proces van bewustwording bij de jongste generaties helpen ontwikkelen. De
bewustwording van de mogelijkheid van het vergroten van de eigen invloed door
het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
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Organisatorisch leiderschap
Duurzame ontwikkeling van het denken en doen van de nieuwe generatie kan
gestimuleerd worden door de huidige leiders. Het is dan nodig om hun visie op
een duurzamere wereld te respecteren en ze te waarderen op basis van hun
‘nieuwe’ waarden en normen.
Goed leiderschap zal het persoonlijk leiderschap van medewerkers
bevorderen: mensgericht leiderschap. Hierdoor kan er een verschuiving
plaatsvinden waarbij het belang van geld en macht minder wordt en de ruimte
voor inhoud toeneemt. Er ontstaat gelegenheid voor sociale innovatie.
Sociale innovatie, duurzaam ondernemen en het terugbrengen van de menselijke
maat ligt meer bij de komende dan bij de gaande generatie. Het is een opdracht
voor de huidige leiders om de oplossingen van jonge ondernemers te accepteren.
De huidige leiders zullen ruimte voor hen moeten maken en de verantwoording
voor de noodzakelijke veranderingen aan hen overdragen en overlaten.
Andersom zal het blijven activeren van de snel groeiende groep ouderen die
buiten het dagelijkse werkproces komen te staan juist weer een grote uitdaging
voor de nieuwe ondernemers vormen. Het langer laten doorwerken en het
overdragen van kennis combineren met sociale innovatie is geen sinecure. Met
name ouderen die hierin een ‘mindshift’ kunnen maken, leveren een belangrijke
bijdrage om verschillende generaties samen te laten werken aan duurzaamheid.
Ook het betrekken van jongeren is een uitdaging. Om in de toekomst een
gezonde maatschappij te houden, zal een opwaardering van ‘vakmanschap’ en
‘handwerk’ (verzorging en onderhoud) van eminent belang zijn. De opwaardering
van het vakmanschap en handwerk zal in onderwijs en in de markt zijn
gewaardeerde plek moeten krijgen.
Tot slot ligt er voor leiders in organisaties de taak om invulling te geven aan
diversiteit. De demografische ontwikkeling is zodanig dat in toenemende mate
een mix van culturen, geloven en nationaliteiten zal ontstaan.
Politiek leiderschap
Alle huidige inwoners en in het bijzonder de jongeren van dit land zullen
gemotiveerd en betrokken moeten worden bij politieke
besluitvormingsprocessen. Diversiteit is inmiddels een gegeven. Verregaande
integratie van nieuwe Nederlanders in onze samenleving vraagt blijvende
aandacht. Baanbrekende oplossingen zijn op dit gebied nog nodig om ons te
brengen bij de echt geloofwaardige samenlevingsvorm passend bij Nederland,
met al haar culturele achtergronden, om te komen tot een duurzaam en in
welzijn levend volk.
Maatschappelijk leiderschap
Maatschappelijke instellingen kunnen vooral voorwaarden scheppen en innovatie
ondersteunen. Met name overheden en onderwijsinstellingen kunnen de
ontwikkeling van de nieuwe generaties naar een duurzamere wereld sturen. Hier
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ligt een belangrijke verantwoordelijkheid die leiderschap vraagt en vooralsnog
tegen de heersende wind in zal gaan.

Verticaal leren – De Guus Kieft School
Weet een docent wat de interesses zijn van een kind? Of weet een kind dit
zelf? De Guus Kieft school is een particuliere basisschool die zich kenmerkt
door kleinschaligheid, intensieve begeleiding, integratie tussen leren en spelen,
en een breed onderwijsaanbod. Zij geloven in de potentie van de kinderen zelf
om te kunnen en willen leren.
De samenleving vraagt vaak om mensen die initiatief tonen en hun creativiteit
ontwikkeld hebben. Kinderen beschikken in de basis al over deze vaardigheden.
Terwijl reguliere onderwijspatronen kinderen in een ‘keurslijf’ pogen te duwen,
doet de Guus Kieft School er alles aan om kinderen deze vaardigheden te laten
behouden en ontwikkelen. Zij zijn van mening dat verantwoordelijkheid in de
samenleving alleen tot haar recht kan komen wanneer ieders eigen wijze in
relatie tot een ander tot uitdrukking mag komen. De school streeft ernaar om
randvoorwaarden te creëren die kinderen de gelegenheid geeft om te leren op
een manier die bij hen past.
Ze laten de kinderen zoveel mogelijk leren ‘vanuit het echte leven’. Dit doen zij
bijvoorbeeld door zeer veel verschillende professionals uit te nodigen om iets te
vertellen of een workshop te geven over hun beroep. Tevens leren de kinderen
te werken vanuit ‘hart en handen’ door dagelijks veel met sport, spel, beeld en
muziek aan te bieden. Tenslotte wordt er een uitvoerige verslaglegging
bijgehouden in plaats van series van eenmalige toetsen. Toetsen worden alleen
afgenomen op verzoek van leerling en ouders. Door middel van portfolio’s en
gerubriceerde lijsten die aan de hand van eindkerndoelen van het Rijk zijn
opgesteld, maakt de school inzichtelijk waar iedere leerling staat.
De Guus Kieft school is een voorbeeld initiatief dat een nieuwe manier van
leren en beoordelen gerealiseerd heeft. Dit kan uiteindelijk de basis zijn bij de
kinderen voor het nemen van meer verantwoordelijk in de samenleving.
Tenslotte hebben wij de leerlingen van de Guus Kieft school gevraagd om een
tekening te maken van ‘leiderschap’. Deze tekeningen zijn uiteindelijk gebruikt
voor de eindposter van het thema ‘leiderschap’.
Website Guus Kieft School, www.guuskieftschool.nl/index.php/Visie/DePraktijk
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Zorg
Toegankelijk en menselijk, gericht op Cure, Care en Preventie

Inleiding
De themagroep Zorg stelt dat Zorg in 2035 voor iedereen toegankelijk is. De
menselijke behoefte komt centraal te staan. Daarnaast is ze effectief
georganiseerd.
Goede zorg bestaat uit drie componenten: ‘Cure’, ‘Care’ en preventie. Met name
preventie zal een belangrijke rol gaan spelen, waarbij meer partijen een stuk
verantwoordelijkheid dragen. De componenten ‘Cure’ en ‘Care’ bestaan uit de
volgende gemene delers, die belangrijk zijn voor toekomstige (duurzame)
ontwikkeling:
1.
2.
3.
4.
5.

De juiste zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip bieden;
Beschikbaar en toegankelijk voor iedereen en overal;
Een aantrekkelijke werkomgeving met gepassioneerde zorgverleners;
Een intelligente vorm van regie;
Een betaalbaar en duurzaam aanbod dat geborgd is in samenleving en
politiek;

Preventie zal ook een belangrijk element vormen in de toekomst van Zorg. Dit is
niet alleen uit kostenoogpunt, maar ook omdat de burger er uiteindelijk zelf bij
gebaat is om langer gezond te blijven. De burger draagt zelf
verantwoordelijkheid voor z’n gezondheid. Andere partijen, bijvoorbeeld overheid
en verzekeraars, ondersteunen en stimuleren de burger bij deze
verantwoordelijkheid.
Preventie is een breed begrip. De volgende aspecten maken deel uit van
preventie:
Ervoor zorgen dat de burger zich ervan bewust is wat persoonlijke vitaliteit
betekent en weet hoe dit te realiseren is;
1. Gezonde voeding gebruiken;
2. Voldoende en juiste fysieke inspanningen plegen;
3. Voor sociale contacten en ontspanning zorgen;
4. Emotioneel en spiritueel bewustzijn creëren.

Transitie
Anno 2010 is Zorg enerzijds een traditionele sector en anderzijds volop in
beweging. De behoeften aan specifieke zorg zijn aan het veranderen. Door de
vergrijzing van de bevolking wordt vaker en langer een beroep gedaan op zorg,
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in welke vorm dan ook. De top down aansturing zoals we die kennen voldoet niet
meer aan de eisen die nodig zijn om met deze vraag om te kunnen gaan.
In de komende 5 tot 15 jaar is de verwachting dat vooral gereorganiseerd gaat
worden en processen beter gestroomlijnd zullen gaan worden. Dit zijn de
voorbereidende stappen naar een duurzaam functionerende zorg die ertoe leidt
dat de eerder genoemde visie gerealiseerd wordt. Van een top down organisatie
gaat men stapsgewijs naar “bottum up” organisatie, waarbij het denkbaar is dat
er “centres of excellence” zullen komen als tussenvorm voor de nieuwe
organisatie.
In de tussentijd is er nu al een kleine groep van koplopers aan te wijzen. Bij hen
is de zorg al grotendeels van onderop georganiseerd en is men bezig om allerlei
soorten zorg en preventie met elkaar te integreren.
Te verwachten is dat binnen een tijdspanne van 15 tot 25 jaar het gedachtegoed
van de koplopers algemeen geaccepteerd en in veel gevallen geïmplementeerd
zal zijn. Dit houdt in dat de zorg strak van onderaf georganiseerd is. Patiënten
zijn zelfsturend, ze dragen zelf de regie over hun herstel. Er zullen diverse
kleinschalige zorgnetwerken bestaan met de juiste zorg op het juiste moment.

Leiderschap naar de toekomst
De cruciale vraag is: welk leiderschap valt er te voorzien en te wensen voor de
komende decennia in relatie tot duurzame zorg?
Individueel leiderschap
Het individu als patiënt staat aan de vraagkant van de zorg. In toenemende mate
zal deze zelf de regie dragen voor het eigen herstel en de preventie van
gezondheidsproblemen. Het individu van de toekomst is zich er van bewust dat
hij een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft en wat het effect is van de
persoonlijke levensstijl op de eigen gezondheid. Een stijl waarbij lichamelijke en
geestelijke vitaliteit voorop staat, met gezonde voeding en voldoende beweging.
Bij vragen over gezondheid weet deze actieve persoon ook tot wie hij zich kan
richten om een antwoord te krijgen.
Organisatorisch leiderschap
De aanbodkant van de zorg staat aan de vooravond van grote veranderingen.
Het gaat om sociale innovatie in de zorg, gestoeld op menselijke maat. Daarbij in
het achterhoofd houdend dat Zorg optimaal georganiseerd is: betaalbaar,
beschikbaar en toegankelijk.
Deze innovatie vereist een hoge mate van weten, besluitvorming en daadkracht.
Stapsgewijs zullen vernieuwingen doorgevoerd worden, waarbij van leiders
geëist wordt dat bij elke stap het proces van besluitvorming en beslissen
doordacht en zorgvuldig gedaan wordt. Tegelijkertijd dient gewerkt te worden
aan het imago door het tekort aan goed geschoold personeel. Leiders staan voor
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de taak te zorgen voor een stimulerende werkomgeving waar mensen met
plezier werken en gewaardeerd worden.
Niet alleen het financieel rendement, maar ook het maatschappelijk en sociaal
rendement gaat steeds meer tellen. Door deze vormen van rendement te
waarderen, wordt de meerwaarde van de zorg voor de burger inzichtelijk
gemaakt.
Ondernemers en leiders in de zorg hebben een verbindende rol naar veel
stakeholders. Dit zijn bijvoorbeeld zorgverzekeraars, farmaceutische industrie,
fabrikanten van medische apparatuur, kennisinstituten, investeerders, collega
ondernemers en leiders. In de overtuiging dat de transitie in de zorg wenselijk en
noodzakelijk is, kunnen zij met al hun stakeholders een verbinding aangaan. Een
verbinding die gebaseerd is op geloof en oprechte inzet om te werken aan sociale
innovatie op menselijke maat. Daarbij zal vooral gestreefd worden naar het
doorbreken van barrières, het opheffen van eilandjes en het delen van informatie
ter bevordering van samenwerking en onderlinge versterking.
Politiek leiderschap
De overheid kan een facilliterende rol spelen waarin zij zorgt voor afstemming
met alle spelers uit het veld. Door cross sectorale partnerships kan men tot
nieuwe inzichten komen. Ook hierbij gaat het om het doorbeken van barrières,
het opheffen van eilandjes en het delen van kennis om samenwerking en
onderlinge versterking te bevorderen.
Ten aanzien van Preventie is er voor de overheid de rol van aanjager en
‘beïnvloeder’ weggelegd. Via voorlichting en campagnes krijgt de burger
regelmatig te horen dat preventie belangrijk is en hoe men hierin eigen
verantwoordelijkheid kan dragen.
Samen met de zorgorganisaties, heeft de overheid ook een beïnvloedende rol
te vervullen in de verbetering van het imago van de zorg. Via voorlichting,
campagnes en een eerlijker loon kan het huidige beeld over werken in de zorg
bijgesteld worden en de aantrekkingskracht van het beroep worden vergroot.
Maatschappelijk leiderschap
Koplopers in de zorg hebben hun processen al grotendeels van onderop
georganiseerd en zijn bezig allerlei soorten zorg en preventie met elkaar te
integreren. Door het testen en het zichtbaar maken van resultaten, zullen zij een
belangrijke rol spelen als kartrekker in het verduurzamen van de totale zorg.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties is om
politiek, bedrijfsleven en maatschappij op de juiste manier geïnformeerd te
houden en de noodzaak van het verduurzamen van onze maatschappij
genuanceerd onder de aandacht te brengen. Dit vraagt om leiders die de
verbinding zoeken met andere stakeholders en die de dialoog aangaan en in
stand houden. Het besef dat er meerdere ‘waarheden’ zijn en het zoeken naar
gemeenschappelijke belangen in plaats van polariserende standpunten, zal
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cruciaal zijn om maatschappelijk leiderschap een wezenlijke rol te laten spelen
binnen de zorg.

Kleinschalige initiatieven wonen en zorg – Rita Habekothe, Willy Calis en Anke
Procee
Het landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) en BOSK hebben in
2004 een handreiking voor particuliere initiatiefnemers geschreven. Het blijkt
dat er naast het reguliere aanbod allerlei vernieuwende vormen van zorg zijn
ontstaan. Een voorbeeld van dit soort initiatieven zijn ouders die voor hun
kinderen met een handicap kleinschalige woonvormen starten.
De groep van ouders die dit soort initiatieven neemt groeit, ondanks dat er
heel veel creativiteit, inzet, uithoudingsvermogen en inspanning voor nodig is
van zowel de ouders als de budgethouders. Dit groeiende aantal geeft aan dat
er duidelijk behoefte is aan dergelijke vernieuwende woon- en zorginitiatieven.
Dit komt doordat ouders vaak ontevreden zijn over de bestaande zorg. Ze
vinden bijvoorbeeld de instellingen te groot, maken zich ongerust over gebrek
aan sfeer of vinden de zorg of woning niet ‘passend’ voor hun kind.
Ouders kunnen daarom de leiding nemen in het opzetten van nieuwe
instellingsinitiatieven. Echter, niet alleen ouders kunnen dit initiatief nemen,
maar ook andere vernieuwende reguliere instellingen. Reguliere instellingen die
vernieuwend bezig zijn, kunnen volgens de schrijvers van deze handreiking een
belangrijke rol vervullen bij het organiseren van de zorg in dit soort nieuwe
initiatieven. Deze instellingen kunnen gebruik maken van de inzet en energie
van de ouders zelf.
Een belangrijke boodschap van deze handreiking is dan ook dat initiatiefnemers
(leiders) het samenwerkingsverband en de organisatievorm centraal moeten
stellen wanneer zij nadenken over de toekomst. Dit kan, volgens de
schrijfsters, door de volgende vragen te stellen:
• In welke organisatievorm kunnen de wooninitiatieven het best
voortbestaan als de oorspronkelijke initiatief nemers een stap terug
moeten doen?
• Welke samenwerkingsvormen tussen initiatiefnemers en zorgaanbieders
zijn het best werkzaam?
Om een project voor de lange termijn op te zetten zullen de initiatiefnemers
zich vanaf de start moeten realiseren dat er antwoorden gevonden moeten
worden op bovenstaande vragen. Het starten van een ‘duurzame dialoog’
tussen zowel ouders als (vernieuwende) reguliere instellingen wordt in dit
rapport centraal gesteld als succesfactor voor nieuwe kleinschalige initiatieven
in de zorg (op de lange termijn).
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(Landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG), Nederlands Instituut
voor Zorg en Welzijn (NIZW) (2004) ‘Initiatieven kleinschalig wonen met zorg;
Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers’. Utrecht en BOSK, Utrecht
(www.woonzelf.nl/pdf/onbestemd/Wooninitiatieven.pdf)
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Wonen
Minimaliseer de “footprint” van de bebouwde omgeving…

Inleiding
Het wonen in Nederland in 2035 wordt vormgegeven door een gewijzigde
houding en anders gedrag van bewoners .
De bevolking is zich er inmiddels van bewust dat ze in sociaal-maatschappelijke
en economische zin met elkaar in balans wil leven (werken, wonen en recreëren).
De toenemende gezinsverdunning en verder veranderende samenstelling van de
bevolking heeft invloed op de structuur en dynamiek van de verdichte
metropoolachtige steden en de landelijk, regiogeoriënteerde omgevingen.
Deze structuur en dynamiek is gebaseerd op een holistische gedachte waar
woningen een integraal onderdeel van uitmaken. De woonomgeving draagt bij
en maakt gebruik van het systeem met als grootste toegevoegde waarde:
functionaliteit en zelfvoorzienendheid.

De woonomgeving heeft een passend esthetisch en functioneel ontwerp dat
aansluit op wederzijdse afhankelijkheid en de balans van de natuur op het vlak
van afval, water, voedsel en energie en op de externe omgeving met haar
specifieke kenmerken en eigenschappen. Op sociaal maatschappelijk vlak
faciliteert de woonomgeving de bestaande sociale structuren, culturen en
individuen en hun interactie en leefwijze.
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De bewoner kiest bewust voor een duurzame woonomgeving, waarbij nieuwbouw
vraaggedreven is gerealiseerd en de bestaande bebouwing duurzaam is
gerenoveerd. Kiezen voor duurzaam wonen is vanzelfsprekend, gestimuleerd
door de directe beloning in de vorm van geld- en tijdwinst en een beter
wooncomfort en gemak. Bewoners zijn door de toegankelijkheid en dus gebruik
van heldere en eenduidige informatie goed geïnformeerd en voelen zich sterk
met elkaar en de directe woonomgeving verbonden.
Gebouwen zijn gerenoveerd of (her)ontworpen en gebouwd op basis van een
flexibele en efficiënte bouw methodiek, door transparante samenwerking in de
keten, met gebruik van duurzame materialen, door de inzet van technologie en
op basis van de wensen en eisen van bewuste bewoner(s). Bebouwing wordt
hierdoor effectief benut, is efficiënt te onderhouden en flexibel voor hergebruik.
De woonomgeving is gefinancierd, gerealiseerd en in sommige gevallen
geëxploiteerd op basis van een model waarin naast economische ook de
maatschappelijke en milieutechnische kosten en opbrengsten zijn meegewogen
bij het bepalen van waarde. Daarnaast wordt het model ondersteund door
passend beleid en regelgeving. Dit vraaggedreven model zorgt ervoor dat het
woningaanbod en de wijze van aanbieden van woningen aansluit op bewuste
bewoners, die in sociaal maatschappelijk en economische zin streven met elkaar
in balans te leven.

Transitie
Duurzaam bouwen en renoveren is tegenwoordig meer regel dan uitzondering.
En dat is maar goed ook, want beslissingen van vandaag leiden tot gebouwen die
er in 2035 ook nog staan.
De onroerend goed sector integreert in toenemende mate de waarde van het
onroerend goed met duurzaamheid, energieverbruik, onderhoudskosten et
cetera.
Ook gezien de diverse normeringen die ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld BREEAM,
lijkt de verduurzaming van de onroerend goed ontwikkeling in ieder geval in
West-Europa op de goede weg.

Leiderschap
Welk leiderschap valt er te voorzien en te wensen voor de komende decennia in
relatie tot het realiseren van balans in het leven tussen werken, wonen en
recreëren?
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Verduurzaamd kantoor in Rotterdam
woensdag 8 december 2010 @ 15:30 uur
Een kantoor aan de Hoofdweg in Rotterdam is klaargemaakt voor de toekomst.
Investeren in duurzaamheid met voordeel voor de huurder en de eigenaar: lees
verder
Van website http://www.duurzaamgebouwd.nl/

Persoonlijk Leiderschap
De individuele mens is zich in zijn gedrag en houding bewust geworden van de
keuzes die hij of zij wil maken om wonen, werken en recreëren op een zo
effectief en efficiënt mogelijke wijze beschikbaar te hebben, te krijgen en te
houden. Vanuit een bewust handelen kiest het individu voor het wonen in
duurzame woningen. Individuen hebben veel invloed op de wijze waarop hun
wonen vorm krijgt. Burgers beseffen dat hun keuze bepalend is voor de
samenleving.
Organisatorisch Leiderschap
Leiders in organisaties zijn zich bewust van de impact van hun keuze op het
onderdeel wonen. Zij betrekken burgers bij wooninitiatieven waardoor de
kwaliteit van het wonen verbetert. Deze leiders beseffen dat het niet gaat om
winstmaximalisatie maar winstoptimalisatie en dat men gebaat is bij een
duurzame kwaliteit. Hij is eerder bereid om woningen af te breken dan bij te
bouwen. En als deze leider niet laat afbreken, zal hij eerder duurzaam renoveren
dan onderhouden. Tevens zullen de leiders van organisaties zich bewust zijn van
het feit dat de medewerkers veel ‘op kantoor wonen’. Daardoor zullen ze
onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om de kantoren te verduurzamen
en te onderzoeken welke efficiencyslagen er te maken zijn om bijvoorbeeld het
energieverbruik in een kantoor te minimaliseren.
Politiek Leiderschap
De Nederlandse politiek treedt niet solistisch op in de wereld en is in vele
opzichten afhankelijk geworden van mondiale en Europese politieke besluiten. Op
veel gebieden is afstemming met omringende landen noodzakelijk. De politiek
leider moet bereid zijn regulering en legislatieve beperkingen af te breken of te
vereenvoudigen.
Duidelijke eisen ten aanzien van de duurzaamheid van nieuw te bouwen
woningen moeten worden geformuleerd, zonder te beperken. Er is besef dat
ruimte gelaten wordt aan de creativiteit van de burgers, organisaties en
maatschappelijke groeperingen daar waar het gaat om duurzaam wonen.
Daarentegen is hard optreden nodig bij afwijkingen op de gestelde normen van
duurzaamheid.
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Maatschappelijk Leiderschap
Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt de nadruk gelegd op de initiatieven vanuit
de lokale omgeving. Straten, wijken en centra wordt een belangrijke rol gegeven
in hun eigen wonen en hun woonomgeving. De maatschappelijk leiders geven
vorm aan al die ontwikkelingen, cultiveren en initiëren. Zij belonen goed
uitgevoerde ideeën en zorgen mede voor een inktvlekverspreiding.
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Mobiliteit
Op naar minder, duurzamer en slimmer verplaatsen…

Inleiding:
Mobiliteit is een onderwerp van iedere dag. Ieder mens op deze aarde beweegt
van de ene naar de andere plek om iets te gaan doen. Een vrouw uit Afrika die
een paar kilometer per dag moet lopen voor het halen van vers water en bosjes
brandhout, een student in Nederland die wekelijks van het huisadres naar het
studeeradres reist per trein, een kok die met de auto boodschappen gaat doen
op een versmarkt in Amsterdam, een directeur van een onderneming die er voor
moet zorgen dat zijn producten op tijd in de winkel komen of de president van
een land die per vliegtuig naar een topconferentie in Oslo gaat. Dit zijn allemaal
voorbeelden van mobiliteit.
Naast de trias energetica (zie subthema Energie) wordt binnen mobiliteit de trias
mobilitae gemeengoed van denken. De trias mobilitae richt zich op drie pijlers
waarop tussen nu en 2035 mobiliteitsvraagstukken aangepakt en opgelost gaat
worden. De drie pijlers zijn: het beperken c.q. verminderen van de vraag naar
mobiliteit, het slimmer organiseren en efficiënter omgaan met de manier van
mobiliteit en het ontwikkelen van nieuwe, duurzame manieren van mobiliteit. Het
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doel is dat is 2035 gekozen is voor duurzaamheid bij mobiliteit in algemene zin.
Duurzame mobiliteit is de sociale norm. Het gedrag van de burger is daar
volledig op ingesteld.

Transitie:
De oplossingen die worden voorgesteld om het drieluik van de trias mobilitae in
de komende 25 jaar vorm te geven zijn velerlei en kennen beperkingen.
Deskundigen over de hele wereld zijn bezig met het creëren van oplossingen.
Bestaande(maatschappelijke) organisaties en bedrijven houden in een aantal
gevallen mogelijke oplossingen tegen. Omdat de noodzaak, ondanks alle
berichtgevingen, nog niet wordt gevoeld. Denk maar aan de macht van de grote
aardoliemaatschappijen die ontwikkelingen van andere brandstofmiddelen
remmen dan wel tegenhouden.
Kunnen en mogen we dan ook verwachten dat de belangrijkste transitie uit deze
organisaties moet komen of gaat de grootste verandering tot stand komen door
de individuele mens of kleine verbanden van mensen? Onze verwachting is dat
het uit beide gaat komen maar dat er meer en meer voorbeelden in de wereld te
vinden zijn van individuele innovatie op dit gebied. Voor transitie op het gebied
van de trias mobilitae is een nauwe samenwerking tussen politiek, maatschappij,
bedrijfsleven en individu gewenst om tot goed afgewogen keuzen te komen.
Bij het verminderen van de vraag naar mobiliteit wordt groot belang toegekend
aan het instrument ruimtelijke ordening. Door te sturen vanuit de politiek en
samenleving op de inrichting van de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door de
verstedelijking te bundelen in bestaand stedelijk gebied, wordt het mogelijk
gemaakt dat de meeste mensen relatief op korte afstand van hun woning
voldoende bestemmingen vinden om in hun dagelijkse behoeften te voorzien.
Deze bestemmingen met beperkte afstand worden dan ook gemakkelijk lopend
dan wel per (e-)fiets afgelegd.
Het concept van het nieuwe werken is van grote invloed op de mobiliteit. Hierbij
kunnen burgers zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werken en samenwerken,
daarbij ondersteund door de modernste technologie. Medewerkers hoeven niet
meer naar een specifiek kantoor maar kunnen vanaf hun thuisadres of
verzamelkantoor hun werkzaamheden verrichten. Hierdoor behoren werkspitsen
tot de verleden tijd. Het voordeel van verzamelkantoren is dat de sociale
aspecten van samenwerken gehandhaafd blijven. Mensen zijn en blijven
kuddedieren. Op de verzamelkantoren zijn eveneens ruimten te vinden voor 3Dconferencing zodat de virtuele mobiliteit toeneemt terwijl de fysieke mobiliteit
daalt. Online shopping heeft zich ontwikkeld tot een volwassen vorm van
winkelen, waarbij gezamenlijk e-shoppen meer regel dan uitzondering wordt.
Bij het tweede onderdeel van de trias mobilitae wordt gezocht naar manieren om
slimmer om te gaan met de manier van mobiliteit. De auto als eigen bezit is niet
meer noodzakelijk. Waar het om gaat is dat je mobiel kunt zijn en dat mobiliteit
beschikbaar is. Het autobezit wordt vervangen door een mobilitychip. Burgers
63

OCF-themarapport Leiderschap
krijgen een vervoersquotum toegewezen. En omdat zij zich bewust zijn van hun
persoonlijke CO2 uitstoot kiezen zij bewuster welk vervoermiddel zij voor welk
tijdstip kiezen.
Er is een concept van smart mobility ontstaan waarmee via innovatieve ICT
oplossingen verschillende soorten vervoermiddelen naadloos op elkaar aansluiten
en vervoersconsumenten eenvoudiger kiezen voor gedeeld bezit van vervoer. Het
aantal vervoermiddelen is afgemeten naar de vervoerbehoefte. Het duurzame
transport moet aantrekkelijker gemaakt worden door met name ter kijken naar
de prijs, de snelheid en het gemak voor de burger.
Er bestaan vervoermiddelen als de Personal Rapid Transporter, onbemand,
duurzame karretjes voor vier personen, die via geavanceerde
navigatietechnologie mensen nauwkeurig van A naar B vervoeren, maar ook de
elektrische vouwfiets. Daarnaast wordt het openbaar vervoer vrijwel gratis,
omdat het via belastinggeld betaald zal worden.
Bij de derde lijn van de trias mobilitae ligt de nadruk op het verzinnen van
nieuwe duurzame manieren van mobiliteit. De ontwikkeling van Human Powered
Vehicles (HPV) heeft een grote vlucht genomen en wordt met name gebruikt bij
verplaatsingen tot 20 km. Daarboven wordt veelal gebruik gemaakt van de efiets in al zijn varianten. Maar ook ideeën als de rolband en de magneettrein
hebben zijn weg gevonden in Nederland. Voor het goederentransport bestaat er
een variëteit aan transportmogelijkheden, over land, zee en via de lucht, die
gecombineerd worden om goederen op hun bestemming te krijgen. Op het
gebied van de infrastructuur vindt het goederenvervoer voor 95% ondergronds
plaats.

Leiderschap
De transitie die geschetst wordt in de trias mobilitae heeft gevolgen voor
leiderschap en de aandachtgebieden waarop leiderschap vorm moet krijgen.
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Leiderschap van en door het individu
De individuele mens wordt steeds sterker geconfronteerd met de gevolgen van
de mobiliteit op onze samenleving. En krijgt steeds beter door dat het individuele
handelen de verandering te weeg kan brengen. Door zelf te beslissen om gebruik
te maken van nieuwe vormen van vervoer of door, daar waar mogelijk, de
mobiliteit te beperken wordt een signaal afgegeven aan de omgeving. Goed
voorbeeld doet volgen. Burgers beseffen dat hun keuze bepalend is voor de
samenleving.
Leiderschap op organisatieniveau
Leiders in organisaties gaan vanuit het oogpunt van de trias mobilitae besluiten
nemen om zorg te dragen voor een verminderde mobiliteitslast op de
samenleving. De leider stimuleert en motiveert zijn medewerkers om te komen
tot creatieve oplossingen en beloont deze. De leider houdt een goed evenwicht
tussen winst en oplossingsmogelijkheden, maar is in staat om moeilijke keuzen
te verdedigen ten opzichte van zijn stakehouders.
Leiderschap op politiek niveau
De Nederlandse politiek treedt niet solistisch op in de wereld en is in vele
opzichten afhankelijk geworden van de mondiale en Europese politieke besluiten.
Op vele gebieden is afstemming noodzakelijk met omringende landen. De
politieke leiders moeten zorg dragen voor het weghalen van de barrières die
ontwikkelingen binnen de trias mobilitae tegenhouden. Passen wetgevingen aan
om individuen, organisaties, bedrijven en dergelijke om sneller te kunnen
acteren. Belangrijk aandachtpunt van deze vorm van leiderschap is het leggen en
aanhouden van verbindingen om tot resultaat te komen. Deze vorm van
leiderschap moet de middelen ter beschikking stellen om de innovaties tot
uitvoer laten brengen. Dat brengt risico’s met zich mee, maar een samenleving
die geen risico’s durft te nemen, loopt in ontwikkeling achteruit.
Leiderschap vanuit innovatie
Binnen de trias mobilitae wordt veel aandacht gegeven aan innovatieve
oplossingen. Leiders moeten de durf en de moed hebben om innovatief denken
aan te zwengelen en uiteindelijk nieuwe innovaties tot uitvoer te brengen.
Leiders geven mede vorm aan innovaties en stellen hun medewerkers in staat
om hun ideeën ten uitvoer te brengen. Als er van de tien bedachte innovaties er
twee in slagen om de vraagstukken rondom de trias mobilitae tot oplossingen te
brengen is die leider geslaagd.
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Toerisme
Duurzaam toerisme is geen sprookje…

Inleiding
Toerisme blijft tot 2035 groeien door sterke integratie in het dagelijks leven en
zal in 2035 voor het grootste deel duurzaam zijn.
Toerisme vermengt zich sterk met andere vrije tijd- en recreatievormen. Door
technologische ontwikkelingen zullen plaats en tijd voor recreatie relatief worden.
Het hebben van virtueel contact met elkaar, biedt de mogelijkheid ‘visueel’
aanwezig te zijn op de meeste plekken in de wereld.
Dit weerhoudt mensen er niet van om zich ook in de toekomst alsnog (veel)
fysiek te verplaatsen. Dat lijkt een trend die in de totale discussie als erg
onduurzaam gezien kan worden. Echter, tegen 2035 betekent meer vlieg-, vaar
of andere vervoersbewegingen niet per definitie meer uitstoot, omdat duurzaam
toerisme voor het grootste deel zelf duurzaam en klimaatneutraal is.
In 2035 is toerisme een grote aanjager van de economie. Toerisme wordt in de
meeste landen een steeds belangrijker deel van het nationaal inkomen. Zelfs in
westerse landen is er nog veel ruimte voor toerisme om te groeien, zeker als
men zich meer richt op nieuwe toeristenlanden buiten Europa.
Er zal een sterk afgenomen afhankelijkheid zijn van fossiele brandstoffen en
kernenergie. Er zal meer ruimte zijn voor kleinschalige en onafhankelijke
energieopwekking. Opwekking gekoppeld aan verbruik en sterk verbonden,
kleinere energienetwerken. Elk recreatiegebied heeft zijn eigen energiecentrale
voor eigen gebruik en de overproductie is beschikbaar voor het algemeen goed.
De reiswereld onderscheidt in 2035 andere segmenten dan in 2010. Waar aan
het begin van de eeuw nog een belangrijk onderscheid werd gemaakt tussen
toerisme en recreatie, is in 2035 dit verschil veel minder duidelijk. Waar werk en
privé steeds meer vervlochten raken, wordt ook het onderscheid tussen
toeristen, recreanten en zakenreizigers steeds minder scherp definieerbaar.

Transitie
Anno 2010 is toerisme in de afgelopen twee decennia een sector geweest die
sterker groeide dan de gemiddelde wereldwijde groeicijfers. Het is een flexibele
en soms grillige markt die sterk verbonden is aan wereldwijde economische,
sociale en politieke ontwikkelingen. In een sterk globaliserende en goed
geïnformeerde wereld reageert de toerist op ontwikkelingen: ‘Onrust in land x,
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dan gaan we toch naar land y’. Of misschien nog beter gezegd: ‘Dan gaan we
toch iets anders doen’.
Toerisme in smalle en brede zin krijgt te kampen met een aantal uitdagingen
waarvoor leiderschap nodig is op verschillende niveaus. De vraag naar duurzaam
toerisme zal vanuit een steeds grotere groep bewuste reizigers toenemen. Deze
toenemende vraag, gecombineerd met strengere regulering, zal de toeristische
industrie noodzaken om stappen te nemen. Hierbij worden zij deels ondersteund
door technologische ontwikkelingen.
In Nederland zullen we te kampen krijgen met vergrijzing, een grotere allochtone
bevolking, krimp in provincies, een tekort aan goede arbeidskrachten,
toenemende druk en vraag om duurzaam te produceren en te ondernemen. Al
met al is leiderschap onontbeerlijk.

Leiderschap
Welk leiderschap valt er te voorzien en te wensen voor de komende decennia in
relatie tot het realiseren van duurzaam toerisme?
Persoonlijk leiderschap
Een groeiende groep individuen richt zich op zelfverwezenlijking dat gepaard
gaat met een ‘hogere’ staat van bewustzijn. Een staat van bewustzijn waarin het
begrip van onderlinge verbondenheid van groot belang is. Verbonden met een
dieper contact met een eigen hoger doel, verbondenheid met mens en natuur om
zich heen.
Een duurzame vorm van toerisme komt aan deze behoefte tegemoet. Deze groep
van 30 à 40 procent van de totale consumentengroep, zal het voortouw nemen in
zeer bewust duurzaam toeristisch consumeren. Mensen waarbij het bewustzijn
geïntegreerd is in hun privé en werkleven, waardoor zij grenzen zullen verleggen.
Als consumenten zullen zij bewuster consumeren door bijvoorbeeld vluchten te
compenseren, “community based” toerisme te verkiezen boven grootschalig
toerisme of binnen “mainstream” te streven naar zo verantwoorde consumptie
mogelijk. Een toenemende vraag zal vervolgens een kentering veroorzaken.
Deze ontwikkeling creëert draagvlak (inclusief kantelpunt) voor een grotere
beweging naar duurzaam toerisme. Technologische ontwikkelingen en
beleidsvorming zijn de cruciale factoren die vervolgens het overige deel ‘minder
bewuste’ consumenten toch duurzaam laat consumeren.
Organisatorisch leiderschap:
Vanuit een dieper bewustzijn van deze groeiende groep consumenten en
medewerkers (we zijn allemaal mensen) zal het bedrijfsleven de noodzaak zien
hier op in te spelen.
Uiteindelijk zien zij ook de lange termijn financiële “upside”, en dat ze
duurzaam moet produceren.
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Het zelf regulerende element van organisaties zal zich steeds ontwikkelen gaan
en door toenemende transparantie door nieuwe media en invloed van de
consument, zullen op een bepaald moment alleen nog die partijen overblijven die
intrinsiek gemotiveerd zijn om duurzaam te produceren. De kentering zal komen
door duurzaam draagvlak binnen een mix van kleine en grote organisaties en
invloed van consumenten.
We zullen de komende jaren eerst nog een fase kennen van ‘chaos’ die een
voorbode is van een kentering. In deze fase zal een groeiende groep van kleinere
sociaal ondernemers naar een kantelpunt toe werken door in te spelen op een
toenemende vraag voor authentieke en bewuste reis/recreatie-ervaringen. Van
kleinschalige leveranciers van duurzame dienstverlening in natuurgebieden,
“community-based” toerisme tot aanbieders van duurzame pakketreizen.
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Natuur
Van verbruik naar gebruik…

Inleiding
Volgens de themagroep Natuur is natuur het geheel van ecosystemen: een
samenhangend geheel van levende en niet-levende natuur. Daartoe behoort
zowel de flora, de fauna en micro-organismen als ook de bodem, water,
gesteente en de atmosfeer. De mens is integraal onderdeel van de natuur. Ook
inspiratie, beleving en bijvoorbeeld troost die de natuur kan bieden, behoort tot
de natuur.
Een ecosysteem is schaalloos: Het reikt van tropisch regenwoud in de Amazone
tot een beekje of zelfs een plas in de weg. De natuur is buiten de stad, maar ook
in de stad: van wilde oerbossen en beheerde natuurgebieden tot tuinen en het
mos tussen de stoeptegels. De natuur kan ons overweldigen als je denkt aan
aardbevingen en hevige regenval die leidt tot overstromingen.

Toekomstvisie themagroep Natuur
De natuur vertegenwoordigt vele waarden voor mens en maatschappij. In het
dagelijks leven van mensen en bij besluitvormingprocessen krijgen deze waarden
niet altijd de aandacht die ze verdienen.
Terugbrengen van het menselijk handelen binnen de veerkracht van de
ecosystemen die we gebruiken met z’n allen kan alleen door burgers,
consumenten, bedrijven en politici bewust te maken van hun impact op het
ecosysteem en het belang/de waarden die ze er aan ontlenen.
Over 25 jaar is er een maatschappij waarin mensen zich wèl bewust zijn van de
waarden die natuur heeft. Mensen begrijpen de impact die ze zelf (kunnen)
hebben op de natuur en dat moderne samenlevingen ook afhankelijk zijn van de
natuur. De waarden van de natuur hebben daarbij een duidelijke plek in het
handelen en doen van mensen.
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Transitie: Natuur en leiderschap
Water en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is een heleboel
water op onze aarde, ongeveer 1 360 000 000 km³. Water is natuur, natuur is
water. Beide thema’s binnen OCF gaan uit van een mensgebonden visie: als
mensen zijn wij verbonden aan de aarde waarop wij leven.
Vervuiling van de aarde is ook vervuiling van de mens. Duurzaamheid van de
aarde hangt samen met het welzijn van de mens. Leiderschap richt zich op de
invloed van de mens op zijn/haar (leef)omgeving. En is daarmee een belangrijke
schakel in het realiseren van evenwicht tussen mens en natuur. Door de inzet
van leiderschap, willen we naar een wereld waarin op gelijkwaardig niveau oog is
voor mens en natuur.

Leiderschap
Individueel leiderschap
Respect voor water en respect voor de natuur dient terug te komen in het
bewustzijn van mensen. Het gaat om meer evenwicht tussen mens en natuur, en
evenwicht tussen mens en water. In de toekomstvisie voor zowel water als
natuur, is de mens onderdeel van een systeemvisie. De mens kan dit systeem op
positieve en negatieve wijze beïnvloeden. Aandacht voor het belang van water en
natuur is de eerste stap.
Leiderschap in relatie tot natuur en water gaat dan over de vraag wat ieder
mens, ieder bedrijf, de publieke sector, etcetera vanaf vandaag al kunnen doen
om mee te helpen ervoor zorg te dragen dat de natuur ook voor de toekomst
behouden blijft. Dat begint bij bewustwording van de impact van ieder van ons
op onze leefomgeving en dus op de natuur.
Wanneer men zich bewust wordt van de verbinding tussen mens en natuur,
kunnen we de volgende essentiële vragen stellen:
•

Wat zijn precies de effecten van onze productieprocessen en technologieën
op de natuur?
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•
•
•
•

Wat heeft de natuur te maken met de dagelijkse praktijk van en binnen
bedrijven?
Welke beslissingen maken wij dagelijks die gevolgen hebben voor de
verdeling en het behoud van natuur op onze aarde?
Hoe kunnen we er als politiek en bedrijfsleven toe bijdragen dat er meer
duurzame manieren van gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen komen?
Wat kan ik als individu doen om bij te dragen tot een betere balans met de
natuur?

De antwoorden op deze vragen kunnen vervolgens leiden tot het maken van
andere keuzes. Wanneer door innovaties bedrijven natuurvriendelijker
produceren en deze producten hip en kosteneffectief zijn, zullen we als
consument eerder geneigd zijn natuurvriendelijker keuzes te maken in wat we
kopen. Als we als consumenten andere eisen gaan stellen, zullen producenten
hieraan wel tegemoet moeten komen.
Organisatorisch leiderschap
Organisaties die duurzaam ondernemen streven in hun activiteiten daadwerkelijk
naar een evenwicht tussen profit, people en planet. Leiderschap (person) binnen
deze organisaties zal meer moeten staan in het teken van de kwalitatieve
verbindingen tussen de mens, de organisatie en de natuur. Waarbij de verbinding
en verhouding van het individu met de natuur leidend is. Schone
productieprocessen gaan vervuilende processen en productie vervangen, waarbij
er veel ruimte is voor het afnemen van afval en het omzetten van afval in
voedsel binnen ecosystemen. Leiders binnen organisaties vervullen een
belangrijke taak door als voorbeeld op te treden. Volgens Irene van LippeBiesterfeld en Herman Wijffels (lezing van Het Natuurcollege) is de leider van de
toekomst bijvoorbeeld degene die streeft naar een hoge kwaliteit van
verbindingen tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.
Politiek leiderschap
Dit type leiderschap, toegepast op het thema Natuur, strekt zich uit van het
politieke landschap in een dorpsgemeenschap tot de gehele wereldbol. Op alle
niveaus zal de politiek beslissen over ontwikkelingen in de openbare ruimte en
dus over het behoud of het opofferen van de natuur. Hieraan liggen vaak ook
economische keuzes ten grondslag. Door zorgvuldige besluitvorming en
toekomstgericht denken en doen, kan de politiek verantwoorde besluiten nemen.
Hierbij dienen overheden de voorwaarden te scheppen waarin economische
verantwoordelijkheid hand in hand kan gaan met ecologische en sociale
verantwoordelijkheid.
Maatschappelijk leiderschap
Inspanningen van overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn en blijven nodig op
korte termijn en op lange termijn. Al deze organisaties zijn onderdeel van
hetzelfde ecosysteem, staan met elkaar in verbinding en kunnen daarom niet
zonder elkaar in het bewerkstelligen van verandering. Want als persoon kun je
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nog zo netjes je afval opruimen, maar als er geen wetgeving komt tegen het
dumpen van afval in Afrika, houden we de wereld uit balans.
Kinderen hebben natuur nodig
Het boek Het laatste kind in het bos heeft vele mensen de ogen geopend voor de snel groeiende
kloof tussen kinderen en de natuur. De auteur Richard Louv brengt een aantal hedendaagse
problemen van kinderen, zoals adhd, depressies en overgewicht, in direct verband met het tekort
aan natuur. Hij noemt dit de `natuurtekortstoornis´. Het aantal onderzoeken dat bewijst dat
kinderen inderdaad natuur nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling groeit. Deze zijn onder
meer afkomstig van de Nederlandse Gezondheidsraad, Wageningen University & Research centre
(bijv. het onderzoek van omgevingspsycholoog Agnes van den Berg), UNESCO (Louise Chawla,
Growing Up in an Urbanizing World) en het Children, Youth and Environments Center for
Research and Design (University of Colorada). Zo is bijvoorbeeld bewezen dat buiten zijn in de
natuur kinderen aanzet tot meer bewegen en zo bijdraagt aan minder overgewicht van kinderen.
De natuur stimuleert ook de motorische ontwikkeling van kinderen en verbetert het
concentratievermogen. Ook de sociale ontwikkeling wordt bevorderd: een natuurlijke omgeving
vergemakkelijkt het leggen van sociale contacten en leidt tot sociaal gelijkwaardiger spelvormen.
Kinderen geven zelf aan graag parken en wilde natuurgebiedjes in hun omgeving te hebben. In
een omgeving zonder groen voelen zij zich vervreemd en geïsoleerd.

De natuur heeft kinderen nodig
Kinderen hebben de toekomst. Zij zijn bestuurders, politici, onderwijzers, natuurbewaarders en
ouders in wording. Uit onderzoek (onder andere van Kris van Koppen en Louise Chawla) blijkt
dat kindervaringen met de natuur een basis vormen voor de ontwikkeling van natuur- en
milieuvriendelijk gedrag. Het is daarom mede in het belang van de natuur en de samenleving,
dat kinderen opgroeien met en in de natuur. Als zij als kind de natuur leren waarderen en
respecteren, dan zullen zij zich daar ook als volwassene naar gedragen. Dit is des te belangrijker
tegen de achtergrond van gebeurtenissen als de klimaatverandering, overbevissing, de kap van
oerbossen en de schrikbarende afname van biodiversiteit. We staan als samenleving voor de
keuze voor een omslag naar een duurzame samenleving. De huidige en toekomstige generaties
kinderen zullen die duurzame samenleving moeten realiseren. Hoe kunnen zij dit waarmaken als
de betrokkenheid bij de natuur en kennis van natuurlijke processen bij hen ontbreekt?

Natuur verdwijnt uit het leven van kinderen
Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Steeds
meer kinderen groeien op in een stedelijke omgeving. Het grootste deel van hun tijd brengen zij
binnen door, verkerend in de virtuele werkelijkheid van computer en televisie. Kinderen komen
nauwelijks meer in de natuur. Hun huizen missen veelal een groene omgeving waarin ze veilig
kunnen spelen. De routes naar school gaan grotendeels door versteend gebied. Ook de afstand
tot de herkomst van het voedsel is gegroeid. Melk `komt’ uit een pak in plaats van uit een koe.
Het is een westers probleem in de zin dat het wordt veroorzaakt door de westerse beschaving.
De westerse manier van leven is echter tot in de verste uithoeken van de wereld doorgedrongen.
Overal rukt de verstedelijking, vertechnisering en industrialisatie van de samenleving op. Dus
ook in niet westerse landen groeit de kloof tussen kinderen en de natuur.
Van website: http://www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl/
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Spiritualiteit
Bewustwording is onomkeerbaar…
“Leef alsof je eeuwig zult leven, leer alsof je morgen zult
sterven…………..”

Ghandi

Inleiding
In dit stuk zoomen we in op de impact van spiritualiteit op leiderschap in de
wereld. Onder spiritualiteit wordt hier verstaan: ‘alle activiteiten die ontplooid
worden om het persoonlijk bewustzijn te vergroten en van daaruit vervolgens te
handelen.’ Onder bewustzijn verstaat Wikipedia: “subjectieve reflectie op
indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover
kunnen vertellen) of op eigen mentale processen (weten van wat er in je omgaat
en daarover kunnen vertellen). Anders gezegd: bewustzijn is een toestand van
de geest die gekenmerkt is door een besef van het eigen ik en de omgeving.” Dit
kan op vele manieren. Het betreft hier dus zeker niet spiritualiteit als middel,
maar wel als ‘way of being’. Vanuit deze optiek is er ook geen oordeel over de
gekozen weg binnen spiritualiteit. Meerdere wegen kunnen leiden tot Rome en
ook tot bewustzijnsverruiming.
Op leiderschapsniveau zal er ingezoomd worden op twee dimensies te weten
persoonlijk en collectief. In relatie tot verduurzaming van de wereld kun je
stellen dat het vergroten van spirituele persoonlijke ontwikkeling de
onderscheidende en noodzakelijke basis is voor constructief leiderschap in 2035.
Dit zal hier verder toegelicht worden.

Transitie
Als je terugkijkt in de geschiedenis zie je dat grote veranderingen vaak
gekoppeld zijn aan formele of informele leiders. Mensen hebben het nodig een
(gebaand) pad te zien en zich gesteund te voelen om te veranderen. Daarvoor is
het nodig dat iemand de weg wijst. Als die zekerheid er is kan een verandering
van binnen ontstaan die resulteert in ander gedrag naar buiten. Van Jean d’Arc
tot Mandela en van Maarten Luther King tot Obama: ‘they all had a dream’. Zij
inspireerden, wezen de weg en werden gevolgd.
Dit is tevens de paradox van leiderschap, want kun je de beweging volgend op de
inspiratie ook loskoppelen van de leider? Wij denken dat dit kan áls je de
transformatie – het bewustwordingsproces - kan verinnerlijken. Als dit lukt wordt
de beweging een duurzame verandering. De vraag is dan vervolgens hoe je als
73

OCF-themarapport Leiderschap
leider de verantwoordelijkheid zo deelt dat je volgers ermee leren omgaan – voor
zover ze dat nog niet kunnen. Want alleen dan kan leiderschap veranderen van
initiëren en begeleiden naar inspireren en overlaten. En juist die beweging lijkt
passend op weg naar 2035 met alle andere ontwikkelingen die we geconstateerd
hebben. Een voorbeeld is het ontrekken aan of weigeren te doen wat opgelegd
wordt langs de controlerende weg van macht en gezag.

Leiderschap naar de toekomst
Spiritualiteit en leiderschap zijn een noodzakelijke combinatie om op weg naar
2035 aandacht te realiseren voor duurzame besluitvorming. Dit proces speelt
zich af op het niveau van persoonlijke en collectieve ontwikkeling.
Persoonlijk leiderschap: individueel niveau
Spirituele, persoonlijke ontwikkeling is: verantwoordelijkheid nemen voor je
eigen situatie en je handelen en dit niet af te wentelen op anderen. Hiervoor is
het nodig om je bewust te zijn van wat je ervaart, dit te accepteren zonder er
een etiket op te plakken of direct conclusies te trekken of direct tot handeling
over te gaan.
Wat maakt dat een gebeurtenis een reactie bij je oproept en wat betekent die
reactie? Het nadenken over deze vraag geeft ruimte om te bedenken wat je doet
met het verkregen inzicht. Deze ruimte geeft je de mogelijkheid bewust een
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duurzame keuze te maken. Waarbij duurzame keuzes inhouden dat er zo min
mogelijke schade aan anderen of de wereld om ons heen berokkent wordt. De
keuze die je hebt betreft dus je eigen handelen en daarmee het effect op je
omgeving. Het besef dat je altijd een keuze hebt en daarmee
verantwoordelijkheid draagt, is cruciaal voor duurzame verandering. Aan die
verandering kan zo bewust richting gegeven worden.
Dit besef vindt dus in dit geval van binnenuit plaats, waarna de manifestatie naar
buiten toe daarvan een doorvertaling zal zijn. Het gaat hierbij om beweging, over
bewustzijn creëren en die te blijven vergroten en niet om lineair een einddoel te
bereiken. Dit betekent concreet dat het van belang is te streven naar continu
bewust-zijn van wie je bent en wat je doet. Weet vanuit welke drijfveren je
handelt en vanuit welk referentiekader je kijkt naar de wereld, en besef dat je
een keuze heb afhankelijk vanuit welk kader je kijkt. Bewustwording van jouw
eigen WAARheid is de eerste beweging binnen persoonlijk leiderschap vanuit
spiritualiteit.
Dienstbaar leiderschap: collectief niveau
Bij de tweede beweging zijn belangrijke kernwoorden: contact met binnen en
verbinding met buiten. Het contact met je innerlijk wordt gekenmerkt door
aandacht, zachtheid en stilte, allen vrouwelijke waarden. Vanuit hier kan de
verbinding aangegaan worden met de omgeving en de wereld om je heen. Naast
deze ‘vrouwelijke beweging’ van het naar ‘binnen trekken’ van de omgeving, is
het de uitdaging om dit intern, ontstane bewustzijn concreet weer terug de
wereld in te brengen. Dit is de 2de beweging: niet alleen denken of voelen, maar
ook doen. Dit manifesteren is dan de ‘mannelijke beweging’ van actief naar
buiten treden waarbij leiderschap gepraktiseerd wordt en dienstbaar leiderschap
tot uiting komt. Hierbij dient de focus het collectief te zijn en niet alleen het
eigen belang.

fig. 1: Beweging van binnen (bewustwording) naar buiten
en van buiten naar binnen (manifestatie) vanuit de kern.
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De context van het samenspel tussen meerdere personen wordt hierin niet
meegenomen omdat het niet uitmaakt of we het hebben over organisaties,
besturen of bijv. leefgemeenschappen. De kern, de gezamenlijkheid van de
beweging, wordt hier niet door beïnvloed. Individuen die zich ontwikkelen op het
persoonlijk niveau van bewustwording en dit ook uitdragen leveren actief een
bijdrage aan bewustwording op het collectief niveau. Het is als een (olijf)olievlek.
Door de beweging naar buiten gericht op het algemeen belang voor te laten gaan
aan je individuele belang en er vervolgens dus werkelijk voor anderen te zijn,
noemen wij dit dienstbaar leiderschap.
Een leider inspireert door voorbeeld gedrag en vergroot daarmee het individuele
bewustzijn van anderen wat weer resulteert in verhogen van het collectieve
bewustzijn. Daarnaast ontstaat er vanuit echte verbinding met jezelf en tussen
mensen acceptatie en begrip. De ontstane inzichten worden daardoor steeds
breder gedragen en acceptabel, hetgeen weer leidt tot meer acceptatie. Dit is
een constructieve, opwaartse spiraal.
Deze twee ontwikkelingen in persoonlijk en collectief leiderschap zien wij als
randvoorwaarden voor duurzaam handelen en structurele, duurzame
verandering.
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Wat is jouw waarheid, Wijnand?
“Het probleem van ons zelfbeeld.” (Wijnand Noot)
Wijnand Noot is ondermeer filosoof en vaste columnist van de Scheltema
Zondag. Hij is een zeer gewaardeerd lid van het Leidse dichtersgilde. In het
kader van het thema ‘zelfbeeld’ schreef hij dat de verwerving van een
realistisch zelfbeeld een van de moeilijkste dingen is. Veelal wordt het ‘beeld’ in
verwant gebracht met een beoordeling. Dat is omdat je wilt weten wat je
waard bent. Vaak spiegelen wij onszelf aan anderen, de zogenaamde ‘rol
modellen’. Dit levert vaak ‘verknipte zelfbeelden op’. Voorbeelden zijn vrouwen
die zich gaan vergelijken met fotomodellen met alle gevolgen van dien. Jezelf
spiegelen is een gevaarlijk spelletje, volgens Wijnand Noot. Wanneer hij
zichzelf een spiegel voorhoudt, merkt hij namelijk dat hij zich plotseling anders
gaat gedragen: “Ik ben degene in de spiegel, maar ik kan er niet bij. Ik zou in
zijn huid willen kruipen – dan zou ik mij wel anders gedragen, orde op zaken
stellen in de chaos daar – maar zodra ik daar aanstalten toe maak, is hij mij al
vóór geweest.”
Mensen oriënteren zich vaak primair aan datgene dat ze zelf niet zijn. In
verband met leiderschap benadrukt Wijnand Noot dat de aap ook een rolmodel
heeft. Dit is de leider van de groep.
“Mimésis, oftewel imitatie, is het instinct waarmee de aap zich spiegelt aan een
leider, zich identificeert met een leider. Bij zichzelf is hij dan allang weg.”
Het probleem dat hij schetst is dat men zich met een leider wilt identificeren en
daarbij zichzelf kan verliezen. Dit roept de vraag op of we bij onszelf kunnen
blijven, terwijl we ons met een ander identificeren.
Een ander opkomend dilemma is de rol van een leider. Veel mensen menen
zich een rol te moeten aanmeten als ze leiding geven. De vraag hierbij is in
hoeverre iemand dan nog authentiek en bij zichzelf blijft.
Het ‘zelf kennen’ gaat volgens Wijnand Noot dan ook meer om het kennen van
het mens-zijn in zijn begrenzing. “Ken uw grenzen!”.
Noot () Leidsdichtersgilde.leidsdichtersgilde.come2me.nl/1230633/Columnvan-Wijnand-Noot
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De deelnemers
Willemijn Kemp
Willemijn Kemp (1977) was op haar 17de manager van
een Oosterse Kunstwinkel in het hartje van Den Haag.
Toen ze 21 jaar was managede ze een jeugdhotel in de
oude stad van Jeruzalem. Tijdens haar studie Religie &
Levensbeschouwing werkte ze als begeleider met
verstandelijk gehandicapten. In 2007 heeft ze Vital
Interest opgericht. Door het geven van advies en
projectmanagement op het gebied van integrale
duurzame ontwikkeling ondersteunt Vital Interest mens en organisatie, maatschappij
& milieu om passende stappen voor de 21 ste eeuw te maken. “Mensen zeiden de
afgelopen jaren weleens tegen mij dat ik me moest focussen op één aspect van ons
aanbod. Ik ben van een integrale aanpak: alles hangt met elkaar samen. Bovendien,
als ik dat advies gevolgd had, dan had Vital Interest de crisis niet overleeft. Nu
groeien wij ieder jaar.” Willemijn Kemp heeft twee dochters. Momenteel volgt ze
tevens de Post Graduate Opleiding Management Consultancy aan de VU.
www.vitalinterest.nl
Janine Olsthoorn
Janine Olsthoorn (1986) is project assistent bij Vital
Interest. Zij heeft economische antropologie
gestudeerd en zich gericht op cultuurverschillen tussen
mensen en organisaties. “Ieder mens kan een leider
zijn, maar mensen verschillen (onbewust) sterk in de
manier waarop zij problemen oplossen. Zo bestaan er
bijvoorbeeld ook uiteenlopende meningen omtrent het
begrip ‘duurzaamheid’ en bedenken mensen verschillende (goede) oplossingen om de
transitie naar een duurzame samenleving te kunnen realiseren. Voor leiders is het de
uitdaging om deze verschillen enigszins helder te krijgen, zodat mensen elkaar en
elkaars activiteiten beter kunnen begrijpen en waarderen. Zo kunnen leiders
vervolgens een sterker draagvlak en netwerk creëren, waarbinnen (gezamenlijk) nog
meer en efficiëntere oplossingen doorgevoerd kunnen worden.”
Martijn de Bruin
Martijn de Bruin is werkzaam bij SCA Hygiëne Products, een
onderdeel van het Zweeds beursgenoteerde bedrijf SCA AB. SCA
AB is van afkomst een bosbouw bedrijf wat grote bossen in
Zweden bezit (opp. van Zwitserland) en al jaren bezig is met
sustainability en verantwoordelijkheid, wat al aardig wat
internationale erkenning heeft opgeleverd. SCA maakt deel uit
van United Nation Global Compact.
(www.sca.com/sustainability)
Martijn de Bruin is sales & marketing controller (Benelux
business controller) en financieel MT lid voor een unit van +/75 FTE bij TENA. TENA is leverancier van absorberende incontinentiematerialen vanuit
de visie dat er een verantwoordelijke oplossing geboden kan worden voor personen
met een incontinentieprobleem om de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te
ondersteunen. Zijn toekomstvisie voor leiders en leiderschap is: ‘Leiders zullen
authentieke personen moeten zijn die de verbinding tussen mensen kunnen

bewerkstelligen en zichzelf ondergeschikt kunnen maken. Leiderschap zal gebaseerd
worden op basis van profiel/competenties en niet als carrièredoel op zich, hier zal het
waarderingssysteem ook op aangepast worden.”
Anna Chojnacka
http://www.1procentclub.nl/

Alexander Crépin
Alexander Crépin is directeur en eigenaar van Crépin inHR.
Crepin inHR ontwikkelt, adviseert & implementeert op gebied
van eigentijds HR-beleid, waarbij HR staat voor Human Relations
& Human Results, daarbij is een van de leidende principes dat
CSR - HR = PR.
Alexander Crépin is van mening dat we in een overgangsfase
zitten naar een nieuwe tijd. “Het industriële tijdperk loopt ten
einde, maar bepaalt nog in hoge mate de wijze waarop
organisaties functioneren. inHR helpt organisaties en individuen
stappen te zetten naar de nieuwe tijd. Nieuwe paradigma’s
zullen verder vorm en inhoud krijgen en vertaald moeten
worden naar consequenties voor de wijze waarop
ondernemingen hun bestaan kunnen rechtvaardigen op korte en lange termijn. In de
praktijk komt dit neer op ontwikkelen van een visie en in proeftuinen aan de slag
gaan. inHR helpt te ervaren wat het betekent om vanuit andere vertrekpunten met
elkaar aan succes te werken. Individuen, talenten zullen in deze nieuwe context, een
plek moeten vinden die past bij hun kwaliteiten en die het mogelijk maakt om ca. 45
jaar, tot hun pensioen gezond en gelukkig actief te zijn op de arbeidsmarkt. De
belangrijkste uitdaging voor leiders is de transitie te maken van het denken en
handelen in termen van Profit naar People, Planet & Profit”. Daarnaast is hij van
mening dat leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. “Iedereen kan een leider
zijn, een rolmodel dat anderen inspireert, maar niet iedereen kan bewust mensen
leiden in de zin van aansturen. Om de samenleving een stap te laten zetten naar een
duurzame wereld zijn beiden nodig”.
http://www.inhr.nl/
Carole Donkers
Carole Donkers is specialist in Human Resources Development.
Zij heeft arbeids en organisatiekunde gestudeerd en
werkervaring als coach, procesbegeleider, opleidingscoordinator
en was vice-voorzitter Stichting Ontmoet Afrika.
Momenteel is zij managing director van Talent Beyond Limits.
Talent Beyond Limits is een sociale onderneming. Als oprichtster
ontwikkel en implementeert zij programma’s die mensen en
organisaties inspireren en motiveren om houding en gedrag te
ontwikkelen dat leidt tot duurzaam en sociaal ondernemerschap
in Nederland en lokaal ondernemerschap in
ontwikkelingslanden. Zij stimuleert internationale samenwerking
die talenten van mensen en organisaties samenbrengt, ontwikkelt en duurzaam

verbindt. Haar toekomst visie is dat de invloed van macht een andere betekenis zal
krijgen: ‘Macht’ hebben diegenen die het verschil maken door wie zij zijn en wat zij
bijdragen aan een duurzame wereld. In leiderschap vindt zij intenties belangrijker dan
posities, waarden zijn volgens haar leidend en leiders zijn het voorbeeld voor anderen,
zowel in woorden als in daden en gedrag.
http://www.talentbeyondlimits.nl/
Coen Faessen
Coen Faessen is organisatie-adviseur bij Andersom BV
en tevens ondernemer van zijn eigen adviesbureau
VizieVerza. Hij heeft een lange staat van dienst in de
overheid en het bedrijfsleven met name binnen het
openbaar vervoer in Nederland (Connexxion en Hermes
Groep NV) en transport en logistiek (DHL Freight
Benelux). De laatste drie jaar werkt hij voornamelijk in
de sector Volkshuisvesting bij woningcorporaties. Als
manager personeel en organisatie is hij betrokken geweest bij cultuur- en
organisatieveranderingstrajecten binnen genoemde bedrijven. In 2005 studeerde hij
op 50-jarige leeftijd af aan de Vrije Univesiteit te Amsterdam (Cultuur, Organisatie en
Management) op een onderzoek naar de rol van motivatie bij het middenkader van de
Hermes Groep NV tijdens geplande organisatieveranderingen. Zijn passie is mensen in
beweging brengen. Mensen zien groeien in hun kracht en bewegen naar een zelf
ontworpen en bedachte toekomst binnen of buiten het huidige samenwerkingsverband
is het mooiste dat er is. Of hij nu als interim manager, leidinggevende, voorzitter,
projectmanager, coach, trainer of consultant werkzaam is, hij maakt medewerkers in
organisatie bewust dat ze aan het stuur van hun eigen auto zitten. Geef ze het stuur
en ze zorgen dat ze op de bestemming komen, geef ze een kaart en ze vinden een
weg of leggen een nieuwe weg aan en dan .... genieten we van de resultaten en
vieren we feest en maken we plezier. Want zonder plezier sterven
samenwerkingsverbanden uit.
Verandering zorgt voor beweging en een willekeurige beweging zorgt voor verandering
een voortdurend perpetuum mobile.
http://www.tijdvoorandersom.nl/
Stella Hanssen
http://www.hvhim.nl/page/home
Justine Italianer
Justine Italianer is project assistent bij Amsterdam
Smart City. Daarvoor heeft zij als trainee bij Good
Company aan verschillende opdrachten gewerkt voor
zowel het bedrijfsleven als de overheid. Tevens heeft
zij onderzocht wat volgens verschillende visionairen uit
de overheid en het bedrijfsleven de volgende stap is
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO
2.0). Volgens Italianer wordt de rol van leiderschap
steeds belangrijker om richting te geven aan waar een samenleving zich naartoe
beweegt. “Onze huidige samenleving verandert, door o.a. technologische en sociale
ontwikkelingen, in een aanzienlijk tempo en de rol van leiderschap zal dus
vergelijkbare ontwikkelingen (moeten) ondergaan om van invloed te blijven. Door een

helder beeld te krijgen van hoe mensen ‘getriggered’ worden blijft ‘leiderschap’ mee
evalueren en haar rol behouden.”
Kees van Kaam
Kees van Kaam is een senior professional met brede
ervaring in verschillende branches. Hij werkte
ondermeer bij Buhrmann-Tetterode, KPMG
Management Consulting en ABN AMRO. Leiderschap,
innovatie, duurzaamheid en (strategische)
communicatie zijn belangrijke thema’s in zijn werk. Hij
denkt en werkt vanuit bedrijfsstrategie, waarden,
waarde en doelstellingen.
Hij is deskundig, creatief en vaardig op het gebied van organisatie- en
leiderschapsontwikkeling. Sensitief voor cultuur en context, sterk in analyse en creatie
van oplossingen en beweging. Hij wordt geïnspireerd door klant- merkgedreven
omgevingen. Kees werkt, schrijft en spreekt vanuit de passie duurzame veranderingen
te ontwikkelen voor mensen, organisaties en de samenleving. Het is zijn overtuiging
dat het altijd beter kan door te bouwen op wat goed is. Hij schreef verschillende
artikelen, waaronder 'Chocoladewater', over bezieling, leiderschap en creativiteit, voor
het boek 'Oh, wat zijn we creatief' en over Leiderschap en Innovatie met nieuwe
media voor verschillende tijdschriften, boeken en zijn weblog. Kees is zelfstandig
ondernemer en ondermeer verbonden aan NextAcademy en doceert over
communicatie, marketing, en innovatie en leiderschap.
http://www.speakersacademy.nl/speakers/kees-van-kaam-mba
http://leadershipdimensions.blogspot.com/
Anastasia Kellerman
Anastasia A. Kellermann LLM (1968) is auteur van
onder andere The S-Factor. A Personal Guide to
Sustainable Leadership (Business Contact 2006) en
Duurzame overheid? Tijd voor Duurzaam Leiderschap
(Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2006).
Als Amerikaanse groeide ze op in Zwitserland en
studeerde internationaal (milieu) recht in Nederland,
Engeland, Amerika en Frankrijk. Haar carrière
ontplooide zij in de commerciële advocatuur en in de financiële wereld alvorens
oprichter van Sustainability Unlimited te worden. Samen met Robert van den Bergh,
geeft zij leiding aan het door hen opgericht bedrijf 2LEAD4US, gespecialiseerd in
duurzaam leiderschap en integratie van duurzaamheid. Haar ideeën over duurzaam
leiderschap heeft zij aan vele CEO’s en voorlopers in duurzaam ondernemen getoetst
en bij vele organisaties in de praktijk gebracht.
Haar toekomst visie is:“Een wereld waarin individuen zich als leiders durven te tonen,
keuzes en beslissingen nemen binnen hun sfeer van invloed, co-creëren met
anderen en handelen zodat zij een positieve impact hebben op hun eigen ontwikkeling
(person), de ontwikkeling en betrokkenheid van anderen zoals medewerkers, collegae,
leveranciers, buren, toekomstige generaties (people), op de ontwikkeling van de
leefomgeving binnen het draagvermogen van de aarde zoals het klimaat, voedsel,
energie, water en natuur (planet) én op de ontwikkeling van de economie en
maatschappij waarin winst door organisaties kan worden gecreëerd die voorziet in
behoeften van mensen nu en later zoals schone lucht, kwaliteit van leven
(prosperity)”.
http://www.2lead4us.com/

Marjo Klaver
Marjo Klaver is eigenaar, trainer, coach en adviseur van
‘WaterWerk Training, Coaching & Consultancy’. Zij heeft
Ruim 20 jaar ervaring in diverse sectoren van de
gezondheidszorg, met name het ziekenhuis en de
psychiatrie. Als leidinggevende en projectleider heeft
zij veel ervaring opgedaan met innovatieprocessen en
organisatieveranderingen. Geïnspireerd door het
coachend leiderschap heeft zij zich meer en meer
ontwikkeld als trainer en coach. In 2005 heeft ze haar stoute schoenen aangetrokken,
haar baan opgezegd en is zij samen met 3 collega’s WaterWerk training, coaching &
consultancy opgericht.
Ze is gefascineerd door de enorme groeimogelijkheden die ieder mens, team en
organisatie in zich heeft. Door mensen te begeleiden en te faciliteren in het ‘anders
kijken’ komen zij op een ontdekkingsreis waar eigen beperkingen wegvallen en nieuwe
mogelijkheden en potenties worden benut. Effectiever, vrij, bewust en met passie
leven en werken is haar uitdaging. Persoonlijk leiderschap ziet zij als het vliegwiel
voor de transformatie die momenteel noodzakelijk is. Transformationeel leiderschap ,
handelend vanuit bewustzijn, visie, verbinding, power, innovatief, daadkrachtig en
verantwoordelijkheid. Waardoor een duurzame wereld gecreëerd wordt voor de mens,
aarde en zijn producten.
http://www.waterwerk.nu/
Niels Koldewijn
Niels Koldewijn is de oprichter van ‘FairGround’. Dit bedrijf zat
in 2006 in de top 5 duurzaamste bedrijven van Nederland
(ING Care & profit prize). De toekomstvisie van Niels
Koldewijn zit verweven in de filosofie achter FairGround:
‘FairGround draait voor mij om mensen. Ik geloof dat mensen
de mogelijkheid hebben en de kracht bezitten om de wereld op
een positieve manier te beïnvloeden. Bewustzijnsvorming,
werken en leven vanuit zinvolle drijfveren en persoonlijke
ontwikkeling zijn belangrijke factoren die deze kracht vorm
kunnen geven, hier en in ontwikkelingslanden. Wij faciliteren
waardevolle en zingevende processen om het beste in de
mens naar boven te halen en daarmee organisaties te ondersteunen met de
uitdagingen van deze tijd en dat geeft mij energie. Mensen en organisaties kunnen
zich niet meer veroorloven om zich te onttrekken aan hun omgeving. Onze tijd vraagt
om ‘inclusiveness’, ofwel inclusief-denken’.
http://www.fairground.nl/

Nicole Markus
Nicole Markus is momenteel senior beleidscoördinator bij het
ministerie van VROM. Hier werkt zij bij de directie P&O aan
verandering en duurzaamheid in organisaties. Haar toekomst
visie voor leiderschap is dat het van alle tijden is en vele
verschijningsvormen kent. De ontwikkeling van leiderschap is
wat haar betreft dat het al het andere leiderschap in de
netwerkmaatschappij laat bloeien vanuit het bewustzijn dat we
alleen met elkaar, met zijn allen, verantwoordelijk kunnen zijn
voor een mooie toekomst. ‘Dus minder sturen en meer faciliteren van al hetgeen
daaraan bijdraagt.’
Dirma Nagelhout
Dirma Nagelhout is al ruim 15 jaar gepassioneerd door
marketing, communicatie en duurzaamheid. Leergierig als zij is,
heeft zij altijd een brede focus aangehouden wat haar tot een
allround specialist op het vakgebied maakt. Momenteel is zij
eigenares van ‘Global Green Communications’. Global Green
Communicatie staat ten dienste van management en bestuur die
duurzaamheid willen integreren in het denken en doen van de
organisatie en in het beeld naar buiten. Met advies, plan, creatie
en realisatie. Haar toekomst visie voor leiderschap is het
stimuleren van de bewustwording van de situatie waarin we ons
bevinden. ‘Verbinding zoeken op basis van geloof, hoop en
intuïtie. Dit leidt tot vernieuwd denken en handelen naar een innovatieve menselijke
maat’.
http://www.globalgreencommunication.eu/
Geesje Philippi
Geesje Philippi is procesmanager bij Vastgoedfocus. Daar treedt
zij op als generalist in het speelveld van duurzaamheid,
ontwikkelprocessen en maatschappelijk vastgoed. Haar
werkzaamheden in dat speelveld betreffen het voeren van
projectmanagement, het optreden als klankbord en inspirator,
het werken aan beeldvorming en het ontwikkelen van concepten
en scenario’s. Haar toekomst visie voor leiderschap is: ‘Bestaat
er een wereld zonder leiderschap? En hoe ziet deze er dan uit?
In een netwerksamenleving worden telkens passende coalities
aangegaan om samen dingen te doen. Leiderschap is het
excelleren (meer en beter) in een wereld die vraagt om te
minderen. Er ontstaan anderen vormen van samenwerken en
andere waardebegrippen waarin vertrouwen en persoonlijke kwaliteiten bepalend zijn.
Een ieder groeit door initiatief te nemen, te ondersteunen, te realiseren en/of voor te
zetten afhankelijk van de persoon, de situatie en de inhoud van velerlei initiatieven.’
www.linkedin.com/in/gphilippi
www.vastgoedfocus.nl

Ruud Rijbroek
“Vanuit mijn jonge jeugd heb ik geleerd niets voor
kennisgeving aan te nemen. Iets leren kon en kan ik alleen
als ik het begrijp en voel dat het waardevol is. Tijdens mijn
loopbaan als: manager, coach, interim-manager, mediator,
strategisch adviseur, bestuursvoorzitter, ondernemer en
energietherapeut heb ik er altijd bewust naar gestreefd de
gevraagde veranderingen binnen de organisaties waarin ik
werkzaam was en ben met de betrokken mensen, waardevol uit te
voeren.Talentontwikkeling van de betrokken mensen hebben bij mij altijd voorop
gestaan. Inhoud is mijn leidraad, niet macht.Ook privé is waardetoevoeging voor mijn
geliefden en mijzelf altijd leidend.
Mijn toekomstvisie voor leiderschap is dat de leider nu en voor de toekomst een
ondernemer is en geen manager, die het volle bewustzijn heeft ontwikkeld voor de op
dit moment voorzichtig opkomende sociale innovatie. Zij/hij heeft een verfijnd gevoel
voor de mogelijkheden van
talentontwikkeling van de mensen in haar of zijn omgeving en leert hen samen te
werken door ruimte te laten en maken voor de talenten van anderen. Zij/hij heeft de
overtuiging dat de maatschappij van de toekomst (en die is allang begonnen) zal
bestaan uit werkeenheden die de menselijke maat hebben en houden. Het werk
binnen deze eenheden is hoogwaardig, kwaliteit bewust en gespecialiseerd.”
Michiel Soeters
Michiel Soeters is na 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven,
werkzaam als MVO-coach bij ClubGreen. Hij traint, coacht en
adviseert organisaties op basis van een ‘GreenPrint’ van de huidige
situatie, die helpt in de ontwikkeling naar duurzaam en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn toekomst visie
voor leiderschap is: ‘Het besef dat naast aandeelhouderswaarde
ook maatschappelijke, sociale en ecologische waarde relevant zijn,
druppelt langzaam door. Recente ontwikkelingen – o.a. op de
geldmarkt - tonen aan dat in het centrum van de macht, waar
grote invloed op onze gemeenschappelijke toekomst wordt
uitgeoefend, deze inzichten maar moeilijk tot stand komen. Er zal een spanningsveld
blijven tussen leiderschap op basis van angst en leiderschap met compassie.
Leiderschap op basis van angst heeft diverse zichtbare consequenties, o.a.
hebberigheid, onderdrukking, onethisch gedrag, (korte termijn) beslissingen die niet
duurzaam zijn. Leiderschap op basis van compassie daarentegen gaat uit van andere
principes en vraagt een ander bewustzijn, andere inzichten en andere ervaringen. Het
is als Yin en Yang, waarbij het Yin momenteel veel sterker is dan het Yang. Evenwel,
Yin kan niet zonder Yang en vice versa!
We hebben 125 jaar lang (na de industriële revolutie) onze wereld NIET duurzaam
ingericht – inclusief de leiderschapsontwikkeling, het zal ons dus ook zeker generaties
kosten om leiderschap op basis van compassie als tegenwicht net zo groot te maken.
Maar toonaangevende politici, bestuurders en wetenschappers behoren tot een
groeiende ‘massa’ die de noodzaak voor verandering ziet en ook aan het vliegwiel zal
blijven draaien. We gaan van ‘What the Market can bear’ naar ‘What the future can
bear’.
Ik zie in onze generatie al meer mensen aan het vliegwiel van verduurzaming draaien,
dan in die van mijn ouders. Dan zijn dat er in de generatie van onze kinderen weer
meer, met steeds grotere impact. Daar moet ons leiderschap op gericht zijn.
http://www.clubgreen.nl/Home.html

Esther van Toledo
Esther van Toledo coacht en traint leidinggevenden en hun
personeel in bedrijven om met minder moeite meer te
bereiken. Authentiek leiderschap oftewel leiderschap vanuit
het hart is waar zij individuen en bedrijven naar begeleid.
Voordat Esther coach werd, werkte zij als nationaal account
manager bij Coca Cola. Na een burn-out en de constatering
dat haar baan niet langer de vervulling gaf die zij
nastreefde, besloot zij op ontdekkingstocht te gaan. Esther
reisde een jaar en kwam er tijdens deze periode achter dat
mensen naar haar toekwamen en ze zijdelings en informeel
coachingsgesprekken voerde. In 2007 maakte ze daar haar
nieuwe baan van. Inmiddels heeft ze al drie jaar haar eigen
coachingsbedrijf. Zij zorgt dat bedrijven met minder moeite meer bereiken en heeft dit
doel al bij diverse bedrijven bereikt zoals Rabobank Rotterdam en ABN-AMRO. Haar
toekomst visie voor leiderschap is: ‘You are the change you’ve been waiting for. If you
change, the World changes. Make a mind and heartshift and live beautiful lives. The
only way out is the way in.’
http://www.esthervantoledo.nl/#/home/
Hanneke ter Velde
Hanneke ter Velde is programma manager marketing en
verkoop bij Delta Loyd. Binnen haar functie is zij bezig met het
implementeren van nieuw beleid en werkwijze binnen marketing
en verkoop. Naast haar studie internationaal management, heeft
zij verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van
leiderschap afgerond. Op basis van deze ervaringen heeft zij een
visie voor leiderschap ontwikkelt die gericht is op het stimuleren
van diendend leiderschap, verbinding, resultaatgerichtheid,
sensitiviteit en daadkracht. Haar toekomst visie voor leiderschap
luidt: “In mijn optiek gaat echt leiderschap over diendend
leiderschap: de juiste contexten creëren op basis van
vertrouwen om groei en bloei voor anderen mogelijk te maken. Ik geloof niet dat
leiders zelf alle antwoorden moeten kunnen geven. Ik geloof dat leiders een cruciale
rol spelen in het verbinden van (vak) mensen waardoor beweging ingezet wordt.
Daarbij is het hebben van een holistische visie van belang, waarbij niet alleen de korte
termijn resultaten meetellen. Een leider moet in staat zijn om de impact van keuzes
op korte en lange termijn te bevatten. Zowel dienend leiderschap als een holistische
visie is essentieel voor een duurzame toekomst voor onze wereld.”

Met extra dank aan:
De Guus Kieft School
De Guus Kieft School is een particuliere basisschool die zich kenmerkt door
kleinschaligheid, intensieve begeleiding, integratie tussen leren en "spelen", en een
breed onderwijsaanbod. Ieder kind is nieuwsgierig en wil ontdekken en leren; maar
elk kind doet dat op zijn eigen manier. De Guus Kieft School geeft daarom aan de
leerling zelf de verantwoordelijkheid voor de inrichting van zijn/haar onderwijs; de
leerling wordt daarbij ondersteund door deskundige begeleiders en docenten. Omdat
ze hun natuurlijke nieuwsgierigheid en eigen interesse kunnen volgen, leren de
kinderen met plezier, doelgericht en efficiënt. "Aan de hand van de activiteiten die jij
onderneemt ontwikkel je de inzichten, de kennis en de vaardigheden die je nu en later
nodig zult hebben, en tegelijkertijd kun je zo leren wat jij persoonlijk juist belangrijk
vindt om te kunnen, te weten, en te ontdekken."
http://www.guuskieftschool.nl/
Anne Van Tijen - Van Tijen Fotografie
Anne van Tijen heeft bijzondere foto’s gemaakt tijdens een van onze
groepsbijeenkomsten. Ze heeft tevens veel van bovenstaande portretfoto’s gemaakt.
Zie voor meer informatie:
http://www.vantijenfotografie.nl/in-opdracht.php
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Het boek
Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
Jan Jonker (eindredactie) en team van het project 'Our Common
Future 2.0'
2011, 1ste druk, ISBN 978 9013090086

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

