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Duurzame  
ontwikkeling en  
ondernemingsstrategie

ECONOMIE ECOLOG IE

Ir. A. Stikker, voorzitter van de Ecological Management 
Foundation te Amsterdam

De tijd dringt

Het heeft in het westen sinds de start van de indus-
triële revolutie, waar financiering en economische 
rentabiliteit de hoofdzaken waren, vijftig jaar geduurd 
tot de werknemer, de factor arbeid, aanvaard was als 
het human capital, de software zonder welk een 
bedrijf niet kan werken. Dezelfde tijd is echter niet 
meer beschikbaar om ecologische factoren volwaardig 
binnen het topmanagement te integreren. 
Om binnen de geschetste 20 jaar duurzame ontwik-
keling te bereiken moet dit binnen 5 jaar in de onder-
nemingsstrategie zijn opgenomen naast continuïteit  
en winstgevendheid en sociaal beleid.
Het wachten op de politieke en bureaucratische regel-
geving vanuit een compromissen-cultuur duurt meestal 
te lang. Ondernemingen moeten proactief zijn en het 
initiatief nemen. Een van de belangrijkste elementen  
is echter dat de kosten die vroeger niet werden door-
berekend, nl. het gebruik van lucht, water en de aarde 
met haar natuurlijke grondstoffen, in de kostprijs 
worden opgenomen. Dit kan alleen als de overheid aan 
alle bedrijven nationaal maar ook internationaal deze 
voorwaarde stelt.

Hoe en wanneer

Voorop staat dat de continuïteit van het bedrijf en de 
rentabiliteit nooit ten koste mogen gaan van ecologie. 
Dat dit kan, bewijzen ondernemers die door nieuwe 
ecologische technologieën te ontwikkelen, vermindering 
van de belasting van de omgeving koppelen aan een 
hogere rentabiliteit. De praktijk wijst echter uit dat 
technische innovaties tenminste 20 jaar nodig hebben 
van ontwerp naar de operationele fase. Die tijd is er 
dus bijna niet meer.

Scenario’s

Meadows schetst in ‘Beyond the limits’ twee scenario’s 
(zie figuur 2 en 3). Scenario 1 is doorgaan zoals het nu 
gaat, waarbij een instortingsproces zal optreden in het 
jaar 2020. Dit is nu echter nog niet zichtbaar, omdat 
voedsel en industriële productie ongeveer gelijke tred 
houden met bevolkingsgroei. Voor voedsel is de nega-
tieve trend echter al bespeurbaar. Het alternatieve 
scenario houdt in: alle gezinnen beperken zich vanaf 
1995 tot 2 kinderen, het welvaartspeil van alle men-
sen ter wereld gaat niet hoger liggen dan het huidige 
westerse consumentenpeil en binnen 20 jaar imple-
menteren alle ondernemingen een ondernemingsplan 
met ecologische maatregelen waarbij de structuur van 
deze planeet niet meer wordt opgebruikt. 
Hoewel deze scenario’s beide onwaarschijnlijk theo-
retisch zijn en de werkelijkheid er ergens tussenin  
zal liggen, geven ze wellicht een impuls tot het denken 
over het belang van duurzame ontwikkeling als 
strategische factor.
Zelfs in deze benarde economische tijd moet een stra-
teeg vooruit blijven kijken. En zoals gesteld, vluchten 
kan niet meer.

Met het rapport van Rome in 1972, Our Common 
Future van Unced in 1987 en Beyond the Limits van 
D. Meadows in 1992 werd de wereld geconfronteerd 
met toekomstscenario’s over de toch niet onbeperkte 
gebruiksmogelijkheden van de aarde.
Duurzame ontwikkeling beoogt het overleven van de 
mensheid en het behoud van het ecosysteem op deze 
planeet. Het feit dat we door overbevolking, overcon-
sumptie, over-vervuiling en over-gebruik van natuur-
lijke hulpbronnen binnen een korte tijd van ongeveer 
20 jaar het einde van de duurzame ontwikkeling zullen 
bereiken, wordt duidelijk. Dit is waarlijk reden genoeg 
om tot een herformulering van ondernemingsstrate-
gieën te komen voor wat betreft de vervuiling en de 
beslaglegging op de natuurlijke hulpbronnen.

Echter als het management de tijd had gehad alle 
artikelen en regelgeving hierover te lezen dan zou  
dat slechts kort hun interesse hebben vastgehouden.
De richtlijnen en plannen zijn dermate overvloedig  
en algemeen gesteld dat ze nog weinig houvast bieden. 
Ondertussen moet dat zelfde management bedrijfs-
resultaten halen in de harde wereld vol concurrenten. 
Een onderneming is immers een gevechtseenheid, 
geen denktank. Daarom is het dilemma voor een 
ondernemer of het implementeren van de doelstelling 
van duurzame ontwikkeling en de continuïteit van het 
eigen bedrijf al of niet conflicteert.
Daartoe moet duurzame ontwikkeling, sustainability, 
opgenomen worden in de ondernemingsstrategie. 
Daarbij is echter een praktische aanpak nodig om de 
kloof te dichten tussen de theoretische benadering en 
de praktijk van de duurzame ontwikkeling.

De reactie van bedrijven  
op milieuvraagstukken

In het recente onderzoek van McKinsey ‘The corporate 
response to environmental challenge’ blijkt onder 
andere dat hoewel 50% van de CEO’s, milieu als de 
belangrijkste factor voor de 90er jaren beschouwde, de 
tweede managementlaag twijfelde of bij implementatie 
ervan het bedrijf nog concurrerend zou kunnen blijven. 
Bovendien was 50% van de bedrijven voornamelijk 
gericht op het voldoen aan de wettelijke eisen en het 
voorkomen van incidenten.

Deze reactieve houding wordt beheerd door de tech-
nische en juridische stafmedewerkers ‘in kamer 212’. 
Milieuzorg wordt veelal gezien als stafwerk en is 
daardoor niet geïntegreerd in de operationele lijn. 
Deze reactieve benadering wordt tegenwoordig snel 
achterhaald door de eisen van de buitenwereld, afne-
mers, medewerkers, overheden, financiële instanties, 
media en actiegroepen en onder invloed van aandeel-
houders (zie figuur 1 op volgende pagina). 
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